


J ÍÍax.cU cúe-w-

JmXűlJ . 



A dunáninkeni ág. hitv. evang. egyházkerület 
70. évi aug. 30. és 31. szab. kir. Modor váro-

sában , főtiszt, Oodllly Lajos superintendens és 
a kerületi felügyelő távollétében WeiüBSFgSF 
András 5 Pozsony megyei esperességi felügyelő 
urak elnöklete alatt tartott gyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 
Jelen voltak: 
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A Pozsony városi esperességböl: 

Jeszenszky József, isk. tan. és kezelő Geyer János, esperes és pozsonyi lelkész, 
választmány elnöke, kerületi pénz- Polefkovics Gusztáv, récsei lelkész, 
tárnok. Szeberényi Lajos, ker. jegyző és pozsonyi 

lelkész. 
Csecsetka Sámuel, theol. tanár. 
Schleifer Károly, segédlelkész. 

A Pozsony megyei esperességböl: 

Lesko Mihály, esp. és f. szelii lelkész. 
Dorner Mátyás, alesp. és bazini német lelkész. 
Mockovcsák János id., bazini tót lelkész. 
Hollerung Károly, modori német lelkész. 
Blaskovics Vilmos, gurab-csataji lelkész. 
Steltzer Károly, nagyszombati lelkész. 
Kovács Pál, p. födémesi lelkész. 
Mockovcsák János iíj., slelk. 

A mosonyi esperességböl: 

Glatz Jakab, esperes és hegyeshalmi lelkész. 
Ulicsny Endre, miklósfalvi lelkész. 

A nyitrai esperességböl: 

Janis János, brezovai egyháztag, Húrban József, hlubokai lelkész. 
Trokan János, érdemült esperes és kosz-

telnéi lelkész. 
Vannay László, mijavai lelkész. 
Hros Tamás, brezovai lelkész. 
Sloboda Pál, verbói lelkész. 
Szemian Lajos, turolúkai lelkész. 
Roy Ágost, ó-turai lelkész. 
Boor Mihály, szakolcai lelkész. 

• KutzkyMihály, brezovai tanító. 
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A trenesini espcrességbol: 

Dohiányi Lajos, f, ozori felügyelő. Holuby József, ns. podragyr lelkész. 

A liptói espercsségböl: 

Minich Dániel, modori tót lelkész. 

A tiiFÓci esperességböl: 

Mudrony Pál. Hodzsa, András, esperes. 

Az árvái esperességböl: 

Jamnitzky Péter. Leska János, bodfalvi lelkész 

és a modori mindkét ajkú egyház nagyszámú tagjai. 
Mely alkalommal. 
A német templomban a szent Léleknek buzgó énekléssel s Leska János bod-

falusi lelkész által végz-tt oltári szolgálattal és Ulicsny Endre, miklósfalvi lelkész emel-
kedett, evangyéliomi szellemű beszédével segítségül liivása után főtiszt, egyházi elnök úr 
által elmondott ájtatos fahászkodással megnyitván a gyűlést, sajnálattal jelenté, hogy 
világi rendes elnök úr ö méltóságához ez úttal sem lesz szerencsénk; minek következ-
tében a világi elnöki szék, elfoglalására Weinberger Endre Pozsony megyei esperességi 
felügyelő úr hivatott föl. Constituálván magát ekkép a gyűlés. 

I. Főtiszt, püspök úr jelentést tett a kerület egy évi viszonyairól a következőkben: 

Tekintetes és főtiszteletű egyházkerületi gyűlés! 
Szabályszerű évi jelentésemet azon előzékenység elismerő kiemelésével kezdem, 

melylyel a nemes modori egyházközség e gyülésünket magánál fogadni szives volt. 
Igyekezni fogunk a testvéri szeretet e nyilatkozványát azon törekvéssel viszonozni, — a 
mire ezenel a gyűlés minden tagját bizalomteljesen fel is kérem, — hogy egyházi ügyeink 
feletti tanácskozásainkat ugyancsak a testvéri szeretet szellemében folytassuk s bevégezzük 
s ez által e tisztelt egyházközségnek kellemes emléket hagyjunk hátra magunk után. 

A lefolyt év egyházunk életében nem mutat fel valamely kitűnő mozzanatokat. 
Oly idő, a milyent most élünk, nem igen alkalmas a vallásosság és egyháziasság eme-
lésére, kifejtésére. A mult évben kiválókig a politika foglalkoztató az elméket; mihez 
újabb időben hozzá járult a bár egyelőre a távolban dühöngő, de vészes következ-
ményeivel hazánkat is könnyen érinthető háborúnak zaja. A vallás, az egyház ily 
vetélytársakkal szemben háttérbe szorul; közönyösséggel, részvétlenséggel találkozik. 

S ez még hagyján. De a közönyösség napjainkban sok oldalról a vallás és egy-
ház elleni ellenszenvvé s ellenségeskedéssé fajul. Azok közül, kik az uj aerától egy-
házunkra is általa addig még soha nem élt boldog kor bekövetkezését várák, — s nem-
de ily várakozással csaknem mindnyájan valánk? — nem kevesen most keserűen 
kiábrándulva érzik magokat, egybevetvén a valóságot táplált reményeikkel. A remélt 
hatalmas pártfogó részvét helyett, a közélet csaknem minden tereiről ellenszenves, leg-
jobb esetben eltaszító hideg nyilatkozatok hangzanak feléjök. Valljuk meg egyébiránt 
őszintén, hogy ez tulajdonképen visszahatás egy másik egyháznak működése ellen, 
mely előbb minden akart lenni mindenben; de, fájdalom, ama visszahatásnak éle vol-
taképen nem ezen egyház, hanem a mi egyházunk ellen fordul, a mely pedig e sorsot 
bizony meg nem érdemelte, soha magát ellentétbe nem tevén a kor, a közügy, az em-
beriség jogos követelményeivel, sőt azokat előkészítvén, gyámolítván s kielégítésökre 
hazánkban is becsületesen közreműködvén. „Szabad egyház szabad államban", ez a jel-



szó, melyben sokan azon varázsvesszőt feltaláltnak vélik, melynek érintésével rögtön 
ki fognak egyenlíttetni minden eddigi bonyodalmak, s melynek nyomán csodás ered-
mények fognak magok a különböző egyházak téréin kelni. Szép eszme kétségkivül el-
méletben; s meglehet, sok idő múlva, midöji elébb igen számos előzmény teljesülend, ez 
eszme hazánkban is szabályozóul lesz felállítható. De a mai körülmények közt ilyenül 
felállítva csak azt fogná eredményezni, hogy ama másik egyház megtartaná minden 
előnyét, melyet neki különösen roppant anyagi birtoka nyújt s azt menten minden kül-
korláttól fokozott mértékben érvényesítené; a mi egyházunk pedig megtarthatná ezentúl 
is eddigi nyomorát s a helyett, hogy a polgári társadalomnak századokon át tett szolgá-
latai fejében ennek részéről egy igazságosabb kor felvirradtával legalább anyagi terhei 
némi környítésében részesülne, folytathatná a reá súlyosodó ellenséges viszonyok nyo-
mása alatt ezentúl is eddigi szomorú harcát lételéért. 

Nem kecsegtető kilátások, tek. és főtiszt, egyházkerületi gyűlés! Mi azonban 
nem fogunk elcsüggedni, s ha Istennek ez az akaratja, harcolni fogjuk híven és ki-
tartóan a reánk mért harcot, tudván, mikép Krisztus egyházának rendeltetése e földön 
tulajdonképen az , hogy harcoló egyház legyen, s hogy, miként az apostol mondja, 

senki nem koronáztatik meg különben, hanemha igazán harcol." Különben ez álla-
pot egy szent kötelességet ró reánk: a szilárd, megtörhetlen összetartás kötelességét Két-
szeres bűnt követ el az most egyháza ellen, a ki abba a visszavonás magvait szórja s 
szakításokat idéz abban elő. Legyünk ez összetartásnak főleg mi őrei s ápolói, az evan-
gyéliom szolgálatában állók, ápolván egyszersmind annál nagyobb hűséggel és buzga-
lommal a hitnek szent tüzét a reánk bizott lelkekben, mennél inkább fenyegeti azt ki-
oltással a kor szellemének ellenséges fuvalma. Jöhet idő, s talán hamarabb, mint gondol-
j u k , melyben a hit lészen ismét a kebleknek egyedüli erősítője, gyámola, vigasztalása; 
gondoskodjunk eleve, hogy újra bebizonyuljon ez esetben ama régi igazság: mikép az 
evangyéliom akkor mutatkozik legnagyobbnak, midőn minden egyéb földi hatalmak meg-
bénultak,' erejöket veszték. 

A közel jövőben nagy hatással lesznek minden valószinűség szerint egyházunk 
életére is azon több rendbeli törvényhozási rendszabályok, melyek a mult ülésszakban 
javaslatképen az országgyűlés elé terjesztettek, úgymint: egy törvényjavaslat a vallás-
szabatságról, egy másik a magyar kir. országos egyetem újjászervezéséről, mi mellett egy 
protestáns theologiai szaknak felállíttatása is terveztetik, s egy harmadik a középtanodai 
oktatásról. Feszült figyelemmel fogjuk kisérni e törvényjavaslatok tárgyaltatását, kérve 
Istent, — miután e tárgyalásokra másképen befolyni módunkban nincsen, — bogy azok-
ból egyházunk szent ügyére csak áldásos következések fakadjanak. Az indítványozott 
egyetemi prot. theologiai szak folytán különben kétszeresen sürgető szükség gyanánt áll 
elő annak megfontolása, ha esetleg megelégedjünk-e ily szaknak országos költségen le-
endő felállításával, vagy lelkészeink nevelését ezentúl is saját kezeinkben tartsuk meg s 
e végből a mult évi egyetemes gyűlés által javasolt teljes theologiai akadémia szerve-
zését tüzzük ki törekvéseink céljául. 

Ez évben a köztéren ugy egész körök mint egyének figyelmét a népiskolának 
viszonya egyfelől az egyházhoz, másfelöl az államhoz ve /é kiváló mértékben igénybe. 
Hogy az államnak joga is, kötelessége is, befolyni a leendő állampolgárok nevelésébe, 
azt, ugy hiszem, aligha fogja valaki tagadni akarni; de hogy e jog és kötelesség meg-
illeti az egyházat is, mint Krisztus láthatatlan országa s egykor a mennyország pol-
gárainak nevelőanyját, az szintén nem szenved kétséget. Mindkét jogosult tényezőnek e 
befolyását a jövő nemzedék nevelésébe az 1868. évi 38. tcikk igyekezett szabályozni. 
Hogy ez a lehető legszerencsésebben sikerült-e neki, s hogy nem cselekszik-e üdvöseb-
ben, ha a két tényezőt vetélytársak helyett szövetséges társukul állítja oda, arról, bár 
sokat lehetne, de jelenleg késő volna már szólani. Ne feledjük egyébiránt, hogy itt is-
mét a törvényhozás nem annyira a mi egyházunkkal, mint inkább egy másik egyházzal 
állt szemközt, melynek kizárólagos hatalmából a népnevelést kivenni csakugyan emberi-
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ségi közérdek vala. Hu csak egyházunk és az állani közt forgott volna fel a kérdés, ez 
ügy rendezése valószínűleg másképen ütött vala ki. Bármikép legyen egyébiránt a dolog, 
a mi feladatunk az volt az uj törvénynyel szemben, egyfelől annak jóakaró irányzatait 
elősegíteni, másfelől vallásunk s egyházunk erdekeit vele szemközt megóvni. 

Mikép törekedtek a multóvi egyházkerületi és egyetemes gyűlések e kettős 
célt valósítani, az tudva van a tek. és főtiszt, gyűlés előtt. Én kötelességemnek tar-
tottam mindkettőnek e részbeni határozatait egy egészbe foglalva az esperességeknek 
utasításképen kiadni, közölvén egyúttal azok tartalmát a királyi tanfelügyelőkkel is, 
hogy értesítve legyenek egyházunk akaratja s célzatai felöl s ekképen minden kelle-
metlen összeütközéseknek eleje vétessék. Nem is jutott tudomásomra, hogy ily összeüt-
közés valahol előadta volna magát. Ellenben sajnálattal kell megemlítenem, hogy az 
egyházkerület és egyetemes gyűlés határozatainak több esperesség részéről még mai nap 
sincsen elég téve, a mennyiben azok némelyei sem az egyházkerületileg elrendelt es-
perességi iskolai bizottmányokat, sem a megyei iskolai tanácsba autonom jogaink meg-
óvása céljából kiküldendö tagot meg nem választák. Az illető jegyzőkönyvi pontoknál 
azon esperességek képviselői majd szívesek lesznek e mulasztás iránt nyilatkozni. — Egy 
esperesség azt határozta, hogy tekintet nélkül az 1868: 38. tczikk 133. §-ára, oly egyé-
neket is fog alkalmazni tanítókul, kik sem valamely nyilvános képezdében az egész 
tanfolyamot be nem végezék, sem valamely nyilvános képezdében jó sikerrel kiállott vizs-
gáról bizonyítványt falmutatni nem tudnak. Miután ez világos ellenkezés egy positiv tör-
vénynyel s annak oly rendelkezésével, mely ellen egyházunk sem tett kifogást, ennek 
is csak érdekében lévén, hogy mennél jobban kiképzett tanitói légyenek, s csak igy re-
mélhetvén a versenyt kiállhatni az állami iskolák tanítóival: a tek. és nagy tiszt, gyűlés-
nek lészen feladata, nyilatkozni, ha a mondott esperességnek határozatát helyesli-e vagy 
megváltoztatását szükségesnek tartja. — Nem különben nyilatkozni lesznek szívesek a 
tek. és nagytiszt, esperességek képviselői az iránt is, ha a mult évi egyetemes gyűlés 
egy bizottmányának javaslatait, a felekezeti iskoláknak községiekké átalakulása alkal-
mával megtartandó rendszabályokra nézve magokévá teszik-e, vagy tán más célszerüeb-
bekkel vélik felcserélendöknek. 

Fájdalom, nem csak e rendszabályok meg nem tartattak , de általában az egy-
házi hatóságok minden befolyása, sőt csak előleges értesítése is mellőztetett azon az egy-
házkerületben eddig előfordult egyetlen esetnél, hol a felekezeti iskola megszüntettetvén, 
a polgári községnek adatott által. Történt ez Bazin városában. Az ottani nemes egyház 
későbben interpelláltatván általam ez ügyben, annak tisztelt felügyelője oda nyilatkozott, 
hogy az anyagi terhek nagysága inditá a községet felekezeti iskolájának községivé át-
változtatására. Hogy azonban ez igazolja-e a dolog elintézésénél követett sietséget s 
az egyházi hatóságoknak az imént említett teljes mellőzését, azt a tek. és főtiszt, gyűlés 
megítélésére bizom. Megjegyzem egyébiránt, hogy az ottani szláv ajkú egyház sokáig 
vonakodott a német ajkú egyház által elhatározott lépéshez csatlakozni, utóbb azonban, 
engedvén főleg az anyagi szükség nyomásának, iskoláját ö is a polgári község rendel-
kezése alá bocsátá. — A bazini e nemű eseményen kivül még csak Zay-Ugröcről tudó-
síttattam, hogyT ott is ehhez hasonló volna készülőben; mire én viszont az egyházkerület 
és egyházegyetem óvó rendszabályainak szoros megtartását az illetőknek kötelességül 
tevém. Ha a szándéklott átalakulás megtörtént-e, vagy abban maradt, arról nincsen 
további tudomásom. 

Az ország kormánya , különösen a vallás- és közoktatásügyi ministerium részé-
ről a népoktatás terén következő rendelkezések tétettek : 

Azon iskolatanítók számára, kik nem képezdékben végzék tanulmányaikat s 
általában nevelés- és oktatástani ismereteik szaporításának szükségét éreznék, egy a 
szünnapokban megtartandó rendkívüli képezdei tanfolyam szerveztetett, egyházkerületünk-
ben, jelesül: Alsó-Kubinban és Liptó-Szt.-Miklóson. Az abban részt venni kívánóknak 
állami pénzsegély is tétetett kilátásba. 



Hasonló gyámolítás mellett oly tanitók számára, kik ebbeli ismereteiket bővíteni 
óhajtanák, — ugyancsak a szünnapokban, egy mezőgaszdászati tanfolyam nyittatott több 
helyeken, minket közelebbről érdeklöleg: Magyar-Ovárt és Keszthelyen. 

Több érdemes iskolatanitónk ez évben is részesíttetett állami jutalomban, a 
miről azonban csak Liptóból, Mosonyból és Nyitrából érkeztek egyenes értesítések 
hivataolmhoz, melyeknél fogva Ferjencsik Dániel vazseci tanító úrnak 100 frt., 
Bohus Adolf német-lipcsei, Orphanides Lajos és Sefronka Dániel hibbei, Klein János 
szentpéteri, Ebner Gyula rajkai tanító uraknak 60—60 frt., Hrdlicska Mihály nyitra-
szerdahelyi és Zaikalik Mihály krajnai tanító uraknak 80 — 80 frtnyi segélyöszvegek 
lőnek engedélyezve. 

Ennél még jelentékenyebb adományokkal örvendeztető meg cultusminister ö 
nméltósága a tanító urak nyűg- és özvegy árvaintézeteit, újévi ajándékul az árvái, liptói, 
mosonyi, pozsonyváros: és túród ilynemű intézeteknek általam egyenként 500 frtot küldvén. 

Itt tartom megemlítendönek egy magános úri egyénnek az iskolaügy iránt 
tanúsított nagylelkűségét is. Gróf Zichy Henrik ö nméltósága a mosonyi evang. feleke-
zeti iskolák javára 1000 frtnyi alapítványt tön. Köszönet érte a nemes jóltevönek. 

A mily vigasztalónak mutatkozott egyébiránt a kormánynak imént említett gon-
doskodása a tanügvröl s annak hordozóiról, a tanítókról: szintoly leverő hatással volt 
az érdeklett egyházakra s azok tanítóira azon különben törvényes rendszabály, mely-
nél fogva több a honvédek közé sorozott tanító fegyvergyakorlatra lett behíva. Ily be-
hívott tanítóiknak a hadi szolgálat alóli végképeni elbocsáttatását két egyház, a brezovai 
és pribilinai kérelmező a ministeriumnál, s én egész készséggel támogatám magam ré-
széről is ebbeli kérelmöket. Különben itt gyökeres orvoslást csak a törvényhozás hoz-
hatna , melynél hogy ez irányban történjenek-e egyházunk részéről valamely lépések, 
azt a tek. és főtiszt, gyűlés bölcsesége méltóztassék elhatározni. 

A 20,000 frtnyi államsegély egyházunknak a törvényhozás által a folyó évre is 
meg lett szavazva, sőt annak fele az egyházkerületeknek már tettleg is kifizetve. Az 
esperességek tisztelt képviselői, nem kétlem, el vannak látva utasításokkal azon cél sza-
batosítására nézve, melyre e segélyöszveg ez évben fordítandó lészen. A mult évi hason 
öszveg elosztásáról külön jelentést lesz szerencsém a tanácskozás asztalára letenni. 

Elő fogom terjeszteni a fontosabb tartalmú kormányrendeleteket is. Helyén látom 
itt azon általános megjegyzést tenni, hogy van köztük számosabb, mely különösen 
lelkésztársaim közt nem a legkellemesebb hangulatot ébreszté, a mennyiben általok egy-
felől tetemesen megszaporított munkateher rovatott reájok, másfelöl azok nem hogy 
amúgy is eléggé nyomasztó anyagi állásuk javítására, mint inkább még nyomasztóbbá 
tételére szolgálnak. Tisztelt lelkésztársaim tudják, hogy amazok közé kiválólag azon 
rendeletek tartoznak, melyekben tőlünk 4 évre terjedő népesedési mozgalmi kimutatásoknak 
utólagos beküldetése kívántatott; ezek közé, melyekben kötelességül tétetik különnemü 
papi cselekvényeknek dij nélküli teljesítése, papi okmányoknak díj nélküli kiadatása, sőt 
most legújabban a katonaságnak általunk, úgy nevezett civilis papok által, leendő lelki 
ellátása, mely utóbbi követelmény, mellékesen legyen megjegyezve, akkor intéztetik 
hozzánk, midőn egy külön tábori superintendensi hivatal felállítása által az eddigi össze-
köttetés egyházunk és a hadsereg közt végképen megszakíttatott. Készemről mindkét 
irányban kötelességemnek tartottam a magos kormánynál egész tisztelettel, de egész 
erélylyel is közbenjárni, a népesedési mozgalmi munkálatra vonatkozó kivánatnak 
terhes , sőt sok részben kivihetetlen voltát mutatva k i , a díj nélkül teljesítendő cselek-
vényekre nézve pedig arra kérve fel a magas kormányt, hogy azokat a múlhatatlan 
szükségre szórítani s minden ily cselekvények címe alatt netalán a lelkészek károso-
dására elkövethető visszaéléseknek elejét venni méltóztassék. Közbenvetésem, részben 
legalább, nem volt sikertelen, a mint az illető kormányrendeletek tartalmából ki 
fog derülni. 

Legyen szabad itt megemlítenem, hogv az ez év elején véghezment országos nép-
2 
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számlálást én egyházkerületünk új névtárának szerkesztésére s kiadására liasználám fel, 
mely épen a napokban került ki a sajtó alól. Fájdalommal vagyok kénytelen meg-
jegyezni , hogy e közérdekű vállalatnál nem mindenfelöl találkoztam oly buzgó és serény 
gyámolítással, mint a milyenre joggal számolhatni véltem. Ajánlom legalább a névtár 
példányainak megvételét, hogy ez által a kiadási költségek fedeztessenek s ne az egyház-
kerületi pénztár terhére essenek. 

Irodalmi mü megjelenéséről levén szó, eszmeláncolatnál fogva felemlítem, hogy 
tiszt. Stelczer Károly lelkész ur „a nagyszombati evang. egyház történelmét", s tiszt. 
Leska János lelkész ur „Luther kátéjának magyarázatát" adák ki, mely munkákat szin-
tén a t. közönség figyelmébe s pártfogásába ajánlok. 

Visszatérve egyébiránt a kormányrendeletekre, hálátlan volnék, ha ki nem emel-
ném , hogy azok közt több olyan találtatik, mely a kormány igazságosságáról s tör-
vénytiszteletéröl teszen tanúságot. így a galgóci r. kath. lelkész által egy nőszemély 
felvétetvén a r. kath. egyház közösségébe, a nélkül hogy az evang. lelkésznél a tör-
vényszerű kétszeres bejelentést teljesítette volna, a befogadó lelkész eljárása roszaltatott 
s megsemmisíttetett. — Az állam által felállított gymnasiumok, reáltanodák, tanítóképez-
déknél alkalmazandó tanárokra vonatkozó pályázati hirdetések mindig közöltetnek velünk 
is, s több hitsorsosaink ily állomásokra már tettleg alkalmaztattak is. — A kormány 
jóakarata jeléül veendő talán azon rendelet is, melyben elrendeltetik, hogy a lelkészek 
és tanító használatában levő telkektől a földadót és egyenértéki illetéket ne ezek, hanem 
az őket meghívott községek fizessék. 

S most térjünk szorosabb értelemben vett egyházi belügyeinkre. 
A zsinat dolgában annyiban haladtunk előre, hogy a tanácskozásainak alapul 

szolgálandó elődolgozatok végre nyomtatásban megjelentek s az egyházaknak, elég későn, 
szétküldethettek. 

A verbica-szt.-miklósi egyház kebelében évek óta dóló viszály, a helyett hogy 
mint tavaly reméltük, csillapult volna, még elkeseredettebb fordulatot látszott venni 
akarni az által, hogy a két párt mindenike, melyekre az egyház szakadt, külön lelkészt 
választott. Az ebből támadt pörnek elitélése minden valószínűség szerint ide e gyűlés 
elé volt kerülendő. Azonban az utolsó percben Isten szent lelke szállván meg s kiengesz-
telésre bírván az ellenséges testvéreket, ez által, légyen az Urnák hála, megmeneked-
tünk a szomorú feladattól, tőrvényszolgáltatás utján dönteni el köztük a felmerült saj-
nálatos perpatvart. 

Míg itt a szeretetlenségnek szerencsére már elfojtott kifakadásai búra és szána-
kozásra szolgáltatának okot, addig más részről a keresztyén szeretet lelke nem szűnt 
meg áldásosán működni s megvigasztalni a szíveket ez egyházkerületben is 

Hazai e. e. gyámintézetünk mit nfivelt légyen feladata megoldására ez évben, 
arról külön jelentés fogja értesíteni a tek. és főtiszt, gyűlést. Itt röviden csak annyit 
említek fel, hogy annak központi pénztárából egyházkerületünkbeli következő községek 
következő öszvegekkel segélyeztettek: Alsó-Kubin 400 frttal, Duna-Szerdahely 100 frttal, 
Assakürth és Szúlyó 50—50 frttal. 

A Gusztáv-Adolf egylet jótékony gyámkodását a következő egyházkerületünkbeli 
községekre terjeszté ki : Duna-Szerdahelyre 480 frt. 50 krral, Modorra 428 frt. 50 krral, 
Túróc-Szt.-Mártonra 272 frt. 70 krral, Páchóra 265 frt. 50 krral, Rajecre 188 frt. 
30 krral, Szúlyóra 181 frt. 80 krral, Bottfalvára 154 frt. 55 krral, Csácsóra 90 frt. 
90 krral, Laazra 45 frt. 45 krral, Limbachra 36 frt. 35 krral , azonkívül özvegy 
Schnitta asszonyra Vágujhelyen 9 frt. 15 krral, összesen 2153 frt. 70 krral. 

A Glósius-Artnerféle alapítványból Lesko Béla a németországi egyetemeken ta-
nuló hitjelöltünk részesült 70 ezüst tallérnyi ösztöndíjban. 

Néhány újabbi kegyes alapítványokról is van szerencsém és örömöm a tek. és 
főtiszt, gyűlést értesíteni. Néhai b. e. özv. Zerdahelyi Ottilia asszonyság a pozsonyi 
alumneumra 7500 frt. s az ugyanottani evang. kórházra is 7500 frtot hagyományozott. — 
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Néhai b. e. Németh István tábornok nagyobb hagyományából egyházkerületünknek 1132 frt. 
50 kr. jutott, miről utóbb külön jelentést fogok tenni s felhívni a tek. és főtiszt, gyűlést, 
méltóztassék a hagyományozó értelmében ez öszveg kamatainak hova fordításáról ren-
delkezni. Végre ugy hallik, hogy néhai b. e. Kovács-Martinyi Gábor pozsonyi tanárnak 
Győrben meghalálozott lelkes lecinya is egy jelentékenyebb hagyománynyal emlékezett 
volna meg a pozsonyi lyceumról, de a miről positiv tudósítást eddig még nem vettünk. 
Szép bizonyítványai mindezek annak, hogy a vallás szent ügye iránti buzgalom és ál-
dozatkészség még nem halt ki a keblekből. A nagylelkű véghagyók emléke maradjon 
köztünk áldott, s példájok serkentsen sok másokat is követésre! 

A 'pozsonyi lyeeum, mely felé, miként e példák is mutatják, annyi kegyes lelkek 
hü gondoskodása fordul, igyekezett magát, mint mindig, ugy ez évben is e szerető daj-
kálkodásra méltóvá tenni. Theologiai osztályaiban 54, gymnasiumi osztályaiban 400 ifjú 
nyert oktatást; az alumneumban 138, a Skariczaféle convictusban 46 tanuló láttatott 
el élelemmel. 

A túróc-szt.-mártoni algymnasium becsülettel haladott elő nem régen elkezdett 
pályáján, 83 ifjúnak adván négy rendes tanár vezetése alatt 4 gymnasiumi és egy elő-
készítő osztályban megfelelő oktatást. — Ellenben a modori egyháznak kimerült erői 
nem engedvén gymnasiumát tovább fentartani , melyben a nevendékek száma ez évben 
28-ra apadt volt le, elhatároztatott, azt jövőre nézve megszüntetni. Némi pótlékul fog 
e helyett szolgálni a Modorban állami költségen felállítandó tanítóképezde, melynek 
míg saját helyiségei felépülnének, az egyház üresen állandó gymnasiumi épületeit ideig-
lenesen átengedni felajánlkozott. 

Az egyházi építkezés terén következő érdekesb mozzanatok merültek fe l : az 
assakürti egyház uj tornyot épített; a pozsonyi egyház temetőjében uj ékes templomot 
emelt, mely folyó hó 21-kén lett ünnepélyesen felszentelve; a zurányi egyház templomát 
tetemesb költséggel kidíszítteté; a pritrzsdi egyházban új iskola épült, ünnepélyes meg-
nyitása mult évi októberhó 3-kán történvén meg; a duna-szerdaheiyi egyházban a temp-
lomépítés vége felé közéig; a magyar-óvári újan alakult fiókegyház dicséretes buzga-
lommal azon van, hogy nem sokára saját e célra emelt hajlékban szolgálhassa Istenét. 

Házassági felmentvény Ő felsége nevében ez évben 41 párnak adatott; díjak 
fejében bejött 290 frt. 

Könyöradománygyüjtési engedélyt kaptak, illetőleg segélyezésre ajánltattak: 
Pribilina, Mosóc, Duna-Szerdahely egyházkerületünk köréből és Szevrotuch s Losic 
Csehországban. 

o 
A testvér egyházkerületek ez évben sem mulaszták 'el jegyzökönyveiket bekül-

deni, melyeket részint időnként szétküldöttem az esperességeknek, részint ezennel van 
szerencsén egy egy példányban beterjeszteni. 

Nincsen egyéb hátra, mint az egyházi és iskolai személyzetben történt válto-
zásokat bejelentenem: 

1. A nyitrai esperességben főesperes Klszák János s esp. felügyelő Subert Ist-
ván urak, a liptói esperességben főesperes Plech János ur hivatalukról lemondottak. Meg-
ürült helyeik betöltése most van folyamatban. Adja Isten, hogy utódaik oly hűséggel 
viseljék hivatalaikat s oly érdemeket szerezzenek bennök, mint a lelépettek! 

2 A lestinei egyház Árvában a lelépett buzgó felügyelő Zmeskal Elek úr 
helyett újat nyert Mesko István ur személyében. 

3. A lelkészek kara iránt a halál ez évben kiméletes volt, egyet sem ragad-
ván ki körükből. Különben Droppa Gyula volt szmrecsányi lelkész Bártfára távozott 
Sáros megyében, ideiglenes utódul nyervén Trnovszky Emil volt szent-iváni segédet; 
szent-iváni rendes lelkésznek még mult évben Király Kálmán lett meghíva s bevezetve; 
Hudecz Miksa púchói lelkész papi állomását tanító-képezdei tanársággal cserélte fel 
Léván; Verbicza-Szt.-Miklóson első lelkésznek Baltigli Frigyes besztercebányai tanár, 
másod lelkésznek Nitránszky Emil ugyanottani tanító választatott. 

2* 
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4. Boehm Karoly segédtanárnak hívatott meg a pozsonyi lyceurnra; Derei-
Gusztáv rendes tanárnak Túróc-Szt.-Mártonba. 

5. A tanítók közül meghaláloztak: Maudtlik Dániel volt mijavai, Keller Ferenc 
volt alsó-szeli, Lehoczky János volt púckói és az épen most itt halva fekvő Huszágh 
Sámuel modori tanítók. Medzíhradszky Lajos lestinai tanító nyugalomba tétetett, utódául 
nyervén fiát Medzíhradszky Károlyt; Stúr József szintén nyugalomba helyezett modori 
tanító helyét Voda József ezelőtt szobotisti tanító foglalá el; szobotisti tanító Vacula 
András lett; Mravec János párnicai tanító hivatalát elhagyá. 

6. Lelkészi hivatalra felavatatttak: Skrvpeny János árvái esperességi segédnek; 
ifjabb Riesz Károly segédnek Podluzsánba, Bocyay Antal ugyancsak segédnek Turánba. 

7. Hitjelölti vizsgát tettek: a) Achim Mihály (Csaba — békési), b) Bartholo-
maeides László (J. Tapolca — gömöri), c) Bogyay Antal (Turáu — túróci), d) Chovan 
Viktor (Szarvas — békési), e) Endreffy János (Csaba — békési), f) Gajdács Pál (Csaba — 
békési), g) Gressler Gyula (Gödöllő — pesti), h) Honéczy Ödön (Pocsuvadlo — honti), 
i) Linczényi Lajos (Pestvárosi), k) Marcsek János (Kézsmárk — szepesi), 1) Micsinay 
János (Svábóc — szepesi), m) Németh István (Böny — győri), n) Okolicsányi József 
(Lucin — nógrádi), o) Sárkány Jjajos (Pilis — pesti), p) Saueracker Károly (Pozsony -
városi), q) Schwalm György (Bulkesz — bácsi), r) Terray Béla (Vizesrét —gömöri) , s) 
Zatkalik Lajos (Oroszlány — komáromi), t) Zsilinszky Mihály (Csaba — békési), u) Bot-
tár Ede (Besztercebánya — zólyomi), v) Mihalicska János (Nagykürtös — nógrádi). 
Végül a mult évben tévedésből kimaradt Tomala Lajos (Zsaskó — árvái) jelentetik be 
hitjelöltnek, ki vizsgáját még 1868-ban tevé le főtiszt. Máday Károly tiszai superin-
tendens előtt. 

Elősorolván imígyen a főbb tudatandókat s Istennek áldását jelen tárgyalásainkra 
leesdve, magamat a tek. és főtiszt, gyűlés szíves jóakaratába ajánlom. 

Ez osztatlan figyelemmel végig hallgatott kimerítő jelentést a köz-
gyűlés köszönettel fogadván, a superintendens urnák egyes esetekben szük-
ségeseknek mutatkozott s páratlan tapintattal és példás ügyszeretettel tett 
intézkedéseit egytől egyig helyeselte. 

Ugyané jelentésre vonatkozólag a turóci esperesség részéről indítványoz-
tatot t , hogy ezentúl az évi jelentések azon nyelven adassanak, a milyen nyelvű egy-
házban a gyűlés tartatik, hogy így általa a jelenlevő hallgató közönség is épülhessen. 

Mely indítvány legkevésbé sem talált ellenszegülésre , de azon nehéz-
ség merült föl , milyen nyelven legyen a jelentés akkor fogalmazandó, 
midőn a gyűlés helyén, mint a jelen esetben is, két nyelvű egyház léte-
zik. Hosszabb vita után abban történt megállapodás, hogy a turóci in-
dítvány elfogadtatván, superintendens úr fölkéretett, hogy jelentését azon 
egyház nyelvén szíveskedjék megtenni, melyben a gyűlés tartatik; azon 
esetben pedig, midőn a gyűlés helyén két vagy több nyelvű egyház van, 
püspök úr bölcs tapintatára bizatik, közülök mely nyelven kívánja jelentését 
előadni. 

II. Olvastatott mélt. Szentiványi Márton urnák 264. sz. a. Szentiványban 1870. 
aug. 22. kelt levele, melyben kerületi felügyelői méltóságát előre haladott koránál, meg-
tört egészségénél és megyekormányzói s felügyelői kötelességei közt ezután is előfordul-
ható összeütközésnél fogva a kerület kezébe leteszi. 

A milyen fájdalmasan fogadta a közgyűlés szeretve tisztelt világi el-
nökének e váratlanul történt lemondását, ugy vigasztalást keresett azon 
reményben, hogy azt nem lesz kénytelen véglegesnek tekinteni; minélfogva 
elhatározta, hogy ő méltósága szólíttassék föl levélben e lemondásának 
visszavételére s az egyetemes egyház és kerületünk körül szerzett bokros 



érdemeinek további közreműködése általi gyarapítására. Azon nem várt 
esetre pedig, ha ö méltósága a kerület ezen ragaszkodása által sem volna 
rábírható a felügyelőség további folytatására, superintendens úr felhivatik, 
hogy tegye meg az új feügyelöválasztás iránti intézkedéseket. 

III. Felolvastattak a kormány részéről egy év lefolyta alatt érkezett következő 
rendeletek: 

1. A vallási és közoktatási ministerium részéről 1870. jan. 21-kén 12636. sz. a., 
mely által tudatja, hogy a bekövetkező nyári szünnapokban A. Rubinban, Liptó-Szt.-
Miklóson és Beszterczebányán a képezdét nem végzett tanítók számára államköltségen 
hat heti ideiglenes tanfolyam nyittatik. 

2. Ugyanattól 12,821. sz. a. jun. 21-kéröl, mely által értesít, hogy állami költ-
ségen ellátandó tanítók számára Debrecenben, Magyar-Ovárott és Keszthelyen a nyári 
szünnapokban gazdasági tanfolyam nyittatik. 

3. Ugyanazé 14,370. sz. a. 1869. dec. 10-ről, mely szerint az árvái, liptói, 
mosonyi, Pozsony városi és turóci tanítói nyugdíj s özvegy-árva-intézeteknek egyenként 
öt száz forint utalványoztatik az állampénztárból. 

4. 1725. sz. a. mult évi nov. 20-ról, mely által a lelkészek fölhivatnak, hogy 
a népet a népszámlálás fontosságáról felvilágosítván, az anyakönyvek betekintésének út-
jába akadályt ne gördítsenek. 

5. Ugyanazé m. é. sept. 28-dikáról 18,453. sz. a. népesedési mozgalmak ki-
mutatásáról. 

6. Hasonlókép a cultusministeriumtói f. é. maj. 3-dikáról 4701. sz. a. melynek 
kiséretében az egyetemnél és műegyetemnél 1870/1. tanév kezdetétől gymnasiumi és reál-
tanár-jelöltek számára fölállítandó tanárképezdének szabályzata közöltetik. 

7. Ugyanazon ministeriumtól 11,796. sz. a. f. évi jun. 22-dikéről, mely szerint 
a mármaros-szigeti lyceumban a jogi tanfolyam visszaállíttatott. 

8. Hasonlókép attól 6269. sz. a. 1869. évi sept. 21-dikétől, mely tudatja, hogy 
a kolozsvári és nagy-szebeni kir. jogakadémiákon a három éves jogi tanfolyam helyébe 
négy éves tanfolyam lesz életbe léptetendő. 

9. A vallás- és közoktatás-ügyi ministerium f. é. jan. 16. kelt 24,959. számú 
rendelvénye, melynek kiséretében a magyar-osztrák kikötök 1868. évi hajózási forgal-
mának kimutatása küldetik a pozsonyi lyceum könyvtára számára. 

10. A vallás- és közoktatás-ügyi ministerium f. é. márc. 22. kelt rendelvényével 
megküldi az 1867-ben Párisban tartott nemzetközi kiállításon a magyar-osztrák birodalmi 
osztályban kiállított tárgyak lajstromát a középtanodák könyvtárai számára. 

11. Ugyanaz értesít f. é. marc. 4. 2766. sz. leiratában a berlini rajzkiállításról. 
12. Ugyanaz m. é. dec. 6. 23.223. számú rendelvényével közli az evang. isko-

lákba járó róm. kath. ifjak számára kirendelt vallástanítók névsorát. 
13. Mult évi nov. 21-kén 22038. sz. a. kelt rendelvényével pedig közli a 

honvédelmi ministeriumnak valamennyi törvényhatósághoz utasított azon körrendeletét, 
mely által megengedtetik, hogy a honvédséghez besorozott tanulók fegyverforgatásban 
kiképeztetésöket tanintézetük székhelyén nyerhessék. 

Melyek mint különben is főtiszt, püspök úr által annak idejében 
köröztetettek s mint az esperességek, úgy az egyes gyülekezetek előtt 
is eléggé ismeretesek és külön intézkedést nem követelők, tudomásul vetetnek. 

IV. Olvastatott a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1016. sz. 
a. 1870. febr. 6. kelt rendelvénye, mely által főtiszt, püspök úr fölkéretik, hogy a hon-
védség kötelékében álló tanítók tangyakorlatra hivása tárgyában az illetők zászlóalj-pa-
rancsnokságaikat közvetlenül értesítsék arról, mely évszakban lennének a nyolc heti tan-
gyakorlatra beszólítandók. 

Továbbá ugyanazon ministeriumnak f. é. apr. 23. 8399. sz. a. kelt rendelvénye, 
3 
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mely szerint a tanító-jelöltek és tanítók a nyolc heti fegyvergyakorlatra a törvényesen 
meghatározott szünidők alatt rendelendök be. 

Végre ugyanazon ministeriumnak 1869. évi dec. 8-dikán 23,309. sz. alatti azon ren-
delvénye, mely tudatja, hogy miután az 1868: 40. t. c. 27. § a tanítókat a hadsori szol-
gálat alól mindenkorra nem menté föl, ennélfogva ők házassági ügyekben épen ugy mint 
más szabadságos katonák a 44. §-ban megirt rendszabály alá tartoznak; a hadseregbe 
beállt önkénytesek pedig, ha a tettleges szolgálati idő eltelte után mint sorhad tartalék-
beii katonák huzamosb időre szabadságra bocsáttattak, nősülés tekintetében a. védtörvény 
53. §-ában foglalt szabály alá esnek. 

Mely több rendbeli rendelvénynél fölmerülvén azon nehézség, mely a 
tanítóknak részint az iskolától , részint a rendesen hivatalukhoz kötött kán-
tori kötelességeiktől ilyen elvonásából származik, kivált, ha rajok az 1868: 
40. t. c. 26. §-a is alkalmaztatnék, melynélfogva a hadjárati kötelezettség-
nek is alá vannak vetve, a kerület egyetemes gyűlési képviselői által sür-
gettetni kivánja, eszközölje ki az egyház-egj'etem a törvényhozás utján a 
tanítóknak a hadkötelezettség alóli fölmentését. 

V. Olvastattak továbbá a magy. kir. vallás- és közoktatás-ügyi ministeriumnak 
következő rendelvényei: 

1. 12,496. sz a. é/i jun. 16-ról, mely által a honvédséghez tartozó tanítók a 
nyolc heti kiképezt.etés végett augustus és september hónapokra, mint szünidőre behivandók. 

2. 5205. sz. a. f. évi april 10-röl, melylyel közli a honvédelmi ministeriumnak 
16,539. számú azon rendeletét, mely szerint a nyugalmazott tiszteknek, katonai hivatal-
nokoknak és a rokkantak házában nem tartózkodó nyugzsoldos rokkant katonáknak a há-
zassági szabályrendeletek alóli kivétele csak egészen rokkant, vagy pedig véglegesen 
nyugalmazott tisztekre, katonai felekre, hivatalnokokra, alsóbb rendű egyénekre és szol-
gákra , valamint nyugzsoldos és igényeiket föntartó rokkantakra terjed ki; de az ideig-
lenesen nyugdíjazott katonákra és a helyi szolgálatra előjegyzett fél rokkant nyugdíjazott 
tisztekre, valamint a rokkantak házában ellátás alatt álló legénységre az 1861. sept. 14. 
kibocsátott rendszabály továbbra is fönmarad. 

3. 13,030. szám a. 1869. okt. 13-káról, mely szerint minden katonai egyén es-
ketéséröl szóló anyakönyvi kivonat azon hadkiegészítő parancsnoksághoz küldendő, 
melynek kerületében az esketés történt. 

4. 1010. sz. a. folyó évi jan. 21-dikéröl, mely által tudatja, hogy a sorhadnak, 
tartaléknak és honvédségnek hosszabb időre szabadságolt legénysége tartozik illetékes 
egyházának minden terlieiben osztozni. 

Mindezek már előbb köröztetve levén, tudomásul vetetnek s illetőleg 
hozzájok alkalmazkodás végett kihirdettetnek. 

VI. A cultusministeriumnak 9747. sz. a. f. évi jun. 18. kelt rendelvényében tudatja 
hogy a vagyontalan honvédek ingyen temetendök. 

Lelkészeink a szegényeket általában díjtalanul szokván eltemetni, e 
rendelvény tudomásul vétetik. 

VII. A honvédelmi ministeriuin 19,615. sz. f. évi jul. 21. kelt rendelvénye ki-
vánja, hogy miután tényleg szolgálatban levő katonák szabadságoltatás végett benyújtott 
folyamodványai azért, mivel szülőik a kellő okmányokat szegénységük miatt be nem 
szerezhették, a világi hatóságok által visszautasíttattak, a lelkészek az okmányokat díj 
nélkül szolgáltassák ki számukra. 

A közgyűlésnek lehetetlen volt e rendelvényt mind tartalmánál, 
mind alakjánál fogva sajnálattal nem vennie, annál inkább, mivel egy 
felöl az anyakönyvekért járó díjakat nem az állam szabta meg, hanem 
azok az egyházak által a lelkészek díjazására levén megállapítva, azoknak 
kiszolgáltatására a gyülekezetek mintegy szerzödésszerüleg vannak köte-
lezve , más felöl pedig e díjak olyan csekélyek, hogy azok miatt bizonyo-
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san még egy szabadságolás sem akadt meg, hanem inkább más rendbeli 
okmányok meg nem szerezhetése miatt. A mennyiben pedig az állam lel-
készeinktől mindig több és súlyosabb ingyen munkát követel, holott ők 
az egyház szolgálatában állnak, meghagyatik az egyetemes gyűlésre me-
nendő követeknek, eszközöljék ki az egyetemes gyűlés által a kormánynál 
s illetőleg a törvényhozásnál, hogy a lelkészek az államnak tett ilyes szol-
gálataik, különösen az általok kiállított okmányok díját fölszámíthassák s 
kifizetésüket az országos pénztáraknál követelhessék. 

VIII. A vallás- és közoktatásügyi ministerium 17,346. sz. a. mult évi sept. 21. 
kelt rendelvénye kivánja, hogy a lelkészek a közhatóságok részére a hivatalos ügyekben 
szükségelt anyakönyvi kivonatokat ingyen szolgáltassák ki. 

Az ugyanazon évi novemb. 28. 22,096. sz. alatt kelt rendelvény pedig közli a 
belügyministeriumnak valamennyi törvényhatósághoz 21,958. sz. a. 1869. nov. 10. inté-
zett körrendeletét, mely szerint a törvénynek azon meghagyása, hogy a lelkészek az 
újoncállítás keresztülvitelére vonatkozó eljárásban segédkezet nyújtani tartoznak, ki nem 
terjed a magán felek érdekéből nem közcélra szükségelt kivonatok díj nélküli kiállítására, 
ennélfogva ilyenek kivánásával a hatósági közegek is csak a szoros értelemben vett hiva-
talos ügyekre szorítkozzanak. 

Tudomásul vétetik. 
IX. Olvastattak az állami tanintézetekben betöltendő tanári pályázati hirdetések, 

melyek főtiszt, superintendens úrnak is mindig megküldetnek, nevezetesen a magy. kir. 
egyetemnél a növeléstani, a lőcsei gymnasiumban két, temesvári gymnasiumi, temesvári 
szegedi és pécsi fő, kecskeméti alreáliskolai tanszékre; valamint a tanárok számára gyors-
írászati tanfolyam megnyitását tudató rendelvény. 

Mindezek az illető főbb iskolákkal annak idejében közölve levén, 
tudomásul vétetnek. 

X. Olvastatott a mult évi kerületi gyűlés jegyzökönyvének IV pontja, mely 
elhatározván, hogy kerületünk a felekezeti iskolákat fön akarja tartatni, ezek biztosítása 
tekintetéből több rendbeli intézkedésnek életbe léptetéséről gondoskodik, nevezetesen 
meghagyja, hogy az esperességek magok részéről az iskolai tanácsba a törvény rendelte 
egyéneket megválasztván, magokat ott képviseltessék. Mely pontnál jelentetett, hogy a 
nyitrai és turóci esperességek az egyházi önkormányzat iránti fokozott féltékenységből e 
rendelkezésnek nem csak meg nem feleltek, hanem annak megfelelni most is vonakodnak. 

A közgyűlés, a törvény azon intézkedésében, hogy megyei iskolai ta-
nácsban a vallásfelekezetek saját, és pedig magok által választott, tehát 
bizalmukat biró egyéneik által, kiknek föladatuk nem egyéb, mint az egy-
ház autonom jogaira ügyelni, legyenek képviselve, az egyház önkormány-
zati jogainak nem csak megsértését nem lát ja, sőt inkább benne méltányos 
kedvezményt kénytelen fölismerni, valamint hogy ez indok vezette mult 
évben is az erre vonatkozó határozat hozatalára. Ennélfogva újra is föl-
hívja a nyitrai és turóci esperességet, hogy a törvény és kerületi határo-
zat e követelményének saját helyesen felfogott érdekökben is minél előbb 
eleget tenni siessenek. 

XI. Jelentetett, hogy fordultak elő esetek, hol tanítóképezdei tanfolyamot 
teljesen nem végzett ifjakat is alkalmaztak tanítóknak, kiknek képességét azonban az 
esperesség saját kiküldött bizottsága által megvizsgáltatta. 

Noha a mostani átmeneti időszakban, midőn nem csak tanítójelöltek 
kellő számmal nincsenek, de még elegendő képezde sem létezik, a hol 
magokat leendő pályájukra kiképezzék, más felől pedig a népiskolák örven-
detes módon szaporodnak, nem könnyű föladat az iskolákat teljesen kikép-
zett tanítókkal ellátni: mindamellett a kerület valamint a népnövelésügyi 
törvényhez, a mennyiben az egyház érdekeit nem sérti, sőt azokkal ösz-
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hangban van, szorosan kiván ragaszkodni, úgy maga is az ügy érdekében 
az alkalmazandó tanítókat kellőleg kiképzetteknek óhajtja; ennélfogva oda 
utasítja a gyülekezeteket s illetőleg esperességeket, hogy új tanítók alkal-
mazásánál az illetőktől a képezdei tanfolyam befejezéséről szóló bizonyít-
ványokat követeljék, milyenekkel ha nem bírnak, őket oda utasítsák, hogy 
magokat, valamely képezdében megvizsgáltassák Azokra nézve pedig, a 
kik e kellék nélkül már megválasztattak, határozza, hogy nekik a rendes 
hivány mindaddig ki ne adassék, mig e hiányt nem pótolják, e szabály 
alól egyedül az úgy nevezett szükségbeli iskoláknál (Nothschyle) és szükség-
beli tanítóknál (Nothlehrer) lehetvén kivétel. 

XII. A mult évi kerületi gyűlés jegyzökönyvének IV. számú határozata 4. pont-
jánál , mely szerint minden esperességben iskolai bizottságok alakítandók, tudomásra jő-
vén, hogy e követelésnek még valamennyi esperesség meg nem felelt, 

azon célból, hogy hitfelekezeti iskoláink a haladó kor szellemével is 
lépést tartsanak, az 1868: 38. t. c. követeléseinek is megfelelhessenek, 
fölhívja a kerület azon egyházmegyéket, melyekben az még meg nem tör-
tént , hogy ilyen iskolai bizottságokat válaszszanak. 

XIII. Ugyanazon pontban elrendeltetett, hogy a kerület részéről is állíttassák 
ilyen iskolai bizottság, melylyel az esperességi bizottságok folytonos összeköttetésben 
levén , a népiskolák állapotáról a kerületi gyűlésnek évenként jelentést tenni tartozik. 

E kerületi iskolai bizottság egy évre főtiszt, superintendens úrnak, 
mint különben is az egyházak, és iskolák őrének elnöksége alatt a követ-
kező tagokból állíttatott össze: Dolinányi Lajos, Kubinyi Kálmán, Wein-
berger Endre, Hodzsa András, Minicli Dániel, Baltyik Frigyes, Csecsetka 
Sámuel és Kuczki Mihály. 

XIV. Egyházi elnök úr jelenti, hogy Bazinban valamint a német, úgy a tót 
egyház is a nélkül, hogy e szándékukról az egyházi hatóságokat előlegesen csak érte-
sítették volna, felekezeti iskoláikat községiekké változtatták. 

Miről a kerületi gyűlés mély sajnálattal értesülvén, ez alkalmat is 
megragadta az egyetemes gyűlés azon határozatának megújítására, hogy 
felekezeti iskoláknak községiekké változtatása csak az illető esperesség s ille-
tőleg iskolai bizottság tudtával és beleegyezésével történhetik. 

XV. Kerületünk mult évi gyűlésének XVI. 3. pontjában kifejezett azon kivána-
tunk következtében, hogy azon esetekben, midőn egyházaink valamelyikében a felekezeti 
iskola községivé változik, az egész országban behozandó egyformaság s a confessionalis 
érdekek egyöntetű megóvása tekintetéből az egyetemes gyűlés dolgoztasson ki ilyen ese-
tekben megtartandó utasítást, az egyetemes gyűlés mult évi jegyzökönyvének 7. és 8. 
pontjai szerint ilyen utasítási tervet készíttetett, s azt az egyházkerületekkel a végett 
közlötte, hogy a gyakorlati téren időközben észlelendő szükségletekkel megismerkedve, 
észrevételeiket a jövő egyetemes gyűlésre adják be. Mely utasítás főtiszt, püspök úr által 
az esperesi hivatalok utján a kerületbeli gyülekezetekkel közöltetvén, 

az esperességek részéről tett észrevételek összeállítása végett Csecsetka 
Sámuel, Húrban József és Mudrony Pál urakból álló bizottság küldetett ki, 
azon meghagyással, hogy a holnap folytatandó gyűlésnek adja be munkál-
kodásának eredményét. 

A u g . 31. a g y ű l é s f o l y t a t t a t v á n , 
a tegnapi jegyzőkönyv hitelesítése után 

XVI. A tegnapi ülés jegyzökönyvének XV.' pontja alatt kiküldött bizottság 
beadván jelentését, ebben az egyetemes gyűlés által 1869. okt. 7-dikén a 8. pont 
által a kerületekhez megvitatás végett küldött utasítási tervet elfogadandónak véleményezi 
a következő módosításokkal: 
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1. Hogy az első pontból a különben is csak indokolásul szolgáló eme szavak: 
„nehogy talán érdemekben megőszült tanítók hibájukon kivül kenyerüktől megfosztassanak;" 
kihagyassanak; továbbá, hogy a tanítónak községi iskolában alkalmazása általi kárpotol-
tatása elegendőnek csak akkor tartassák , ha ebbe Ő maga is beleegyezett, minél fogva 
e passus: „a községi iskolában alkalmazása" ekkép volna módosítandó: „a községi isko-
lában az ő beleegyezésével történt alkalmazása" 

2. A 3. sz. alatt az első ponthoz hozzáadandó : „és egyházi célokra fordíttatnia". 
Utolsó pontja pedig akkép módosítandó , hogy az evangelikus iskolák számára alapított 
ösztöndíjak csak evang. hitfelekezeti iskolákat látogató evang. gyermekeknek adandók, 
miről az illető esperesség határoz. 

3. Végre javasolja a bizottság, hogy az ilyen iskoláikat községiekké változtatott 
egyházakat az esperesség figyelemmel kisérvén, arra (igyekezzék hatni, hogy ismét hit-
felekezeti iskolákat alapítsanak, miről évenként tartoznak jelentést tenni a kerületi 
gyűlésnek. 

A kerületi gyűlés e javaslatokat elfogadja, a 2. sz. alatti pótlékot 
ekkép egészítvén ki: „egyházi s illetőleg iskolai célokra fordíttatnia". Midőn 
pedig egyetemes gyűlési követeinek az ekkép módosított utasítás ajánlását 
az egyetemes gyűlésen kötelességökké teszi, egy úttal kijelenti, hogy azt 
azon esetre is, ha az egyetemes gyűlés el nem fogadná, saját körében 
kötelező erejűnek ismeri. 

XVII. A tavalyi kerületi jegyzőkönyv V. és XVII. pontjai nyomán, melyek 
szerint a nyitrai esperességbeli brezovai egyház némely kiegészítő részeinek, nevezetesen 
Kosariszko nevü irtványnak s érdektársainak az anyaegyháztól elválása s önálló gyüle-
kezetté alakítása némely föltételek teljesítésétől tétetett függővé, nevezetesen, hogy az 
anyaegyház lelkésze , valamint maga az anyaegyház törvényes igényei ki legyenek elé-
gítve ; a meghívandó új lelkész és tanítók hiványa megállapítva; továbbá hogy legyen 
az építendő templom és paplak terve és költségvetése bemutatva, s végre az új egyház 
töntartására tett ajánlatok egyetemleges kötelezettséggel kiállított formaszerü oklevelekkel 
örvénvesen biztosítva, — olvastatott mindenek előtt a nyitrai'esperesség ez ügyben hozott 
határozata, mely szerint a kivánt kellékek teljesítéséről intézkedett, nevezetesen, a bre-
zovai egyház s ennek lelkésze követeléseinek kiegyenlítése végett küldöttséget nevezett 
ki; magában foglalja továbbá e határozat a leendő lelkész s fő és segédtanító díjjegyzékét; 
előterjeszti a templom tervét s annak 13,175 frt. 83 krra menő költségvetését; végre 
nvolc kosariszkoi lakosnak egymást lekötő s 6763 forintról szóló be nem táblázott köte-
lezvényét. Befejezésül olvastatott még csatolmányaival együtt a brezovai egyház s ennek 
lelkésze és az elszakadni kivánó rész kölcsönös követeléseinek kiegyeztetése, végett ki-
küldött esperességi bizottság jelentése, mely szerint brezovai lelkész Hros Tamás úr 
egész évi jövedelmének az elválni akarók számának megfelelő egy harmadát követeli, 
emezek pedig semmit ajánlani nem akarnak, következőleg a küldöttség föladata megol-
dásának e része, valamint a két váló fél közti kölcsönös követelések kiegyeztetése 
sem sükerült. 

Noha e szerint Kosariszko a mult évben meghagyott követeléseket töké-
letesen nem teljesítette; de miután anyagyülekezeteink számának szaporo-
dása csak örvendetes jelenségnek vehető, és miután a kerület reményli, 
hogy az új anyaegyházat alkotni akaró hívek valóban tanúsítani is fogják 
azon egyházias buzgóságot és ügyszeretetet, melynek a gyűlés színe előtt 
is szavaikkal kifejezést adtak s melyet folyamodásaikban ismételve Ígértek; 
miután végre a kosariszkói híveknek meghatalmazottja Mudrony Mihály úr 
ünnepélyesen kijelentette, hogy Hros Tamás lelkész urat nem ugyan az 
általa kívánt teljes évi jövedelem egy harmadának halálaig járandó éven-
kénti fizetésével, hanem levonva az esedékes, t. i. egyes papi cselek-
ményekért járó, különben is pontosan meg nem szabható ugy nevezett 

4 
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stolaris jövedelmeket, kielégítik, nevezetesen, hogy az állandó fizetés, u. 
m. kész pénz, gabona, fa és széna-illetöség egy harmadát évenként ponto-
san kiszolgáltatják: a kerület e föntartással kimondja ngyan Kosariszko irt,-
ványnak s érdektársainak Brezovától elválhatását, de ez utóbbi kérdésre, 
t. i. volt lelkészök és a Brezova s Kosariszko közti kölcsönös követelések 
kiegyenlítésére nézve az ügyet a nyitrai esperességliez visszaszállítja. Mely 
határozatra nézve a brezovai egyház nevében annak lelkésze, Hros Tamás 
azonnal a gyűlés színe előtt szóval is, Írásban is bejelenti az ügynek az 
egyetemes gyűlésre íölebbezését. 

XVIII. Olvastatott a kerületi gyűlés jegyzökönyvének VI. s ezzel kapcsolatban 
az egyetemes gyűlés 45. pontja, a 20,000 forintnyi államsegélynek a kerületek közt 
egyenlő felosztásáról. 

Ezzel összefüggöleg olvastatott a m. évi jegyzőkönyv VI. pontja által kiküldött 
bizottság ülésének az esperességekkel már előlegesen is közlött jegyzökönyve , mely szerint 

az árvái espercsségben a lestinei és zsaskói egyház 350, az espe-
rességi segédlelkész 50 frttal összesen 400 frt. 

a liptói esperességben a bocabányai, pribilinaf, szmrecsányi, király-
lehotai, vazseci, szt.-péteri, n. palugyai, szjelnicei, tarnóci és német-lipcsei 
egyházak 850 frt. 

a mosonyi esperességben a magyar-óvári, hegyeshalmi és miklós-
falvi egyházak 500 frt. 

a nyitrai esperességben az assakürti, csácsói, vág-újhelyi, turolúkai 
és krajnai egyházak 750 frt. 

a Pozsony városi esperességben a récsei egyház 100 frt. 
a Pozsony megyei esperességben a d.-szerdahelyi, n. lévárdi, mo-

dori német, kajali, királyfai, puszta-födémesi és limbachi egyházak 950, a 
n. szombati megkárosodott lelkész 100 1050 frt. 
a trencsini esperességben a púchói, szúlyói és lázi egyházak 600, 

a megkárosodott trencsini lelkész 100 700 frt. 
a turóci esperességben a mossóci, szucsáni és lipóci egyházak . 400 frt. 
összesen 34 egyház 4600, három lelkész pedig 250 frt. . . . 4850 frttal 

segélyeztettek. Az 5000 forintból fönmaradt 150 frt. pedig jövő évre tartalékul hagyatott. 
Minek folytán a kerület most sem mulasztja el már a mult évben is 

kifejezett azon kivánatának ismétlését, hogy az egyetemes gyűlés ez arány-
talanul csekély összegnek tetemes növelését a törvénvhozásnál sürgesse. A 
mi pedig az ez évi segélyösszegnek a kerületek közti felosztását illeti, erre 
nézve a mult évi eljárást tartja valamint legigazságosabbnak, úgy leg-
praktikusabbnak s egyszersmind az evangyéliomi szeretet szellemével leg-
inkább megegyezőnek. Végre a saját kerületünkre eső 5000 forintnak egyes 
gyülekezetek s illetőleg lelkészek közti felosztását ez évben i sugyk iván ja 
eszközöltetni, hogy főtiszt, püspök úr elnöklete alatt Nóvák Sámuel, Húr-
ban József, Geyer János, Lesko Mihály, Krizsan Károly, Schuk Ágost, 
Jesze7iszky József, Jamnicky Péter, Mudrony Mihály urakból álló bizott-
ságot neve, melyhez a már e segély iránt a nagyfalusi és sztankóci egy-
házak részéről érkezett folyamodások áttetetvén, az ezután érkezendök is 
oda lesznek utasítandók. Végre a mennyiben a díjtalanul hivataloskodó 
esperesek azon utazások és költségek által, melyeket hivatalos eljárásaikban 
tenni kénytelenek, valóban szegényednek, a kerület őket nem ugyan 
díjazni, hanem az állam pénztárból adandó 100—100 forinttal kárpótoltatni 
s illetőleg segélyeztetni rendeli. 

XIX. A tavalyi jegyzőkönyv XIII. pontjánál, mely a pozsonyi és modori isko-
lákról szóló jelentésekre tett cultusministeri észrevételek nyomán a kerület azon meg-
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hagyását tartalmazza, hogy a modori algymnasium célszerűbben rendeztessék, tudatja 
egyházi elnök úr a modori egyház felügyelőjének jelentése nyomán, hogy a modori 
egyház gymnasiumát megszüntetvén, épületeit az ott felállítandó állami tanító képez-
dének ideiglenes használatúi átengedte. 

Mely jelentés tudomásul vétetik. 
XX. A mult évi jegyzőkönyv XV. pontjánál, mely sürgeti, hogy egyházunk a 

kormányrendeletekben ne ágostai hitvallásúnak, hanem ág. hitv. evangélikusnak nevez-
tessék, jelentetett, hogy egyházunknak az újabb kormány-rendeletékben az öt megillető 
törvényes név megadatik, 

a kerület ezt megnyugtató tudomásul vévén, egyúttal kijelentette, 
hogy ha a kellő nevet a kormányhatóságoktól követeljük, épen oly jogo-
san kivénjuk, hogy saját okmányainkban, nevezetesen egyetemes gyű-
lési jegyzökönyvünkben is egyházunk törvényes elnevezése használtassék, 
mit előadni az egyetemes gyűlési követeknek lesz föladata. 

XXI. A tavalyi kerül, gyűlés jegyzökönyve XVIII. pontjában az egyetemes 
gyűlési követeknek utasításul adatván, hogy ott tigyekezzenek olyan határozatot kiesz-
közölni, mely szerint a gyülekezeteknek egymástól elszakadása a kerület beleegyezése 
nélkül ne történhessék, ennek következtében az egyetemes gvülés a 43. pont alatt e 
határozatot mind a négy kerületre kötelezőleg kiterjeszti. Ennek felolvastatása nyomán a 
nyitrai esperesség, Boór Mihály küldötte által, azon óhajtását jelenti ki, hogy az elvállást 
egyedül az esperesség mondja ki, s ez a kerületnek csupán bejelentendő. 

Az egyházkerület mult évi határozatával ez ellenkező indítványt 
magaévá nem tehetvén, a már most az egyetemes gyűlés által is megerő-
sített végzést akkép értelmezi, hogy a gyülekezetek szétválasztása körüli 
intézkedés kétségtelenül első sorban az egyházmegyét illeti, a kerület pedig, 
ha az elvállás ellen semmi panaszok vagy nehézségek föl nem merülnek, 
a beleegyezést nem fogja megtagadni; de más felöl, a hol az elvállás 
károsnak vagy épen veszélyesnek mutatkozik, vagy pedig az elválasztatni 
tervezett felek valamelyike ez ellen panaszt emel, az ügyet megvizsgálni 
és a körülményekhez képest intézkedni a kerületnek nem csak joga van, 
sőt inkább mulaszthatlan kötelessége. 

XXII. Olvastatván a mult évi jegyzőkönyv XXII. pontja a jövedéki birságokból 
alakított ösztöndíjaknak az evangelikus tanintézetekre is kiterjesztéséről, s az egyet, gyü-
lés jegyzökönyvének ugyan erre vonatkozó 44. pontja, egyházi elnök úr jelenti, hogy 
ez ügyben mindeddig semmi válasz érkezett. 

A kerület e jelentést sajnos tudomásul vévén, az ügynek az egyetemes 
gyűlésen további sürgetését elhatározza. 

XXIII. A mult évi jk. XXIII. pontja meghagyván a trencsini esperességnek, 
hogy a Rajec városa és az ottani evang. gyülekezet közt folyamatban levő tárgyalások-
ról a jelen gyűlésnek jelentést tegyen, a trencsini küldöttek ugyan az ügy állásáról 
saját vallomásuk szerint semmi tudomással nem bírnak; de elnöklő püspök úr jelenti, 
hogy mig a rajeci rkat. iskolák a községi pénztárból mintegy 1200 ftnyi segélyt húznak, 
az alatt a község az evang. tanító díjazásához csak 20 frttal kiván hozzájárulni, minél-
fogva főtiszt, úr ez ügyben fölterjesztést is tett a cultusmmisteriumhoz, honnan azonban 
mindeddig válasz nem érkezett 

A kerület sajnos tudomásul veszi Rajec községének az 1868: 53. t. 
c. 23. §-val ellenkező e szűkkeblű eljárását, s azon reményben, hogy a 
ministerium a törvény értelmében fog intézkedni, meghagyja a trencsini 
esperességnek, hogy annak idejében jelentést tegyen az eredményről. 

XXIV. Az 1869. kerületi gyűlés jegyzökönyvének XXIV. pontja nyomán ol-
vastatott ugyancsak a mult évi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 24. pontja, mely a 
zsinati előmunkálatok kinyomatásáról intézkedvén, egyszersmind meghagyja, hogy miu-

4* 
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tán az evangelikus egyház viszonyai az államhoz legközelebb elfognak intéztetni, s ennek 
következtében a zsinat is meg fog tartathatni, a kerületek a majdan szükséglendö költ-
ségektől eleve gondoskodjanak. Egyházi elnök úr pedig hozzáteszi, hogy említett elő-
munkálatok valahára nem csak elkészültek, hanem a gyülekezeteknek is megküldettek. 

A kerület újólag is sürgettetni kivánja az annyi idö óta várt zsinatot; 
az erre megkivántató költségekről azonban elégnek tartja azon kerületi 
gyűlésen gondoskodni, melynek a zsinatot még okvetlenül, habár rendki-
vüli időben is, meg kell előznie. 

XXV. A mult évi jegyzőkönyv XXVII. pontjánál elnöklő püspök úr bemutatja 
a magy. kir. cultusministerium m. é. nov. 17. 21557. sz. a. kelt rendelvényét, mely által ez 
helybenhagyólag veszi tudomásul a házassági felmentvényi díjak hová fordításáról szóló 
fölterjesztést. Egy útial tudatja elnök úr , hogy e forrásból egy év óta következő össze-
gek érkeztek: Bogner Vilmostól (Bazin) 40 frt. Kubliska János (Pritrzsd) 10 frt. Lun-
zer Henrik (Pozsony) 30 frt. Hanko János (Párnica) 10 frt. Buócz János (Laszkárfalva) 
10 frt. Lamos-Paulovícs Sámuel (Lipóc) 10 frt. (Brvenyik János (Szucsán) 10 frt. Ko-
pecki János (Brezova) 10 frt. Taschner György (Oroszvár) 40 frt Prindes Pál (Kli-
csény) 10 frt. Podmajerszki Pál (Turolúka) 20 "frt. Hoffmann József (Rajka) 30 frt. 
Vendelin Lőrinc (Gálos) 10 frt. Frits Mihály (Schweinsbach) 20 frt. Záborszki Huszáré 
János (Zábor) 20 frt. Skubik János (Csrmnó) 10 frt. összesen 290 írt. Továbbá jelen-
tetett, hogy a trencsini özvegy-árva-intézet véglegesen megalakult, tisztviselőit is meg-
választotta s az évi befizetések kezdetöket vették; más felöl pedig jelentetett, hogy a 
modori német és tót lelkészek is bírnak egy közös özvegy-árva pénztárral. 

Ezek nyomán a kerület az ez évi felmentvényi díjakat is egyenlő rész-
letekben a kerületbeli lelkészi, tanári és tanítói özvegy-árva-intézetek közt 
rendeli felosztatni, és pedig az imént bejelentett modorival együtt tizenegy-
felé; a trencsini özvegy-árva-intézetnek a pozsonyi takarékpénztárban 
228 frt. és 80 krra növekedett alapját pedig főt. superintendens úr a neve-
zett takarékpénztár könyvecskéje alakjában a gyűlés színe előtt az említett 
esperesség jelenlevő képviselőjének, Dohnányi Lajos úrnak kézbesítette. 

XXVI. A kerületi gyűlés mult évi jkve XXVIII. pontjának alkalmából , 
a kerületi törvényszék a rendes elnökség mellett a jövő évre a követ-

kező tagokból állíttatott össze, és pedig a világiak közül: Osztroluczky 
Miklós ; egyszersmind alelnök, Mossóczy Lajos , Jeszenszky József, Samarjay 
Károly , Vrchovszky Alajos és Muirony Mihály; a lelkészek részéről pedig: 
Simkó Vilmos id., egyszersmind alelnök, Klszák János, Stelczer Károly, 
Moczkovcsák János id., Boleman István és Mínich Dániel. 

XX .TI. A tavalyi jegyzőkönyv XXX. pontja nyomán olvastatott nmélt. báró 
Prónay Gábor egyetemes felügyelő úrnak az egyetemes gyűlést f. évi oktober 5. s követ-
kező napjaira kitűző levele, melyben egyszersmind tudatja, hogy a gyűlést megelőző 
napon 5 órakor ö excja lakásán elötanácskozmány fog tartatni. 

Az egyetemes gyűlésre az e jegyzőkönyv egyes pontjaiban foglalt 
utasítással kerületünk részéről a rendes elnökségen kivül kiküldetnek egy-
házi részről: Glatz Jakab , Szeberényi Lajos, Lesko Mihály, Miwch Dániel, 
Ritter Károly , Szvaty Mátyás, Holuby József, Krizsan István, Klszák János, 
Húrban József, Boór Mihály, Leska János, Hodzsa András (napidíjjal) 
Bernát János, Krmeszki György , Hrobony Lajos, Nooák Sámuel; > világi 
részről pedig: Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Mudrony Mihály, Major 
Pál , Weinberger András, Reiscliel Károly, Dohnányi Lajos, Szilvay Károly, 
Schubert István, Jeszenszky Lajos, Szerdahelyi Imre, Vallásek Mihály id., 
Just József, Révay Nándor, Paulinyi-Tót Vilmos, Mudrony Pál, Bobrov-
niczky László, Szentiványi József, Szentiványi Adolf, Jamnicky Péter, Ku-
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binyi Kálmán, Cancrinyi Mihály; végre a pozsonyi lyceum részéről: Eine-
rlei Lajos (napidíjjal) és Csecsetka Sámuel. 

XXVIII. A inult évi jegyzőkönyv XXXI. pontjának felolvasása után előterjeszte-
tett az 1869. számadások és pénztár vizsgálatára kiküldött bizottság jelentése, mely szerint 

1. A bevétel, beleszámítva az állampénztárból befolyt 
5000 ftot., tett 8531 frt. 10 krt, 

a kiadás pedig 3663 frt. 20 kr. 
Ennélfogva van a pénztárban . . . . ~ ! ~ ~ ~ ~ 4867 frt. 90 kr7 
Melynek egy részét azonban az állami összegből segélyeztetni határozott gyüle-

kezetek által még föl nem vett illetőségek képezik. 
2. Az egyik jegyzőnek benmaradt 50 frt. díját a vizsgáló bizottság az öt mult 

évben helyettesített másik jegyzőnek véleményezi kiadatni. 
3. A jövő évi rendes szükségletet a tavalyinak nyomán most is 2310 frtban 

véli megállapítandónak, melyet a fönálló kulcs szerint az esperességek által fizetendő 
2486 frt. 99 kr. tökéletesen födözne. 

4. A kerület vagyona tesz földtehermentesítési kötvényekben 3950 frt., magán 
kötelezvényekben pedig 2306 frt. 

5. Hátralékok az esperességeknél, melyeket a bizottság a kerületi gyűlés külö-
nös figyelmébe ajánl, a következők: 

Árva . . . . 88 frt. 62 kr. 
Liptó . . . 1633 frt. 77 kr. 
Nyitra . . . 956 frt. 72% kr. 
Pozsony megye 546 frt. 75% kr. 
Trencsín . . 1119 frt. 22 kr. 
Turóc . . . 560 frt. 61 kr. 

Összesen . . 4905 frt. 70 kr. 
mihez járulván az 1870. illetőség 2486 frt. 99 kr., az összes tartozás 7392 frt. 69 kr. 

6. Végre a bizottság ajánlja, hogy Jeszenszky József pénztárnok úr az 1869. 
évre a további felelőségtől fölmentetvén, neki a kerület a tanúsított lelkiismeretességért 
és buzgóságért méltányló elismerést is fejezzen ki. 

E jelentéshez csatlakozott a nyitrai esperességnek azon indítványa, hogy jövőre 
új kivetési kulcs állapíttassák meg, és hogy a számadások részletesen kinyomattassanak, 
s az egyházakkal közöltessenek, valamint a trencsini esperességnek azon kérelme, hogy 
az 1864. év előtti hátralékok törlesztessenek, továbbá, hogy a volt patentalis egyházak-
tól a tartozások csak 1868-tól számíttassanak, végre hogy neki engedtessék meg oly 
nagy összegre emelkedett hátralékait az évi illetőségek pontos fizetése mellett 10 évi 
részletekben törleszteni. 

Ezek nyomán a számadásvizsgáló bizottság javalatai általában el-
fogadtatván, a pénztárra nézve a kerület a kö*vetkező határozatokat hozza: 

1. A gyűlés Jeszenszky József pénztárnok urat 1869-re nézve a to-
vábbi felelőség alól fölmentvén, neki a pénztár hü kezeléseért köszönetét 
fejezi ki. 

2. A költségvetés a bizottság ajánlata nyomán elfogadtatik. 
3. A mostani kulcs ez évre megtartatván, minthogy magokat épen 

azon esperességek, melyekben egy lélekre csak 1% kr. van számítva, 
súlyosan terhelteknek panaszolják, holott más esperességekben 2% kr. 
van számítva, a jövő gyűlésig uj kulcs készítésével mélt. Osztroluczky 
Miklós úr elnöklete alatt Szloboda Pál , Minich Dániel, Dohnányi Lajos és 
Samarjay Károly urak bizatnak meg. 

4. A számadások kinyomatván, a jegyzőkönyvhöz lesznek mellék-
lendők. 

5. A hátralékokra nézve kimondatik, hogy azok az 1864. évig bezá-
5 
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rólag az activ követelésekből kitöröltessenek; a volt patentalis egyházak 
járulékai az eddigi módon számíttassanak, a trencsini esperesség fizetés-
halasztási óhajtásának, valamint az ez ügyre tartozó többi kérdéseknek is 
földerítése a fönebb kinevezett bizottsághoz utasíttatván, ez a legközelebbi 
kerületi gyűlésnek fogja beadni véleményes jelentését. 

6. A folyó évi számadások megvizsgálására bizottság neveztetik, 
melynek tagjai: Osztroluczky Miklós elnöklete alatt: Lesko Mihály, Glatz 
Jakab , Geyer János, Minich Dániel, Mossóczy Lajos, Samarjay Károly, 
Weinberger Endre , Mudrony Mihály. 

XXIX. A kerületi gyámintézet beadja jelentését, mely szerint annak jöve-
delméhez járul tak; a Pozsony városi esperesség 250, a Pozsony megyei 57 frt. 
93 krral, mosonyi 33 frt., árvái 15 frt., turóci 6 frt. 20 krral, trencsini 27 frt. 80 krral, 
nyitrai 41 írttal, liptói semmivel. A begyült 614 frt. 30 krból szegény gyülekezeteknek 
500 frtot osztott ki, tartalékul 114 frt. 30 kr. maradván. 

Ezzel kapcsolatban a tavalyi jegyzk. XXXIII. pontja nyomán főt. püspök úr 
jelenti, hogy a lázi egyház beküldte a G A. egylettől vett adományokra nézve igazo-
lását , annak megemlítésével, hogy számadásait a nevezett G. A. intézet központi bizott-
mányának évenként beküldvén, onnan ellenök soha kifogás nem érkezett. 

A gyámintézet jelentése, valamint a lázi egyháznak az esperesi hiva-
tal utján érkezett igazolása tudomásul vetetvén , a pénztárnok úr oda uta-
síttatik, hogy a lázi egyháznak az államsegélyből föltételesen megszavazott 
s ez igazolástól felfüggesztett 200 frtot a kerületi pénztárból fizesse ki. 

XXX. A kerületi gyűlés XXXIV. s az egyetemes gyűlés 19. számú határozata 
következtében, melyekben egy önálló, tökéletesen fölszerelt theologiai akadémia fölállí-
tása terveztetik, s az előmunkálatok elkészítése egy az egyetemes gyűlésből kiküldött 
bizottságra bizatik, némely esperességek jelentik, hogy velők illető espereseik a kér-
déses akadémia tervét, noha azt a superintendens úr valamennyihez megküldé, nem 
közlötték. 

Ennek dacára elvben egyhangúlag elfogadtatott ilyen teljes theologiai 
akadémia leendő fölállítása, melynek hiányát mindnyájan évek óta fájdal-
masan érezzük; a kivitelre és részletekre nézve azonban föntartják magok-
nak az illető esperességek akorra a dologhoz szólni, midőn az ügy a ki-
vitel stádiumához közelebb fog eljutni. 

XXXI. A tavalyi jegyzőkönyv XXXV. pontjánál előadja egyházi elnök úr, 
hogy az ö felhívása következtében Tornyos Pál, váci lelkész, mint az ott létező süket-
néma-intézet evang. vallástanítója értesítette, hogy ez intézetben a mi kerületünkből is 
voltak, kivált az utóbbi években, növendékek. 

Tudomásul vetetik. 
XXXII. Olvastatván a tavalyi gyűlés jegyzőkönyvének XXXVII. pontja, mely 

által superintendens úr fölkéretett, hogy a liptói esperességnél a liptó-szent-miklósi egy-
házban az elkeseredett viszályokat, melyeket az ottani lelkészi állomás betöltése idézett 
elő, sürgetett lelkészválasztás által minél előbb lecsillapítani ügyekezzék, főtiszt, püspök 
úr elöadá, hogy ismételve elkövetett mindent a szent-miklósi szomorú álapot megszünte-
tésére, s az ügy ennek dacára folytonosan válságosabb állást látszott venni akarni, mig 
legújabb tudósítások szerint a pártok abban egyeztek meg, hogy mindeniknek jelöltjét 
megválasztották. 

A kerület annál nagyobb örömmel értesült a bonyolodott ügy ilyen 
kedvező kimenetelének, minél inkább volt kénytelen az uralkodott pártos-
kodások folytán ez egyházban a vallásos élet szenvedni. 

XXXIII. A mult évi jk XXXVIII. pontjára vonatkozólag jelentetett, hogy a 
turóci esperességnek a megváltoztatott esküformát illető indítványa az egyetemes gyűlés-
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nek előterjesztetvén, ez által azon oknál fogva, hogy az eskü értéke nem a külső for-
mától, hanem az érzülettől függ, el nem fogadtatott. 

Todomásul szolgál. 
XXXIV. A tavalyi jegyzőkönyv XXXIX. pontja folytán, azon óhajtás nyil-

vánulván, hogy az abban foglalt határozat továbbra is föntartassék s a kerületi gyűlé-
sek ezután is fölváltva más más esperességben tartassanak, a trencsini esperesség nevé-
ben annak küldöttei kijelentik, hogy ha más egyházmegye nem ajánlkozik, ők készek 
a jövő évi gyűlést a trencsini egyházban elfogadni. 

Mely ajánlkozás a kerület részéről köszönettel fogadtatik. 
XXXV. Olvastatott a mult évi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 5. s vele 

kapcsolatban ugyanannak 6. pontja. Melyeknek elsejében fölirat határoztatott az iránt, 
hogy a tábori lelkészek csak a superintendentiák meghallgatása után s ezek ajánlására 
neveztessenek ki , s a reájok való felügyeléssel a legidösb superintendens bizassék meg; 
továbbá óvást fejezvén ki a tábori superintendens kinevezése ellen, fölírást rendel a cul-
tusministeriumhoz, méltóztassék magát a közös hadügyministeriumnál hathatósan közbe-
vetni , hogy a tábori superintendensi cím töröltessék el. Utóbbi pedig hasonlóképen föl-
írást rendel a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz az iránt, méltóztassék 
ugyancsak a közös hadügyministeriumnál közbenjárni a végett, hogy az evangelikus 
katonák az 1791: 26. t. c. 3. §. értelmében róm. kathol. szertartásokra, nevezetesen a 
kathol. szentség előtti letérdelésre ne kényszeríttessenek. 

Ennek következtében egyházi elnök úr bemutatja a következő kormány-
rendelvényeket: 

1. A magy. kir. cultusministeriumét, apr. 2-dikáról 6776. melylyel közöltetik a 
közös hadügyministernek átirata, mely szerint jövőre hajlandó a tábori lelkészi állo-
mások betöltését a superintendentiák meghallgatása után azok ajánlására eszközölni, 
azonban a tábori superintendensi cím eltörlésére és a tábori lelkészeknek a legidösb 
superintendens felügyelete alá helyezésére célzott kérelmeket teljesíthetöknek nem találta. 

2. Ugyanazét 1888. sz. a., mely a közös hadügyministerium azon válaszát 
tartalmazza, mely szerint az egyes katonáknak fölmentése, az idegen vallási szertar-
tásoktól a fönálló általános reglement-val ellenkezvén, nincs azon helyzetben, hogy annak 
részleges változtatását megengedhesse. 

3. Hasonlókép a cultusministerium jun. 16. kelt 8758. számú rendelvényét, 
melylyel leküldetik a közös hadügyminister azon rendelete, hogy miután a tábori lelké-
szek létszáma leszállíttatván, ez szükségessé teszi a katonai lelki gondozásnak polgári 
lelkészek általi ellátását kivánatos , hogy a polgári papság ne csak egyes esetekben 
nyújtson a. katonai lelki gondozásban segítséget, hanem e tisztet egész terjedelmében 
elvállalja; továbbá, hogy azon helyeken, hol nagyobb hadtest vagy kiegészítési 
parancsnokság létezik, külön katonai anyakönyvek vezettessenek, minélfogva a hadál-
lomások parancsnokságai oda utasíttatnak, hogy a lelkészeknek az anyakönyvi íveket 
kiszolgáltassák, és hol azt a nyelvi viszonyok mulhatlanul követelik, tábori lelkészek ki-
küldését eszközöljék; végre — noha a polgári papság mindezt díj nélkül tartozik (?) telje-
síteni — a közös hadügyministerium nem fog idegenkedni a kiválló érdemeket megfelelő 
díjakkal jutalmazni. 

Kerületünk az egyházegyetem által mult évben kifejezett jogos és mél-
tányos kivánatainak visszautasítását mély sajnálattal vévén, azoknak léte-
sítését az egyetemes gyűlésen újólag is hathatósan szorgalmaztatni kívánja: 
a katonaságnak a gyülekezetek lelkészei alá helyezésére vonatkozólag pedig, 
nem bocsátkozva ez úttal az egyes részletek tárgyalásába, meghagyja egye-
temes gyűlési képviselőinek, tegyenek ott indítványt, hogy ilyen nagy fon-
tosságú változtatások az egyház tudta és meghallgatása nélkül puszta ren-
deletek által ne történjenek, és minthogy a magyarországi egyház mint a 
melynek autonomiája ünnepélyes békekötések és királyi esküvel megpe-
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eséseit országos törvények által van biztosítva, rendeletek által nem kor-
mányozható, mondja ki az egyetemes gyűlés e rólunk nélkünk célzott ön-
kényü intézkedés ellen határozott óvását és tiltakozását. A mennyiben pedig 
fontosabb változtatások akar most, akar jövőben netalán szükségeseknek 
mutatkoznának, eszközölje ki az egyetemes gyűlés a cultusministeriumnál, 
hogy ilyen esetekben emennek evangelikus osztálya az evangelikus egy-
házzal előlegesen érintkezvén, innen, minden esetre pedig az autonom 
egyház beleegyezésével, indulnának ki a /áltoztatásra vonatkozó javaslatok. 

XXXVI. Az egyetemes gyűlés 40. sz. határozatánál, mely által a cultusmini-
sterium fölkéretni határoztatott,, hogy a tettleges katonai szolgálattól ne csak a theolo-
giai hallgatók, hanem azon hittani és papi jelöltek is, kik ideiglenesen növelösködnek, 
fbimentessenek, bemutattatik a cultusministerium f. é. jan. 22. 1235 sz alatti rendelvénye, 
mely szerint a papjelöltek és növendékek a tényleges katonai kötelezettség alól fölmen-
tendök, ha a tanintézet igazgatójától kiadott s a püspök által megerősített bizonjít-
ványnyal igazolják, hogy a hittudományokat kellő szorgalommal hallgatják, és ha a 
püspök bizonyítványával igazolják, hogy a hittudományi tanulmányokat legfölebb három 
év előtt jó sükerrel végezvén, még a papjelöltek közé tartoznak. 

Örvendetes tudomásul vetetik. 
XXXVII. Olvastatott a pénzügyi ministerium f. é. apr. 15-dikén 15,352. sz. a. 

kelt rendelvénye, mely arról intézkedik, hogy a lelkészek és tanítók használatában levő 
telkek után járó földadó és egyenérték az egyházak által fizetendő ugyan; de mivel 
hátralék esetében a végrehajtás első sorban a függő termést és a föld egyéb jövedelmét 
illeti, felhivatnak az egyházkerületek, hogy ennek elhárításáról, valamint arról is intéz-
kedjenek, nehogy adóhátralékok miatt az egyházak ingatlanai végrehajtás utján eladassanak. 

E rendelvény első része örvendetes tudomásul vetetvén, azon részére 
nézve, mikép kellene arról gondoskodni, nehogy valamely egyház gondat-
lansága folytán a lelkész vagy tanító használatára bocsátott ingatlanok 
végrehajtás alá jussanak, kívánatos levén, hogy ez intézkedés az egész 
magyarországi evang. egyházban egyenlő legyen, az egyetemes gyűlési 
képviselőknek lesz föladatuk oda működni, hogy ott ezen, valamennyi egy-
házkerületet közösen érdeklő ügyben a legcélszerűbbeknek látszó rendsza-
bályok megállapíttassanak. 

XXXVIII. Főtiszt, superintendens úr jelenti, hogy néhai Németh István tábor-
nok végrendeletében egyenként, valamint a többi hét egyházkerületnek, ugy a mienknek 
is, 1132 frt, 50 kr. hagyományozott oly célból, hogy ennek kamataiból legalább 40 
pengő, vagyis 42 osztr. ért. frtos ösztöndíjak alapíttassanak. Egyúttal az egyházi ügy-
nök nevében kérdést tesz: vájjon a töke kellő biztosíték mellett nevezett hagyományozó 
adósánál Scheuernél hagyassék, vagy pedig az egyházkerületnek kiszolgáltassák. 

A gyűlés a kegyes hagyományos hálás emlékezetét rendelvén e jegyző-
könyvben megőriztetni, határozza, hogy az összegetNémeth-tábornok-alapítvány 
cime alatt közvetlenül kívánja kezeltetni. Az ösztöndíjra nézve pedig 
akkép intézkedik, hogy egyelőre évenként egy 42 o. é. forintos ösztöndij 
adatván ki szorgalmas tanulóknak, a kamatok fölöslege mindaddig a tö-
kéhez csatoltassék, míg ez annyira növekszik, hogy kamatjából egy más, 
hasonlóképen 42 frts. stipendium kikerüljön. Ez ösztöndij addig, mig csak 

: egy, fölváltva egyik évben valamely pozsonyi, másikban turóc-szent-
mártoni szorgalmas tanulónak adassék, azután pedig, midőn kettő lesz, 
mindkét tanintézetbeli egy egy növendék részesíttessék a jótéteményben. 

XXXIX. A turóci esperesség részéről előadatik, hogy a n. röcei gymnasium 
azon eljárása ellenében, hogy bizonyítványait csupán tót nyelven állítja k i , a tiszai 
kerület a bizonyítványoknak tót és magyar nyelven kiadatását követeli. Ezen határozat 
megszüntetése iránt a n . röcei gymnasium az egyetemes gyűléshez folyamodván, a turóci 
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esperesség felhívja egyházkerületünket, hogy a röcei folyamodás mellett az egyetemes 
gyűlésen pártolólag felszólaljon. 

Elfogadtatik. 
XL. A liptói esperesség részéről indítványoztatik, hogy kerületünkben egy 

evang. felekezeti tanítóképezde állítassék. 
Ilyen evang. képezde fölállítását a kerület kívánatosnak tartja ugyan; 

de ez idő szerint a sükerhez épen nem lehetvén remény, a kivitel iránti 
lépéseket kedvezőbb időkre rendeli halasztatni. 

XLI. Olvastatik a brezovai lelkésznek és gondnoknak panasza bizonyos Sefca 
Tamás, kosariszkoi lakos ellen, mint a ki a népet az elöljáróság tudta nélkül össze 
szokta gvüjteni s vele az egyházi ügyektől tanácskozni, mitől öt följelentés folytán illető 
lelkésze, továbbá az esperességi elnökség, végre a szolgabirói hivatal is eltiltotta: de 
sükeretlenül. 

Ez ügy a Brezova és Kosariszkö közti bonyodalomnak levén kifolyása, 
ennek elintézése által hasonlóképen elintézettnek tekintendő. 

XLII. Indítványoztatván, hogy a modori két egyháznak, melyek kebelökben 
a kerületi gyűlést nem csupán elfogadták, hanem az elszállásolásról is a legnagyobb 
előzékenységgel gondoskodtak, köszönet szavaztassék, 

a gyűlés megragadja az alkalmat, e köszönetét jegyzőkönyvilegkifejeznh 
XLIII. E jegyzőkönyv a gyűlés folyama alatt be nem fejeztethetett részének 

hitelesítésével 
főtiszt, superintendens úr. elnöklete alatt Jeszenszky József, Geyer 

János, Csecsetka Sámuel, Mudrony Mihály, Minich Dániel és id. Mockovcsák 
János urak bízatnak meg. 

S s e h e r é n y i L a j o s m . s. te.9 

lelkész és tanár, mint ker. jegyző. 
Hitelesíttetett sept. 8. 

Az egyetemes gyűlési követeknek utasításúl szolgáló határozatok. 
IV. Tanítók fólmentése a hadi szolgálattól. 

VII. Katonák számára követelt ingyen anyakönyvi kivonatok. 
XVI. Iskoláknak községiekké változtatása. 

XVIII. Államsegély nagyobbítása. 
XX. Egyet, gyűlési jegyzőkönyvben egyházunk törvényes nevének használata. 

XXII. Jövedéki büntetésekből alapított ösztöndíjaknak evang. iskolákra kiterjesztése. 
XXIV. Zsinat összehívása. 
XXX. Tbeologiai akadémia. 

XXXV. A hadügyministerium több sérelmes rendelvénye elleni tiltakozás. 
XXXVII. Gondoskodás a földadó pontos fizetéséről. 
XXXIX. Rőcei gymnasium tót bizonyítványai. 
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A dunáninneni ágost. hitv. ewmg. egyházkerület 
1871. aug. 28. és 29. 

Liptó- szent- MiklóschTTTiélt. §I8!?tÍV%i l á f t o n 
főispán, mint e kerület felügyelője, és 
superintendens úr iker-elnöksége alatt tartott évi 
közgyűlésének 

j e g y z ö k ö n y v e . 
Jelen voltak 

egyházi világi 
részről. 

Az árvái esperességbol: 

Nóták Sámuel, esperes, és a. kubini, Kulinyi Kálmán, esp. felügyelő. 
Leneso György, lestini, Dobák Antal, ügyvéd. 
Kmeiy János, isztebnei Cancrinyi Mihály, a kubini felügyelő. 
Mar esek János, zsaskói, 
Zoch Cyrill, jeszenói lelkész. 

A liptói esperességbol : 
Kermeszky György, esperes és vichodnai, Bobrovniczky László, esperességi és szielnicei, 
Plech János, érdemült esperes és sz. péteri, Vitális Antal, sz. péteri, 
Pliiladelphi Adám, ném. lipcsei, Szentiványi József, id. szmrecsányi és vichodnai, 
Kmety János, n. palugyai, Plathy Gyula, n. palugyai, 
Hrobony Lajos, szielnicei, Mikó Péter, verb. sz. miklósi, 
Lehotzky János, tarnóci, Kiszely Árpád, sz. iváni, 
Baltik Frigyes, sz. miklósi, Pongrác Adeodat, pribilinai, 
Király Kálmán, sz. iváni, Kabzán László és Zima Antal, n. lipcsei, 
Trnovszky Emil, szmrecsányi, Graichmann Jakab, bocabányai, 
Bachat Dániel, esp. jegyző és pribilinai, Szentiványi Barna, csorbái felügyelők 
Krausz János György, hibei, Kulinyi Bertalan, n. palugyai, 
Okályi Adolf, vazseci, Klein Lajos, pribilinai, 
Droppa János, csorbái, Lelioczky Adolf, vichodnai másodfelügyelők. 

. Nitranszky Emil, tanár és sz. miklósi lelkészek, 
Makoviczky János, sz. miklósi iskolai igazgató, 

k Svehla Ferenc, sz. péteri, 
, Jamniczky András, bocabányai, 

Bella István, szielnicei segédlelkészek. 

A mosonyi esperességbol: 
Ulicsny Endre, miklósfalvi lelkész. 

A nyitrai e s p e r e s s é g b o l : 

! Brokern János, esperes és kosztelnei. Pautínyi V i l m o s > e S p Ä 1 ^ 
i Leska János, bodfalusi lelkészek. 1 



A Pozsony városi esperességböl: 
Szeberényi Lajos, kerül, jegyző, theol. tanár és 

pozsonyi lelkész. 

A Pozsony vármegyei esperességböl: 
Lesko Mihály, esperes és felső szelii lelkész. 

A trencsíni esperességéböl: 
Krizsán Károly, zárjecsi lelkész. 

A turóci esperességböl: 
Hodzsa András, esperes és szucsányi lelkész. Jeszenszky János, esperességi másodfelügyelő. 

A nevezetteken kivül pedig valamint a helybeli gyülekezet, úgy a szomszéd egyházak nagy 
számú tagjai. 

Mely alkalommal: 
Az esperességek egyházi s világi képviselői és a hivőknek nagy tömege Isten házában össze-

gyülekezvén, buzgó ének által megelőzött s a helybeli lelkész, Baltik Frigyes úr által elmondott 
imádságban kérték ki a tanácskozásokra a szent Léleknek segedelmét. Ekkor elnöklő püspök úr még 
egy szívreható fohászt bocsátván az egek urához, méltós. világi elnök úr szíves szavakkal üdvözölte 
előbb a gyűlés összes tagjait, utóbb pedig különösen egyházi elnöktársát, kit viszontagságteljes tíz éven 
keresztül segített az egyházkerület bölcs kormányzásában. Mely hangos éljenekkel fogadott üdvözlő 
szavai után a gyűlést megnyitottnak nyilvánítja. 

Mielőtt maga a tanácskozás elkezdődnék, olvastatván Samarjay Károly, világi jegyzőnek 
levele, melyben tudatja, hogy egyéb mellőzhetlen foglalatosságai miatt a mostani gyűlésen meg nem 
jelenhetett, a jegyzői kar akkép egészíttetett ki , hogy a jelen ülésre egyházi részről Bachat 
Dániel, pribilinai lelkész, világi részről pedig Vitális Antal és Kiszely Árpád urak választattak meg 
helyettes jegyzőkül. Ekkép a gyűlés meg levén alakítva, 

I. Főtiszt, püspök úr kimerítő jelentést tett a lefolyt év nevezetesebb egy-
házi eseményeiről, nevezetesen az ezen egyházkerületet közelebbről érdeklőkről. 

Kimerítő jelentését a jelenvoltak feszült érdekeltséggel hallgatván végig, helyeslő 
éljenzéssel kisérték s egész terjedelmében jegyzőkönyvbe igtatását elhatározták, mint 
következik; 

Tekintetes és főtisztelendő kerületi gyűlés! 
Valamint máskor, úgy most is utolsó gyülésünk óta ezen dunáninneni kerüle-

tünkben előfordult nevezetesebb mozzanatokról szóló jelentésemmel akarom munkál-
kodásunkat elkezdeni. Szabadságot veszek magamnak előlegesen megjegyezni, hogy e 
jelentés talán valamivel rövidebb lesz, mint máskor lenni szokott. Ennek oka részben, 
hogy utóbbi hetekben más kötelességekkel voltam elfoglalva, melyek magamat és 
minden időmet igénybe vették, részben az is, hogy nincs semmi rendkívüli vagy szo-
katlan , a mit jelentsek, hanem csupán a nagy közönségre nézve csekélyebb jelentő-
ségű, de azért ránk nézve elég fontos eseményeket kell egyházunk benső életéből föl-
említenem. 

Ezek közül némelyek örvendetesek , mások szomorítók. Amazok közé számítom 
az általam az árvái esperességben, a trencsininek felső részében, legközelebb pedig a 
l ip tó iba végzett kánoni egyházlátogatást, örvendetesnek nevezem e működésemet az-
ért , mivel azon kedves tapasztalásra nyújtott alkalmat, hogy a vallásos buzgóság, az 
Úr Jézus és az egyház, apáink e nagy áron szerzett drága öröksége iránt a mostani 
nemzedéknél sem halt ki, sőt ájtatos hivő népünkben most is nagy mértékben nyilat-

/ 

kőzik. Es a mit még örvendetesebben esett tapasztalnom, az úgy nevezett műveltebb, 
fensőbb osztályoknál sem találtam megvalósulva azon vádat, mintha az egyház és 
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vallás iránt nem érdeklődnének. Elénk részt vettek ez osztályok is nem csupán az 
egyházlátogatásban, hanem készségöket az egyházért és annak javaért működni, azt 
védeni és gyámolítani, mint egykor dicső apáik, látható bizonyítékokkal tanúsították. 
Sőt más hitvallásúak, név szerint a róm. katholikus világi urak is, mint honlitársak 
és testvérek, gyöngéd testvéri indulatot tanúsítottak irántunk. Legyen szabad csupán 
egyetlen egy e nemű példát fölemlítenem. A szúlyói egyházban mint törvényes bizony-
ság jelen volt tek. Bediacs Károly, rájeci járásbeli szolgabíró úr annyira meghatott-
nak mondá magát azon mód által, melyen nálunk a canon ca visitatio végeztetik, hogy 
ennél való jelenléte emlékezetére az egyház javára 100 oszt. é. forintnyi alapítványt 
tett. Hagyd fejezzem ki ezért itt is forró hálámat nyilvánosan, épen úgy, mint részem-
ről személyes forró hála mindazoknak, kik engem a három esperességben az egyházi 
látogatáson kisérni és szives részvétökkel gyámolítani szívesek valának, nevezetesen 
kerületi felügyelő úr ő méltóságának, továbbá az illető esperes ós esperességi felügyelő 
uraknak, a rendeseknek épen úgy, mint helyetteseiknek. A mennyei atya pedig adja az 
általunk elvetett magra az ő áldását, hogy növekedjék az ő dicsőségére, az egyház ja-
vára s teremjen gazdag gyümölcsöt. 

Az ez év folytán feltűnt szomorú eseményeket is említettem. Legszomorúbb ezek 
közt a mijavai egyház kebelében a tanítóválasztás folytán dúló belviszály. Annyira 
jutott már ott a dolog s oly botrányos jelenetek fejlődnek ki azon egyházban, hogy 
kénytelen voltam, az esperesség felhívására, a magas ministeriumtól a közbékének ama 
választásnál föntartására a polgári hatóság segélyét kérni. E segélyt ugyan a legna-
gyobb készséggel megajánlották, de a választás mind e mai napig sem ment végbe; 
az indulatok felháborodása az egyházban folyvást t a r t , s ama botrányos jelenetek 
magában a május 24. tartott esperességi gyűlésben is megújultak, úgy hogy más hit-
felekezetek előtt egyházunkra szégyent és gyalázatot hárítottak. Nem akarok itt rész-
letekbe bocsátkozni, minthogy az egész ügy különben is a föt. és tek. gyűlés elé lesz 
elintézés végett terjesztve; csupán azon óhajtást lehetetlen itt elfojtanom : óvja meg 
Isten egyházainkat attól, a mi most kerületünk legnépesebb gyülekezetében, a mija-
vaiban, történik. 

A nyitrai esperesség más egyházába, t. i. a brezovaiba s a töle elvált és a mult 
évi kerületi gyűlés által önálló gyülekezetnek nyilvánított Kosariszkoba sem szállt 
még a béke angyala. A pör a volt anyaegyház és fiókgyülekezet közt még foly; adja 
Isten, hogy testvéri kiegyezéssel végződjék! 

Az államhoz és kormányhoz való viszonyunkban semmi változás sem történt. A 
törvényhozás folyó évre is megszavazta a 20,000 forintnyi pénzbeli segélyt. Mikép 
osztassék el az ebből kerületünkre esendő rész, a maga helyén tanácskozásunknak és a 
t. gyűlés határozásának tárgyát teendi; hol szerencsém lesz az egyetemes gyűlés bi-
zottsága e kérdésre vonatkozó javaslatát is, valamint az 1870 évi 5000 forintnak 
egyházaink közti elosztására kinevezett kerületi bizottság jelentését is előterjesztenem. 
A tavalyi kerületi s az egyetemes gyűlés is azon óhajtást fejezték volt ki, hogy a 
20,000 forintnyi államsegély, mely sem egyházunk szükségeinek, sem azon aránynak 
melyben az más hitfelekezetekhez áll, meg nem felel, emeltessék. Az ez iránti indít-
vány az országgyűlésen csakugyan megtörtént és elfogadása iránti hajlam is mutatko-
zott ; de saját hitfeleink megbuktatták. Nem akarok e tényre észrevételeket tenni, 
noha önkénytelenül is nyelvemre és tollam alá tolulnak; hanem csupán egyszerűen a 
tényt jelentem a tek. és főtiszt, gyűlésnek. 

Minél örvendetesebb volt világi rendű r. katholikus testvéreink fönebb említett 
ragaszkodása hozzánk, annál fájdalmasabban kell, hogy érintsem, hogy az azon fele-
kezeti papságnál most sem hiányzanak esetek, melyek törvényes jogaink sértésére 
irányzott hajlamról, tanúskodnak. így például Barton Pál, csácsói születésű evangé-
likus ifjú a megyei kórházban Nyitrán r. katholikus szertartás szerint temettetett el. 

1* 



A szeredi római kath. pap, Nagy István úr Vanicsek Ferencet, a nagyszombati evang. 
egyháznak hivét haldoklása közben a törvény által megszabott kellékek nélkül róm. 
kath. hitre térítette. A pozsonyi róm kath. papság n. tiszt. Szeberényi Lajos, evang. 
lelkész ellenében áttérési esetekben szintén megengedett magának némely törvényte-
lenségeket. Én mindezt hivatalosan tudattam a magas kormánynyal, a nélkül azonban, 
hogy onnan eddig választ kaptam volna. — Egy fiút, kinek atyja térítvényt adott 
volt, maga a prímás és esztergomi érsek úr a confirmatio előtt a róm. kath. részre kö-
vetelt, mi azonban legkevésbé sem akadályozott bennünket a fiút, a ránk nézve semmi 
érvénynyel sem bíró térítvóny dacára, egyházunkba a confirmatio által beigtatni. 

Hogy hitvallásunk többi kerületeivel, valamint a helvét hitvallásuakkal ez évben 
is szeretet és egyetértés fűzött össze bennünket, magától értetik. Ennek jeleül, vala-
mint más években, most is kölcsönösen közlöttük egymással kerületi gyűlési jegyző-
könyveinket. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület Istenben boldogúlt főtiszt. Máday 
Károly úr helyébe superintendensül főtiszt. Czékus István, rozsnyó lelkész és gömöri 
esperes urat választotta s őt f. é. jun. 1. hivatalába ünnepélyesen be is igtatta. 
Ugyanazt tetto a tiszántúli helv. hitv. evang. kerület főtiszt. Révész Bálint, debre-
ceni lelkész úr személyében. Erről mindkét részről — miut az illető okmányokat sze-
rencsém lesz előterjeszteni — hivatalosan is értesíttettünk. Illő lenne talán a nevezett 
kerületeknek e sokat igérő választások alkalmábél üdvkivánatainkat külön átiratok-
ban nyilvánítani. 

Az országos kormány részéről, csaknem naponként érkeztek különböző tartalmú ren-
delvények. Ezek közül a fontosabbakat és közérdeküeket szerencsém lesz eredetiben 
a tek. és főtiszt, gyűlés asztalára letenni. Előbb azonban, mintsem ezt tenném, legyen 
szabad itt is felhoznom azon nagy veszteséget, mely báró Eötvös József halála által 
nem csupán a kormányt, hanem egész házánkat is, sőt az egész szellemi és tudomá-
nyos világot érte. Az ő dicséretét más tekintetben hirdetni itt nincs helyén ; legyen 
elég csak annyit megemlítenem, hogy e férfiút mély és őszinte vallásosság jellemezte ; 
saját egyházához melegen ragaszkodott, de más egyházak, nevezetesen a mienk iránt, 
nem csak igazságos volt, hanem annak java is melegen érdekelte. Legyen nálunk is 
áldott emlékezete! 

A mi már a kormányrendelvények tárgyát és tartalmát illeti, ez túlnyomólag 
az oktatásra és iskolaügyre vonatkozik. A báró Eötvös József helyébe cultusminister-
nek kinevezett dr. Pauler Tivadar ő n. mélt. kinevezését tudató, hozzánk intézett 
átiratában különösebben is kijelentette, hogy legfőbb gondját ezeknek, t. i. az okta-
tásnak akarja szentelni. Ezt tanúsította is részben az által, hogy kerületünk több köz-
ségét figyelmeztette, hogy az iskoláikban tapasztalt hiányokat a törvény értelmében 
elhárítsák, milyenek név szerint: Alsó- és Felső Jeszené, Szucsán, Blatnicza, 
Styavnicska, Podhragy, Szklabina, Turóc-szent-Márton és Nagy falu; részben azzal, 
hogy iskoláinkat különféle taneszközökkel megajándékozta; részben azzal, hogy a már 
hivataloskodó tanítók számára általános oktatástani és gazdászati rendkivüli tanfolya-
mokat, sőt az olvasni és irni nem tudó felnőttek részére az ebben való gyakorlásra 
külön órákat, végre a városi lakosság számára, valamint általában a tudományokból, 
úgy különösen a természet ismeretéből népszerű felolvasásokat rendelt. 

Mi egyházi körünkben hasonlóképen ügyekeztünk, mennyire lehetséges, az is-
kolák és oktatás emeléséről gondoskodni. A canonica visitatio mindenhol arra is fel-
használtatott, hogy intsük a szülőket, hogy gyermekeiket szorgalmasan küldözzék is-
kolába, továbbá, hogy az útban álló akadályokat elhárítsák, s a tanítók anyagi állását 

'javítsák. — A kerületi iskolai bizottság e napokban itt tartotta gyűlését, melynek 
jegyzőkönyvét szerencsém lesz a főtiszt, és tekintetes kerületi gyűlés elé terjeszteni* 

It t lesz, úgy hiszem, legillőbb helye megemlítenem, hogy az év folytán hitfele-
kezeti iskoláink közül egy sem'változott hitfelekezet nélkülivé; és hogy fensőbb 
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tanintézeteink t. i. a pozsonyi lyceum és sz. mártoni algymnasiuin becsületesen ipar-
kodtak föladatuknak megfelelni 

Az áldott Gusztáv-Adolf-intézet egyházainknak ismét jelentékeny pénzbeli 
segélyt küldött, és pedig: Púchónak 220 ftr. 80 kr., Szerdahelynek 184 ftr. 5 kr. 
modori német egyháznak 184 frt. 5 kr. Szúlyónak 123 frt. 35 kr. Magyar-Óvárnak 
105 frt. 20 kr. Sz. Mártonnak 100 frt. Királyfa, modori fiókegyháznak 92 frt. 5. kr. 
Láznak 73 frt. 65 kr. 

Mikép működött hazai evangelikus gyámintézetünk az egyházi jótékonyság terén, 
arról maga saját jelentésében fog bennünket értesíteni. I t t csak annyit akarok felöle 
megemlíteni, hogy központi pénztárából egyházkerületünk gyülekezteinek a mult évben 
a következő adományokat jut tat ta: Szúlyónak 400 f r t , Szerdahelynek 100 frt. Rajec 
fiókegyháznak 75 frt.,, Nagy Biszterec és Óvár fiókegyházaknak 50—50 frt., Kis 
Sztanköcnak 25 frt. Modori német egyháznak és Vág- (Jjhelynek 20 fval. 

Az egyházi építkezés teréről következő jelentékenyebb mozzanatok jutottak tu-
domásomra : a mosód egyház temploma építését befejezte, úgy hogy csak fölszente-
lése van hátra ; épen úgy a brezó egyház is annyira jutott temploma építésében, hogy 
Isten e gyönyörű hajlékának fölszentelése a legközelebbi jövőben várható; végre az 
ó-turai egyház is csaknem a befejezésig ért temploma lényeges álalakításában. A 
nyitra-szerdahelyi egyházhoz tartozó lehotkai fiókgyülekezet imaháza f. é.jun. 29. szen-
teltetett föl. 

A házassági akadályoktól való királyi föl mentvényt 46 pár kapta. A reájok rótt 
fölinentvényi díják 650 ftot tesznek. 

Hátra van még az egyházi és iskolai hivatalokban történt változások föl-
einlítése: 

1. Mindenek előtt föl kell hoznom, hogy kerületünk anyaegyházainak száma egy-
gyel szaporodott, t. i. a Kosariszko-Prjepaszné egyház által a nyitrai esperességben. 
Lelkészének Stefanyik Pál, előbb mijavai segédlelkész választatott. 

2. A mosoni esperességben felügyelőnek Major Pál, ministeri tanácsos választa-
tott ; Nyitrában esperességi felügyelőnek Paulinyi- Tóth-Vilmos, országgyűlési képvi-
selő, esperesnek pedig Trokan János, kosztelnói lelkész; Liptóban szintén esperesnek 
Kermeszky György, vichodnai lelkész. 

3. Az alsó-kubini egyház a sok éven át nagy buzgósággal viselt hivataláról 
lelépett Cancrinyi Mihály úr helyébe helyi felügyelőül Szontagh Pál urat vá-
lasztotta. 

4 A halál kiragadta közülünk mélt. Zmeskal Móric, volt árvái esperességi fel-
ügyelő urat, nagytiszt Belohorszky András turóci érdemült esperes- és tót-prónai 
lelkész urat, Handl Sámuel, pozsonyi polgári iskolai tanító urat, Brodszky Mihály, 
modori német tanítót és Porubszky András, felső-ozori tanítót. 

5. A púchói egyház lelkészeiil választotta Roy Pál, volt ó-turai segédlelkészt, a 
t. prónai Chorváth Sámuelt, saját segédlelkészét; segédlelkésznek alkalmaztatott Ó-
Túrán Mocko János, Bocabánván Jamnicky András, Lázban, Csobrda Pál, Morva-
Ljeszkón, Csernák Gusztáv, árvái esperességi segédlelkésznek Skripen János, ki azon-
ban ismét átment rendes lelkésznek az alföldre Fazekas-Varsándra, helyét pedig Laco 
János foglalta el. Hasonlóképen elhagyta kerületünket Hajtmanszky Kálmán volt 
zay-ugróci segédlelkész és ifj. Mockovcsák János, ki N.-Becskerekre a bánsági espe-
rességbe távozott. 

6. Vallástanítóul a modori állami képezdébe az én ajánlatomra Hollerung Károly 
modori német lelkész neveztetett ki, a znio-váraljaiba pedig, a turóci esperes úr aján-
lata folytán, Rásö Mihály, ivánkafalvai lelkész. 

7. A tanítói állomásokon tudomásom szerint következő változások történtek : 
Hudec Pál, nagy-szalatnai tanító átment Popradra, Katernák Pál Párnicára jött ta-

2 
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nítónak, de onnan ismét el is ment, Resling Máté, limbachi tanító Modorba ment, 
utódot Frühwirth Sámuelben nyervén, kit onnan ismét Pozsonyba választottak meg; 
Modorba tanítónak Izsák János választatott Králócról a zólyomi esperességben; a 
szakolcai egybáz Trslin Mihályt ós Huszágh Gyulát választotta tanítókul, a helybeli 
verbica-szent-miklósi Ruppelt Károlyt és a tót-prónai Jeszenszky Nándort. 

8. Papi hivatalra fölavattattak: Baltik Frigyes, helybeli lelkészszé, Jammcky 
András bocabányai segédlelkószszé, Csernák Gusztáv és Moczko János a fönnevezett 
állomásokra, 

9. Hittan jelölti vizsgálatot tettek: a) Bartholomäides Gyula, jolsvai Gömörből, 
b) Brózik Titus, cerói Hontból, c) Csepregi György, csabai Békésből, d) Frenyo 
Gyula, poltári Nógrádból, e) Fuchs János, t . lipcsei Zólyomból, f) Ulavacsek András, 
lévai Barsból, g) Horemus János, h. m. vasárhelyi Csongrádból, h) Jeszenszky Ká-
roly, mező-berényi Békésből, i) Kmetty János, besztercebányai Zólyomból, k) Maszny 
Pál, u. szelezsényi Hontból, 1) Rutkay Sándor, inaglódi Pestből, m) Szlaboczky Imre-
jolsvai Gömörből, n) Turcsányi Lajos, lapujtői Nógrádból, o) Zojac András, csabai 
Békésből, p) Zorkóci Sámuel, radványi Zólyomból, q) Laco János, tarnóci Liptóból. 

Befejezésül legyen szabad hálás elismeréssel felhoznom a helybeli egyház kész-
ségét , melylyel bennünket, kik a jelen gyűlésre összesereglettünk, kebelébe fogadni 
szíveskedett. És most midőn e gyűlésünk tanácskozásaira Isten szent Lelke vezetését 
kérem, magamat e gyűlés velamennyi tagja szives hajlamaiba ajánlom. Sz L. 

II. Olvastatott az újan kinevezett vallás- ós közoktatásügyi minister dr. 
Bauler Tivadar úr ő nagyméltósága 1871 febr. 16. 227. szám alatt főtisztelendő 
püspök úrhoz intézett levele, melyben Ő Felsége által történt e kineveztetósét jelent-
vén, azon óhajtását fejezi ki, hogy őt ő főtisztelendősége a népoktatás és növelés áldott 
müvében támogassa. 

A kerület örömmel vévén tudomásul e jelentést, válaszúi üdvözlő iratot rendel a 
kinevezett új minister úrhoz, valamint előde, Eötvös József, özvegyéhez a kérület rész-
vétét tolmácsoló iratot intéztetni. B. D. 

III . Több oldalról nyilvánított azon indítványra, hogy az egyházi ügyekben 
eddig mindig csupán magyar nyelven érkezett fensőbb ministeri és kormányrendeletek 
a törvényhozás intézkedése folytán ezentúl hazánkban divó minden, tehát mindenki 
által megérthető nyelven küldessenek a főtiszt, superintendensi hivatal utján, hogy 
így valamint az országos törvények valamennyi nyelvre lefordítva minden honpolgárra 
nézve hozzáférhetők, úgy a fensőbb egyházi kormányrendeletek is mindenki által meg-
érthető nyelven közöltessenek; 

a kerület elhatározza, hogy az országos törvényhozáshoz ez értelmű kérvény in-
téztessék; a mi pedig ennek módját illeti, ezt az egyetemes gyűlés által kívánja esz-
közöltetni, hol ha e kívánat többséget nem nyerne — mi egyébiránt nem is várható 
— már ez úttal is határoztatik, hogy az elnökség a kerület nevében forduljon e kér-
vénynyel a törvényhozáshoz. B. I). 

IV. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület jelenti, hogy a nagy érdemű főtiszt. 
Máday Károly püspök 1870. sept. 28. bekövetkezett halála által megürült superin-
tendensi méltóságra megválasztott Czékus István úr f. évi junius 1. hivatalába beig-
tattatott. Ugyanazt jelenti a tiszántúli helv- hitv. evaug. egyházkerület uevében annak 
főgondnoka, gr. Degenfeld Imre, a néhai Balogh Péter helyébe püspökül választott 
Révész Bálint, debreceni lelkész úrra nézve, ki superintendensi hivatalába hasonlóké-
pen beigtattatott. 

Egyházkerületünk azon szívélyes kapcsolatnál fogva, mely a testvér kerületek 
közt létezik, s melynek tanúbizonyságát e jelentésekben is véli feltalálni, a rokon-
szenvnek a maga részéről is tanúsítása végett a nevezett két püspökhöz testvéries üd-
vözlő iratot rendel intéztetni, azon szives kívánattal, hogy egyházunk javára irányzott 



buzgó törekvésükön a kegyelem Istenének áldása nyugodjék, mely őket erősítse és 
gyámolítsa. Sz. L. 

V. A nyitrai esperessség f.éviaug. 17 én kelt panaszos folyamodványában felhívja ezen kerü-
leti gyűlés figyelmét azon mindinkább öregbedő zavarokra, melyek a mijavai egyház-községben Kanya 
Mátyásnak iskola tanítóvá, s Jankovics Mártonnak helyi felügyelővé leendő megválasztatása miatt 
támadtak, s már az esperességi gyűlésbe is áthelyezvék, — s határozatilag helybenhagyatni kéri azon 
végzeményét, hogy Kanya Mátyás a tanítói jelöltek sorába fel nem vehető, — Jankovics Márton pedig 
felügyelővé nem választható. 

Tekintve, hogy úgy az ügy fontossága, valamint az irathalmaz hosszasb tánúl-
mányozást igényel, az alább megnevezett küldöttség megbizatik, hogy az ügykérdést 
behatóan megvizsgálván, véleményes jelentését a holnapi gyűlésnek bemutassa. 

Ezen küldöttség a következőkből álland : Kubinyi Kálmán, árvamegyei esperes-
ségi felügyelő, Nóvák Sámuel, ottani esperes, Hodzsa András, turócí esperes, Baltik 
Frigyes, liptó sz. miklósi lelkész, Kabzan László, német licsei felügyelő és Jeszenszky 
János, turóci esperesség másod felügyelője. K. Á. 

VI. Olvastattak a magyar kir. ministeriumtól érkezett következő ren-
delvények : 

1. A cultusministeriumé f. é. jan. 21-ről 88. sz. a., és jun. 7-ről 782 sz. a 
melyekkel a közoktatás állapotáról szóló jelentés megküldetik. 

2. Ugyanazé f. é. maj. 6-ról 8136 sz. a. mely az 1868. 38. t. c. alapján az új 
iskolákat építő és régieket átalakító községeknek szóló utasításokat tartalmazza. 

3. Hasonlókép azé 1870 sept. 22-ről, melylyel 21,257. sz. a. Gtönczy Pál-
nak népiskolai épülettervei küldetnek meg az egyházkerület számára. 

4. Ugyancsak azé 4607. sz. a. f. évi marc. 4-dikéről, mely tudatja, hogy a 
nyári szünnapokban ez évben is póttanfolyamok fognak a már hivataloskodó és mago-
kat tovább kiképezni akaró néptanítók számára nyittatni, kik 50 krnyi napidíjban, 
vagy, hol a körülmények megengedik, szabad köztartásban fognak az állampénztárból 
részesíttetni. 

5. Újra a vallási és közoktatási ministeriumé f. é. jun. 19-ről, mely 13.469 
sz. a. tudatja, hogy a néptanítók számára négy heti rendkívüli gazdászati tanfolyamok 

/ 

fognak nyittatni, és pedig Debrecenben és Keszthelyen magyar, Övárott pedig német 
nyelven, mindenik tanintézetben 24 tanító kapván 60 ftnyi államsegélyt. 

6. Hasonlóképen azé mult é. sept. 24-ről, 21,555. sz. a. mely a fölserdültek 
oktatásának elrendeléséről értesít, s melynek kapcsolatában elnöklő püspök úr jelenti, 
hogy ez oktatás a mult évben is sok helyen áldásos gyümölcsöket termett 

7. Mégis ugyanazon ministeriumé, mely 1870. oct. 28-diki kelettel 24,441 
sz. a. a városokban tartandó népszerű tudományos felalvasásokról intézkedik. 

8. Ugyanazé 21,986. sz. a. 1870. oct. 4-ről, mely felhívja püspök urat, hogy 
a néptanítók segélyezési alapjánál egy báró Sina-féle 100 ftos évi segély levén üres-
ségben, erre három tanítót nevezzen. Ezt főtiszt, úr teljesítette is, de a segélyt az ál-
tala ajánlottak egyike sem nyerte el. 

9. A cultusministeriumnak 7179. sz. a. f. é. apr. 14. kiadott rendelvénye, 
melylyel a pécsi főreáltanodában két rendes tanári állomásra nyitott pályázat 
hirdettetik. 

10. Hasonlókép azé, 1870. sept. 21-ről 20,523. sz. a. mely által a Fiúmé-
ban felállítandó állami hitfelekezeti jelleg nélküli középtanodánál szükségelt igazgatói 
és tanári állomások betöltésére vonatkozó pályázat hirdettetik. 

Minden rendelvények, mint a melyek az illetőkkel köröztetés utján már tudatva 
voltak, ez úton is kihirdettetnek, s illetőleg tudomásul vetetnek, a 4. sz. alattira vo-
natkozó azon kívánat kifejezése mellett, hogy a kerületi elnökség a kormánynál az 
50 krnyi napidíj emelését kérelmezze. Az 5. sz. alatti azon rendelvényre pedig, 
mely a tanítók számára nyitott gazdászati nyári tanfolyamról értesít, a kerület azon 

2* 
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óhajtását fejezi ki , hogy a nevezett magyar ós német tanintézetekhez még a hrádeki 
gazdasági iskola is csatoltassék, melyben a felső vidéki, túlnyomólag tót ajkú tanítók 
saját nyelvökön a gazdászatnak legalább elemeiben nyerhessenek oktatást, s ezeknek 
hasonlóképen adassanak meg a Keszthelyen, Debrecenben és Magyar-Óvárott kiren-
delt segélydíjak. Sz. L. 

VII, Olvastattak ezután a vallás- és közoktatási ministeriumtól egy óv lefolyta alatt érke-
zett következő rendeletek: 

1. 1870. dec. 6-ról 26,791-ik sz.a., hogy a sár-sz. lőrinci ág. h.evang. algymnasium 1870. 
sept. 6-án Tolna megye Bonyhád mezö-városába áttétetett; 

2. 1870. dec. 23-ról 28,389 sz. a , , hogy az erdélyi naszódi gör. kath 8 osztályú gymna-
sium ideiglenesen nyilvánossági joggal felruháztatott, s ezzel együtt felhatalmaztatott az 1870/1 tan-
évtől fogva érettségi vizsgákat tarthatni, ós azok felől államérvényes bizonyítványokat kiállíthatni; 

3. 1871. jul. 1-től 14,834 sz.a. , hogy az erdélyi róm. kath. püspöki papnöveldében, az ot-
tani 6 osztályú gymnasium kiegészítéséül megnyitott 7. és 8. osztálybeli gymnasiumi tanfolyam 8 
osztályát végzett növendékei által a kormány megbízottjának elnöklete alatt leteendő érettségi vizs-
gálatokról szóló bizonyítványok bármely hason fokú tanoda bizonyítványaival egy értékűek. vagy is 
államérvényesek. 

4. 1871. jul. 19-ről 11.238 sz. a. intézkedés végett másolatban áttétetik azon szabályren-
delet, hogy azon nyilvános akadémiai vagy lyceumi joghallgatok, kik az általuk már valamely előbbi 
félévben hallgatott egyik vagy másik tantárgyból még nem tették le a vizsgát, csak akkor bocsáttas-
sanak az általuk később hallgatott tantárgyakból vizsgálatra, ha az azokat megelőzött valamennyi 
tantárgyból már kiállották az előirt vizsgákat. 

5. 1870. dec 7-ről 16,845-ik sz. a. a bécsi és brünni cs. kir. műegyetembe s a gráci tech-
nikai intézetbe belépni kivánó tanulók felvételéről, s minősitvényeik kimutatásáról. 

6. 1871. febr. 2-ról 29,622 sz. a. a gyorsirászat tanárait vizsgáló bizottság felállítása ós 
eljárásá iránti szabályzat. 

Ezen rendeletek , miután szabályszerűleg már is köröztettek , az egyes esperes-
ségek s gyülekezetek előtt ismeretesek, s külön intézkedést nem követelők, — tudo-
másul vétetnek. 

Olvastatott továbbá: 
7. Ballagi Károly kir. tanácsosnak 1870. nov. 18-án 105.sz. a. kelt értesítvénye, miszerint 

1870. jul. 2. kelt legfelsőbb elhatározással Sopron ós Moson vármegyék első tanfelügyelőjévé kinevez-
tetett , s hivatalát ugyanazon évi nov. 29-én elfoglalta. 

8. Az országos m. kir. statistikai hivatalnak 1871. maj. 15. 734. számú és 1871. junius 20. 
966-ik sz. a. kelt átirata, melylyel tudtul adja, hogy a hivatalos statistika teendői, melyek eddigelé a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi in. kir. ministerium egyik szakosztályt által láttattak el, 
az 1871. 2. sz. értelmében ezen önálló hivatalra ruháztattak, — illetve az átirat kapcsában bemutatja 
a m. kir. statistikai kivatalnak, valamint az országos statistikai tanácsnak Ő felsége által jóváhagyott 
ügyviteli szabályzat egy egy példányát, — és 

9. Bartal Rezső Pozsonymegyei tanfelügeylőnek 1870. dec. 25-én 360 sz. a. kelt abbeli ér-
tesítvénye , hogy a m. kir. vallás és közoktatás ügyi-ministerium a Pozsony megyei tankerületben lévő 
ágost. h. evang. iskoláknak taneszközöket kirendelt, s ezek az illető helyekre már meg is küldettek. 

Mindezen értesítvónyek és szabályzatok tudomásul vétetnek; tekintve azonban, 
hogy iskoláink tót szövegű föld abroszokkal és gömbökkel ellátva nincsenek, s a sike-
res tanítás mulhatlanul követeli, miszerint minden taneszköznél azon nyelv legyen 
használható, mely a tanulók anya- s az iskola tan-nyelve, a n. m. magy. kir. vall. és 
közoktatás-ügyi ministerium felkérendő, gondoskodnék a tót ajkú ifjúság és iskolák 
számára tót szövegű taneszközökről, s különösen fali és kézi földabroszokról és föld-
gömbökről. K. Á. 

VIII. Olvastattak az 1870. és 1871. év folytán a vallás-ós közoktatásügyi 
ministertől érkezett következő rendelvények: 

1. 19,686 sz. a. 1870 oct. 10-ről, mely által meghagyatik, hogy a kincs-



tári illetményekkel ellátott katonai személyek meghalálozása, valamint katonai özvegy-
nők és árvák férjhez menetele a magy. kir. pénzügyininister 1870. aug. 17. 31,333 
sz a. kelt rendelvénye értelmében a közigazgatási hatóságnál bejelentendő. 

2. 1870. sept. 2. 17,778 sz. alatti, mely kivánja, hogy a 23 éves kor előtt 
elhünyt személyek haláláról a születési anyakönyv illető vezetői értesítessenek. 

3. 1871. marc. 6-ról 4643 sz. a. melynek kiséretében az egy éves önkénytes 
hadi szolgálatba való fölvétel iránti folyamodások szabályzata közöltetik. 

Azon ministeriumi intézkedésre vonatkozólag, mely a férfi nemű, 23 évet be nem 
töltött halottaknak a születés helyén bejelentését követeli, miután a másik e tárgyú 
rendelvényben 32 év áll, fölhivatik főtiszt, püspök úr, intézzen kérdést a ministerium-
hoz: melyik év, a 23.vagy 32-dik értendő-e? ós hogy ennek eredményéről az esperes-
ségek utján az egyes egyházak lelkészeit értesítse. Egyébiránt e rendelvények főtiszt, 
püspök úr által már köröztetve levén, s újabb intézkedést nem igényelvén, tudomásul 
vétetnek. Y. A. 

IX. Olvastatott a vallás- és oktatásügyi ministeriumnak még mult 1870. 
évi sept. 27-dikén 21,102 sz. a. kelt rendelvénye, mint a príbilinai egyház folyamo-
dására adott válasz, melyben honvéddé besorozott iskolatanítójának a hadi szolgálattól 
leendő fölmentetését kérelmezte; mely rendelvény tartalma, hogy miután a tanítók 
az 1868: 40 t. c. 26. §-a szerint csak két hónapi fegyvergyakorlatra kötelezvék, s ez 
egyház tanítója is csupán ez értelemben van a honvédségbe besorozva, véglegesen föl 
nem menthető. 

Mit midőn a kerület tudomásul vesz, a mult évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 
4. és az egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 33. pontjának felolvasása után, egyhangúlag 
elhatároztatott: ujíttassék meg az egyetemes gyűlés utján a tanítóknak a hadi szol-
gálattól leendő teljes fölmentése iránti kérvény az országgyűlésnél, mi ez idő szerint 
annál korszerűbbnek látszik , mivel hallomás szerint ez ügyben épen most folynak a 
honvédelmi s vallás és közoktatás-ügyi ministerium közti tárgyalások. B. D. 

X. A mult évi jegyzőkönyv X. pontjában meghagyatván a turóci és nyitrai 
esperességeknek, melyek azt még meg nem tették volt, hogy a megyei iskolai ta-
nácsba a törvény rendelte tagokat magok részéről válaszszák meg, a turóci esperes 
úr jelenti, hogy ez esperesség eleget tett a törvény s ennek nyomán a kerület ezen 
követelésének ; ellenben a nyitrai esperesség, saját jelentése szerint, minthogy folyó 
évi gyűlése folyamában megzavartatott, nem tehetett eleget e kivánatnak. 

Minélfogva a fönebbi határozat a nyitrai esperességre vonatkozólag megújít-
tatik. Sz. L. 

XT. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XIII . pontja kapcsában felvétetett az 
ugyanazon határozattal kiküldött kerületi iskolai bizottság f. évi aug. 26-ról Liptó szent Miklóson 
tartott üléséből kelt jelentése, mely szerint: 

1. Az árvái egyházmegyében 1870. marc. 10. megalakult az esperességi iskolai bizottság, 
s azóta szakadatlanúl működik, s ennek folytán az összes anyaegyházak s a párnicai fiókegyház isko-
lája oly helyzetbe jutot t , hogy a tanítást illetőleg nagyrészt a törvény követelményeinek megfelelhet. 
Podkrivai községben azonban községi iskola terveztetik, miután hitfelekezeti a hivek szegénysége mi-
att nem állítható. A megyei iskolai tanácsban ezen esperesség, tiszt. Brózik András által van 
képviselve. 

2. A mosonyi esperességben is működik az iskolai bizottság; ezen egyházmegye iskolái 
jól rendezettek, ismétlő tanfolyamokkal, összesen 71 % hold ingatlan birtokkal, s 599 f t . tőké-
vel ellátvák. 

3. Úgyszintén Pozsonyváros esperessége is bír iskolai bizottsággal, s jól berendezett isko-
lákkal, s egy 8000 ftnyi alaptőkével, élemedett korú tanítóinak felsególyezésére. 

4. A trencsíni esperesség nem csak iskolai bizottsággal, de dékánokkal is el van látva. 
Tanügye haladásnak indúlt. 
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5. A turóci egyházmegyének iskolai bizottsága sükerrel jártéi, habár nem mondható, hogy 
minden iskola megfelelhetne a törvény követelményeinek. 

Ennek kapcsában bejelenti a Pozsonymegyei esperesség, hogy kebelében is működik iskolai 
bizottság s kivált a nagy-szombati,,tót és német modori, somorjai, misérdi, gurabi, csataji, alsó, felső 
szeli és kajali iskolák jól rendezettek s hogy némely helyütt ismétlő és vasárnapi iskolák is tartatnak 

Ügyszintén jelenti a liptói egyházmegye , hogy iskolai bizottsága a kebelében lévő összes 
iskolákat meglátogatta, a fennforgó hiányokat kijelölte, s ezek pótlása nagyobb részt a közel jö-
vőben várható. 

Yégre pedig a nyitrai esperesség: hogy iskolai bizottsága 2 év előtt alakúit, s a tanügy 
mindinkább előre halad, de különösen észlelhető ez az ó-turai, brezovai, szenici és szakolcai iskolák-
ban. A mijavai iskola azonban az egyház kebelében lábra kapott zavargások miatt szomorú álla-
potban létezik. 

Ezen jelentések azzal vétetnek tudomásul, hogy a multévi jegyzkv. XIII . pontja 
értelmében a főtiszt, superintendens urnák elnöksége alatt egy évre alakuló kerületi 
iskolai bizottság, tekintve a helyi viszonyok követelményét, két albizottságra külö-
nüljön , s következőleg megalakíttatik : 

1. A nyugoti albizottság: 
Alelnökei: Trokan János, nyitrai esperes, Mossőczy Lajos , Pozsony városi es-

peresség felügyelője. 
Tagjai: Pozsony városi esperességből: Geyer János esperes , Csecsetka Sá-

muel, tanár, Korcsek Zsigmond, tanító; 
a Pozsony megyei esperességből: Weinberger András, esperességi felügyelő; 

Minich Dániel, modori lelkész; Nehiba András, gurabi tanító; 
a mosonyi esperességből: Schuli Ágost, gálosi lelkész; Sax Pá l , hegyes-halmi 

tanító; 
a nyitrai esperességből: Schubert István , érd. esperességi felügyelő, Leska 

János bodfalvai lelkész és esperességi jegyző; Kntzky Mihály brezovai tanító. 

2. A keleti albizottság: 
Alelnökei: Kubinyi Kálmán, árvái esper. felügyelő és Hodzsa András, turóci 

esperes; 
tagjai: a trencsini esperességtől: DolinányiLajos, felső ozori felügyelő, Holuby 

József, neínes-podhragyi lelkész , Mikulik Pál , kis sztankóci tanító; 
a turóci esperességből: Jeszenszky János esperességi másod felügyelő ; Lányi 

Sámuel necpali lelkész; Soltész György mossócí tanító; 
az árvái esperességből: Nóvák Samuel, esperes, Csillaghy József, isztebnei fel-

ügyelő ; Sipka György nagy-falusi tanító ; 
a liptói esperességből: Bobrovniczky László esperességi felügyelő ; Baliik Fri-

gyes verbic sz. miklósi lelkész; Makoviczky János a verbic sz. miklósi iskola 
igazgatója; 

a nyugoti albizottság területi illetősége kiterjed a mosonyi, mindkét pozsonyi és 
nyitrai; a keleti albizottságé pedig a trencsini, turóci, árvái és liptói esperességekre. 

A keleti albizottság feladatához tartozand egyszersmind gondoskodni, illetve 
tüzetes javaslatot kidolgozni jó tót szövegű tankönyvek miként beszerzése iránt. — 
Végül megbizatik a turóci esperes Hodzsa András, szerezzen magának kimerítő tudo-
mást arról, hogy mi alapon alakult Tót-Prónán a föuálló ág. h. ev. felekezeti iskola 
mellett egy uj iskola, s e részben jelentését további intézkedés végett főtiszt, superin-
tendens urnák terjeszsze fel. K. Á. 

XII. A turóci esperesség részéről indítványoztatik, hogy az iskolaköteles 
gyermekek evidentiában tarthatása céljából minden gyülekezetben alapíttassák iskolai 
névkönyv, melybe minden évben a hat év betölte által iskolakötelesekké vált gyer-
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mekek a Születési s illetőleg keresztelési anyakönyvből bejegyeztessenek s ennek nyo-
mán a kötelességeket mulasztó szülők kérdőre vonathassanak. 

Mely célszerű intézkedés valamint már több gyülekezetben tettleg életbe is van 
léptetve, az egész kerületre kötelező erővel bíró gyanánt elfogadtatik. Sz. L. 

XIII. Olvastatott az 1870. évi államsegély kiosztása tárgyában egyházke-
rületileg kiküldött bizottság f. é. jan. 18. tartott ülésének jegyzőkönyve; továbbá 
ennek kapcsolatában az előbbi évi felosztást a inagy kir. cultusministerium 1870. évi 
dec. 29. kelt 29,207. sz.a. jóváhagyó leirata, hol egy úttal azon utasítás adatik, hogy 
jövőre minden nyugtatvány az illető segélyezett egyház pecsétjével is el legyen látva; 
végre a m. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének a 20.000 ftnyi államsegély felosztá-
sát tárgyazó 36. pontja. Az első helyen említett jegyzőkönyv egyszersmind jelentést 
tevén a múlt évi segélynek a kerületünkbeli egyházak közt felosztásáról, ennek tar-
talma szerint jutott 

1. Árvái esperességben: 
Nagyfalunak 150 f t . 
Isztebnének 
Skripen János, esperességi segédlelkésznek 

2. A liptói esperességben : 
Bocabanyának 100 ft. 
Pribilinának 
Szielnicének 
Vázsecnek 
Szmrecsánynak 1 5 0 , , 
Tarnócnak 100 „ 

3. A trencsini esperességben: 
Kochanócnak 

150 
50 

150 
50 
50 

n 
11 

350 

11 

11 

11 

600 

100 ft. 
Ksinnának 100 n 
Púchónak . . 
Kis-Sztankócnak 
Ns-Podhragynak 

200 
100 

50 „ 

n 
» 700 

a 
n 

Szúlyónak 100 
Okrutzky Rudolf özvegyének 50 

4. A mosonyi esperességben: 
Magyar-Óvárnak 200 ft . 
Tonika Jánosnak 50 „ 

5. A nyitrai esperességben: 
Csácsónak 200 ft. 
Bukóénak 

250 

100 n 
Hlubokának 100 „ 

50 
100 

50 
100 
100 
100 

200 

n 
n 
11 

11 

11 

11 

Krajnának 
Szakolcának 
Yerbócnak 
Nyitra-Szerdahelynek 
Új-Lehotának . 
az özvegy-árva intézetnek 

6. A Pozsony városi esperességben: 
Bécsének 100 ft. 
Ligetfalván ak 

7. A pozsonymegyei esperességben: 
Misérdnek 
Modornak (német) 

Lapösszeg 

900 

ii 

100 ft . 
100 

300 

200 

3300 ft . 
3* 
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Átvitel . . 3300 ft. 
Duna-Szerdahelynek 100 ft . 
Kajainak . 100 „ 
Király fának 100 „ 
Stelcer Károly nagyszombati lelkésznek . 100 „ 

8. A turóci esperességben: 
Dubovának 100 ft.l ^qq ^ 

400 ft. 

ft.l 
J özvegy-árva intézetnek 400 

9. Végre a fönmaradt 800 ftnyi összeg az 1870. kerületi gyűlés XVIII. pontjá-
ban foglalt határozathoz képest az egyes esperes urak közt egyenlőn 100—100 ftnyi 
összegben osztatott ki; a mult évről fönmaradt 150 ftnyi összeg ismét tartalékul 
maradt fön. 

A nyugtatványoknak pecséttel ellátását illető ministeri rendelet tudomásul vetet-
vén, az elosztási bizottság jelentéséből azon óhajtást, hogy az államsegély, mely 
sem a számaránynak, sem egyházaink szükségeinek meg nem felel, jelentékenyen 
növeltessék az egyetemes gyűlés által a törvényhozásnál újólag sürgettessék, kerületi 
gyülésünk egyetemes gyűlési küldötteinek utasításul adja. A mi pedig ez összegnek a 
kerületek közti elosztását illeti, az eddigi mód, mint legigazságosabb, leggyakorla-
tibb s a célnak leginkább megfelelő, valamint a testvéri szeretettel is megegyező, 
jövőre is megtartandónak nyilváníttatik. Végre az 5000 ftnak kerületünk egyházai s 
illetőleg lelkészei közti elosztására vonatkozólag, ez hasonlóképen most is , mint a 
mult évben a következő bizottság által eszközlendő: elnök főtiszt, püspök úr, Nóvák 
Sámuel, Húrban József, Geyer János, Lesko Mihály, Krizsán Károly, Schuh 
Ágoston, Jeszenszky József, Jamnicky Péter és Mudrony Mihály , mely bizottság-
hoz intézendők az esperesi hivatal útján a" gyülekezetek és lelkészek folyamodásai. 
Jövőre pedig valamint az egyházak, úgy a lelkészek kérődevelei előbb az esperességi 
gyűlésekben lesznek tárgyalandók, komolyan megfontolandók, s a szükséghez képest 
lehető legigazságosabban osztályozva s ajánlva, a nevezett bizottság elnökségéhez uta-
sítandók. Végre az esperesek segélyezésére nézve a m. é. jegyzőkönyvben XVIII. sz. a. 
hozott határozat jövőre is megerősíttetik s érvényben hagyatik. V. A. 

Aug. 29. a gyűlés folytattatván, 
az első napi jegyzőkönyv hitelesítése után, minthogy Bachat Dániel helyettesített jegyzőt más nemű mellőzhetlen 
foglalatosság a jegyzői segédletben akadályozza, helyét a gyűlés kívánatára Baltik Frigyes, sz. miklósi lelkész 

foglalja el. 

XIV. Olvastatott a tegnapi gyűlésből V. szám alatt a mijavai ügyben kikül-
dött választmány jelentése, mely szerint a nyitrai esperesség f. é. aug. 17. tartott 
gyűléséből a kerületi gyűlés előterjeszti azon kivánatát, hogy intézze el a mijavai 
ügyet , mely első sorban abban áll , hogy az ottani hívek egy része makacsul ragasz-
kodik Kanya Mátyás , volt helyettes tanítónak a tanítói állomásra kijelöléséhez, ki 
ebből valamint a népoktatási törvény, úgy a kerületi határozatok nyomán az esperes-
ség által azért volt kizárva, .mivel e hivatalra sem képezdébeu nem készült, sem ilyen-
ben a kellő vizsgálatot le nem tette. Noha pedig magát a mijavai egyház maj. 5. tar-
tott gyűlésében ez intézkedésnek alávetette, s ennek folytán új jelölést eszközölt, 
mindamellett az ottani súrlódások folytán újra hangok emelkedtek nevezett Kanyának 
kijelöltetését követelők s az ő pártja annak dacára növekedett, hogy ellene vádak 
emelkedtek, melyek szerint több rendbeli kihágásokban bűnös; továbbá, hogy az 
egyházi hivatalok ellen illetlen nyilatkozatai által tiszteletlenséget tanúsított; hogy 
korteskedéshez, itatásokhoz stb. folyamodott. Sőt midőn az esperességi gyűlés 1870. 
nov. 23. Kányát a kijelölésből kizárta , ezzel megnyílt a szenvedélyek ós kihágások 
ajtaja , melyek az esperességnek a törvényes rend helyreállítására irányzott minden 
törekvését meghiúsították, s mint a nyitrai esperesség utolsó gyűlésének jegyzőkönyve 
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tanúsítja, Mijaván teljes anarchia vett erőt, elannyira, hogy azt sem a lelkészi hi-
vatal , sem az esperesség többé fékezni nem képes, nevezetesen, mint a nyitrai es-
peresség 1871. aug. 16. tartott gyűlésének hasonlóképen felolvasott jegyzőkönyvéből 
kitűnik, Kanya párthívei az esperesség részéről Mijavára a kijelölés végrehajtása végett 
kiküldött megbízottja előtt az általa felolvasott határozatokat és esperesi leveleket 
hazudságnak, csalásnak, ámításnak nevezték, az ő saját nyilatkozatait is hazudság-
nak és csalásnak bélyegezték, s őt magát nyersen oda utasították, hogy menjen, a 
honnan jött. 

- E folytonosan növekedő zavarok közben kitűnt, hogy a féktelenség forrása 
tulajdonképen Jankovics Márton, helybeli községi jegyzőben keresendő, mint a ki ez 
úton óhajtana a mijavai felügyelői hivatalra jutni , kit az esperességi gyűlés ilyen 
rendzavarások szítása miatt a felügyelőségre való kijelölésből hasonlóképen kizárandó-
nak nyilvánított, minek folytán a mijavai pörös ügyhöz ezen másik tárgy is csat-
lakozott. 

Az ezen ügy előterjesztésére tegnap kiküldött kerületi bizottság a tényál-
lásnak az előtte fekvő okmányhalmaz nyomán történt komoly megvizsgálása után kö-
vetkezőkben adja elő véleményes jelentését: Minthogy az egyházi életnek egyik fő föl-
adata , hogy Isten országának fölvirágoztatását előmozdítsa, mit a mijavaiakhoz ha-
sonló események végképen lerontanak, ennélfogva Kanya Mátyás volt segédtanító, 
mint az ottani siralmas zavaroknak okozója , tanítói minőségében Mijaváról végképen 
el lenne távolítandó. Nehogy pedig új viszálkodásokat gerjeszthessen, már csak azért 
is, mivel a tanítói fontos hivatalra a törvény követelte kellékekkel nem bír, a kijelö-
lésből teljesen kihagyandó. Jankovics Mártonra nézve pedig, kit többi közt azon vád 
is terhel, hogy ő illetéktelenül és önkényüleg egyházi gyűléseket a lelkész tudta nél-
kül dobszóval szokott összehivogatni és saját elnöklete alatt rendzavarokat előidéző ta-
nácskozásokat tartani, miért őt az esperesség a felügyelői jelöltségből kirekesztette, 
minthogy ő az esperesség ezen határozata ellen felhozza, hogy ez ügyben ki nem 
hallgattatott, a bizottság azt véli, hogy a határozat kézbesítésétől két hét volna neki 
engedendő, mely idő alatt magát a botrányos és egyházellenes vádak ellen igazolni 
tartozik, mit ha nem tenne, vagy igazolása elégtelennek találtatnék, az esperesség-
nek azon határozata, mely szerint Jankovics Márton az egyházi felügyelői hivatalra 
alkalmatlan, meg volna erősítendő. Yégre ajánlja a kerületi bizottság, hogy jelen ha-
tározat végrehajtására a kerületi elnökség volna felszólítandó. 

A kerület mély megilletődéssel értesült a kerületünkbeli e legnépesebb egyház 
körében sajnosan ki tört , az egyháziasságot és erkölcsiséget egyaránt veszélyesen fe-
nyegető e dulongásokról és az ezen ügyre vonatkozó közel száz darabot tevő okmá-
nyok közül a fontosabbaknak felolvasása után a kerületi bizottságnak Kanya Mátyás 
volt segédtanítóra vonatkozó véleményét annál inkább emeli határozat erejére , mivel 
ez egyén egy felöl a tanítói hivatalra való képességét nem tudja bebizonyítani, más 
felől eddig tanúsított magaviselete korán sem olyan, hogy ha talán a reá bízandó 
gyermekeket oktatni tudná is, de nagyon is kétes, vájjon példája nem fogna-e reájok 
erkölcsróntólag hatni; végre személye körül forogván az egész viszály, Mijaván ma-
radása — megválasztatása esetében — folytonos, talán évtivedekre kiható torzsalko-
dásokra szolgáltathatván alkalmat, az egyház belnyugalma és békéje meg lenne 
zavarva. 

Jankovics Márton községi jegyzőt illetőleg a bizottság véleménye azon mó-
dosítással fogadtatik el , hogy ha ő e jegyzőkönyv kézbesítésétől számítandó 30 nap 
alatt az ellene felhozott botrányok alól magát ki nem tisztázza, vagy eddigi fondorko-
dásait tovább is folytatja, mint a felügyelői állásra alkalmatlan, a jelöltek sorába föl 
nem vehető. 

Végre a végrehajtási kérdést illetőleg a kerületi elnökség méltósága sem 
engedi, hogy egyes gyülekezetekben, vagy egyes tanítók, helyi felügyelők elleni ha-
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tározatokat ő hajtson végre; de a törvényes gyakorlat is e jogot és kötelességet az 
esperességi elnökségre ruházza. Minthogy azonban a nyitrai esperes űr nyilatkozata 
szerint ez esperességben nem akad ember, ki a mijavai felzaklatott és elmérgesedett szen-
vedélyek mellett e tisztet magára vállalja, a kerület jelen határozatának nagyobb nyo-
matékot adandó, annak végrehajtása, s illetőleg a mijavai tanító- és felügyelői válasz-
tás keresztülvitele végett saját kebeléből a nyitrai esperességen kivüli, tehát semmi 
részrehajlással nem vádolható választmányt küld ki , melynek tag ja iKubinyiFAlmin , 
árvái esperességi felügyelő elnöklete alatt Szilvay Károly, trencsini esperességi fel-
ügyelő , Nóvák Sámuel, árvái esperes és Minich Dániel, modori lelkész, mely vá-
lasztmány , ha a szükség vagy saját biztossága követelné, a világi hatóságtól kérendő 
karhatalmat is igénybe veheti. Sz. L. 

XV. A tavalyi jegyzőkönyv XIX. pontjának olvasása alkalmával, felvétetett a vallás- és 
közoktatási m. kir. ministeriumnak 1870-ik évi nov. 11-én 23422-ik sz. a. kelt, s egyetemes felügye-
lőnk által 1870. nov. 19-ről 120-ik sz. alatt áttett leirata, melyben a n. m. ministerium kijelenti, 
hogy a pozsonyi lyceumra, turóc-szent-mártoni és modori algymnasiumra vonatkozó 1869/70 tanévi 
tudósításokat tudomásul, — utóbb nevezett algymnasiumnak az 1870/1-ik évre anyagi viszonyok 
miatt történt megszüntetését pedig sajnos tudomásul vette. 

Ennek folytán: 
1. indítványoztatott, hogy ezutánra a turóc-szent-mártoni algymnasium tápintézetének 

nyujtassék kerületünk által azon segély , melyben eddigelé a modori algymnasium részesült; és 
2. tárgyaltatott a turóci esperesség kérelme is, mely szerint a kerület kiváló figyelmét fel-

hívja a turóc-szent-mártoni algymnasium anyagi viszonyaira, s alaptőkéjének növelése céljából java-
solja, hogy az egyes egyházak az alapítók sorába, s ezzel együtt az összes kegyúri jogok élvezetébe 
lépjenek, — mi az által történnék, ha az algymnasium javára 100 ftot — mely öszlet 10 év lefor-
gása alatt egyenlő részekben leróvható — lekötnének, s az első évi részletet tényleg lefizetnék. 

hogy továbbá keresztelők és lakodalmak alkalmával adományok gyűjtessenek; 
hogy minden egyház e célból egy oltári áldozást (offertorium) rendezzen , és hogy végre 

minden egyház kebelében évenként krajcárok szedegetése történjék, s ősszel termékek gyűjtése is foga-
natosíttassák. Mely utóbbi gyűjtés az egyházi gondnokok által lenne eszközlendő, s vajmi szép ered-
ményre vezethetne, ha csak minden evangelikus család vagy 10 burgonyát avagy 1 itce gabo-
nát áldozna. 

A ministeri leirat tudomásul vétetvén, egyszersmind elhatároztatott, hogy ugyan-
azon segélyben melyben a modori algymnasium részesült, jövőre a turóc-szent-mártoni 
algymnasium, illetve ennek tápintézete részesíttessék, s miután előbbeninek évenként 
50 ft. volt kiutalványozva, ezen pénzöszlet kerületi pénztárunkból a nevezett tápin-
tézet javára ezennel kirendeltetik; s hogy továbbá a turóc-sz.-mártoni algymnasium 
anyagi állapota az egyházak figyelmébe ajánltatik, s ezek felhivatnak, miszerint 
mennél nagyobb számban az alapítók közé lépjenek, — s az alapvagyon nevelése 
végett tervezett gyűjtéseket erélyesen eszközöljék. K. Á. 

XVI. A mult évi jegyzőkönyv XXIII . pontja olvastatván, ezzel összefüggő-
leg előterjesztetett a cultusministeriumnak 1871. marc. 29. 6188. sz. a. kelt erre vo-
natkozó rendelvénye, mely főtiszt, superintendens úrral tudatja, hogy Trencsin vár-
megyében levő Rajec mezővárosában oly nemű egyesség jővén létre, hogy a községi 
pénztárból a róm. kath. ós ág. hitv. evang. iskolák számára a gyermekek számához 
alkalmazott aránylagos segély adassék, az űgy befejeztetett. 

Mely kedvező kimenetel örvendetes tudomásul vétetik. V. A. 
XVII. A mult évi jegyzőkönyv XXIV. pontja az egyetemes gyűlésen sür-

gettetni kívánja a már annyi idő óta várt zsinatot. Mire vonatkozólag az egyetemes 
gyűlés a 19. pont alatt , tekintve azt, hogy az egyház híveinek e mindnyájunkra 
nézve nagy fontosságú ügyben magokat kellőleg tájékozni még idejök nem volt , az 
esperességek oda utasíttattak , hogy a zsinati munkálatokat kiküldött bizottmányaik 
által kimerítőleg tanulmányozzák, s irott véleményöket azután illető superintenden-
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tiáikhoz beterjeszszék; a kerületek pedig a hozzájok beküldött véleményeket egymás-
sal is közöljék, bogy ez úton a nézetek egyöntetű megállapodásra jussanak. Mely pont-
nál a turóci esperesség jelenti, hogy kebelében ez ügyben már van megválasztott bi-
zotság, mely működését el is kezdte, de még ez ideig be nem fejezhette. 

Minek folytán a többi esperességeknek is meghagyatott, hogy miután a zsinati 
előmunkálatok valamennyi gyülekezetnek megküldettek, hasonló bizottságokat állítván 
össze, ezek szorgalmas munkálkodás által az ügyet lehetőleg érleljék, hogy a zsinat 
ideje majdan elérkezvén, készen találjon bennünket. Egyébiránt itt is megemlíttetik, 
hogy a munkálatba néhány értelemzavaró sajtóhiba csúszott be, péld. a pörrendtartás 
19. §-ába „keresetlevél" helyett „keresztlevél," a 26. §-ba pedig „alperes" helyett 
„esperes." Sz. L. 

XVIII. A mult évi jegyzőkönyv XXY. pontjánál főtiszt, püspök úr jelenti, 
hogy a cultusministerium m. é. okt. 30. 24125. számú rendelvénye által a házassági 
fölmentvények hová fordítása iránti intézkedést észrevétel nélkül helyben hagyja, egy 
úttal pedig ugyanő előterjeszti, hogy ez évben következő házassági felmentvényi díják 
érkeztek; 1.Nitschinger Pál, Levélből 40 f t„ 2.Rozvadszky János, Bodovkáról 10 f t„ 
3. Hrivnák János , Bodorfalvárói 20 ft. , 4. Predanóczy János , Dezserről 20 ft., 
5. Weiser János Kristóf, Pozsonyból 30 ft., 6. Krcs Pál , Verbócról 10 ft., 7. Maier 
Sámuel, Pozsonyból 100 f t . , 8. Schwanzer János, Pozsonyból 20 f t . , 9. Razusz-Plzs 
János, Verbicáról 10 f t . , 10. Ujcsek János , Thuránból 10 f t . , 11. Sodorna Mihály, 
Modorból 60 f t , , 12. Izsip György, Hájból 20 f t . , 13. Lauko György, Prjekopáról 
10 ft., 14 Chluda András, Benyo-Lehotáról 20 ft., 15. Ryzek Pál, Pritrzsdről 20 ft. 
16. Spacsek Mihály, Katóról 10 ft., 17. Bobik György, Brezováról 10 ft., 18. Mracsko 
Máté, Hájból 20 ft., 19. Kolok András, Thuránból 10ft. , 20. Battka János, Koritnoról 
20 f t„ 21. Hulej Máté, Zsámbokrethről 10 ft., 22. Liska József, Modorból 20 ft., 
23. Vörös Károly, Alsó-Szeliből 20 ft . ,} 24. Kuban István, Vágujhelyről 20 ft., 25. 
Havel János, Verbócról 10 ft., 26. Bagel János, Blatnicáról 20 ft. 27. Blaho János, 
Karlováról 20 ft. , 28. Kuhajda János , Alsó-Bodfalváról 20 f t . , 29. Zech 'János, 
Mikósfalvárói 20 ft., 30. Herchl János, Stubnáról 20 ft. 

Mely összegre nézve a mult évi erre vonatkozó határozat ez úttal is megerősít-
tetvén, az e cím alatt bejött összeg a kerületben létező tizenegy özvegy- árvaintézet 
közt lesz egyenlő részletekben felosztandó. B. Fr. 

XIX. Olvastatott a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 1871. 
évi maj. 16-dikán 10,054 sz. a. kelt rendelvénye, mely által a járásbeli szolgabírák-
nak meghagyatik, hogy a fölmentvény céljából benyújtandó folyamodásokhoz csato-
landó s a politikai akadály nem létezéséről tanúskodó bizonyítványok aláírásánál, ne 
használják csupán a „láttam" szokott kifejezést, hanem valóban bizonyítsák a tarta-
lom valóságát. 

Mely rendelvény tudomásul vétetvén , meghagyatott a lelkészeknek , hogy a 
szolgabírói hivatal által kiadott fönebb jelzett hiányos bizonyítványt a fölmentós 
iránti folyamodáshoz ne csatolják, hanem csak a kívánt kellékekkel ellátott 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodásokat küldjék e püspöki hivatalhoz. A házasu-
lók vagyoni állapotáról szóló bizonyítvány egyébiránt lehet csupán egyszerűen 
láttamozva. B. F. 

XX. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve XXVI. pontjának olvasásánál 
a kerületi törvényszék a pörrendtartás értelmében a kerületi elnökségen kívül egy évre 
a következő tagokból állíttatott össze : Mossóczy Lajos, egyszerzmind alelnök, Je-
szenszky József, Samarjay Károly, Vrchovszky Alajos, Mudrony Mihály; az egy-
háziakból pedig: Simko Vilmos, egyszersmind alelnök, Klszák János, Stelczer Ká-
roly, Moczkovcsák János, Boleman István és Minich Dániel. Sz. L. 

4* 
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XXI. A mult évi kerületi gyűlés XXVII. pontjánál olvastatott nmélt. báró Prónay Gábor 
egyetemes felügyelő úr Pesten máj. 28. kelt levele, melyben tudatja, hogy a folyó évi egyetemes gyűlés 
megtartásának határidejéül oct. 4. és következő napjait akként tűzi ki , hogy az előtanácskozmány 
oct. 3. d. u. 5 órakor fog a pesti egyház díszteremében megtartatni. 

Mely egyetemes gyűlésre kerületünk részéről az elnökségen kívül az e jegyző-
könyv egyes pontjaiban foglalt utasítással a világiakból kiküldetnek: Mossóczy Lajos, 
Jeszenszky József, Samarjay Károly, Draskóczy Gyula , Major Pál, Weinberger 
András, Reischel Károly, Szilvay Károly, Dohnányi Lajos, Paulinyi-Tóth Vilmos, 
Jeszenszky Lajos, Rázgha Lajos , Subert István, Zerdahelyi Ince, Révay Nándor, 
Reviczky Albert, Jeszenszky János, Bobrovniczky László, Lehoczky Péter, Vitális 
Antal, Szentiványi József (gömöri), Ifj . Szentiványi Márton, Kiszely Árpád, Platliy 
Gyula, Miko Péter, Pongrácz Adeodat, Kubinyi Bertalan. KubinyiKálmán, Kubinyi 
Árpád, Cancrinyi Mihály, Cillaghy József, Zmeskal Zoltán, Janovicz Dániel, 
Csaplovics Elek; az egyháziakból: Szeberényi Lajos, Raabe Károly Ágoston, Glatz 
Jakab, Schuh Ágoston , Lesko Mihály , Ritter Károly, Dorner Mátyás, Szvaty 
Mátyás, Krizsán Károly, Holuby Lajos, Trokan János (napidíjjal), Leska János, 
Kosaczky Pál, Roy Ágoston, Hodzsa András, MartinyiJ)ime\, Belohorszky Károly? 
Kermeszky György, PhiladelphiÁdám, BachatD&meX, Baltik Frigyes, Kmety János, 
Lányi Sámuel, Nóvák Sámuel, Zoch Cyril és a pozsonyi lyceum igazgatója (napi-
díjjal). Sz. L. 

XXII . A mult évi jegyzőkönyv XXVIII. pontjának felolvasása után előter-
jesztetett az 1870. kerületi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése, 
melyben előadatik: 

1. hogy a bevétel, belefoglalva az 5000 ftnyi állam-
segélyt tett 10,313 ft. 19 kr. 

a kiadás . . . . . . . 7,226 „ 59 „ 

van tehát a pénztárban . . . . 3,086 ft. 60 kr. 
2. A jövő évre az eddigi költségvetés ajánltatik, mely szerint a szükséglet 

2310 f tot tesz, mit a mult évben kiküldött bizottság által készített s elfogadásra 
ajánlott kulcs szerinti 2976 f t . 42 kr. tevő bevétel kellőleg födözne, sőt még 666 ft. 
42 kr. fölösleg is maradna szabad rendelkezésre. 

. 3, A kerület vagyonállása; 
a) földtehermentesitési kötvényekben . . . 5,950 ft. — kr. 
b) évi kamatokban 290 „ 46 „ 

összesen . 6,240 ft. 46 kr. 
c) magán kötelezvényeken 2,306 ft . 55 kr. 
d) évi kamatok 132 „ 14 ,, 

összesen . 2,438 ft. 69 kr. 
• Az egész vagyon ennélfogva 8,679 ft. 15 kr. 

4. Az esperességek hátralékai, melyeket a bizottság nem csupán a kerület 
különös figyelmébe, hanem testvéri méltánylatába is ajánl, következők: 

A pozsonyinegyei esperességben ez évre 340 f t . 50 kr. 
hátrálék . . . . 427 „ 90 „ 

összesen . 768 ft, 40 kr. 
Mosonyi esp. ez évre . . . 169 ft. 30 kr. 

összesen . . 169 ft. 30 kr. 
Nyitrai esperesség ez évi járulék . 769 ft . — kr. 

előbbi évekről . . . . 825 ft. 72 l /2 kr. 

összesen . 1594 ft. 72V2kr. 



17 — 

Turóci esperesség ez évi illetőség . 259 ft. 25 kr. 
előbbi évekről . . . . 439 „ 86 

összesen . 699 ft. 11 kr. 
Trencsini esperesség, folyó évre 

mult évekre . 

• 

305 ft. kr. 
774 „ 22 55 

• 

78 ft. 21 kr. 
1 „ 86 55 

• 

re 332 ft. 65 kr. 
. 1966 „ 42 5 5 

összesen . 1079 ft. 22 kr. 
Árvái esperesség, folyó évre 

múltra . . . . 
összesen . 80 ft. 07 kr. 

ii esperesség jelen évi illetős 
mult évekről . 

összesen . 2299 ft. 07 kr, 
E szerint az összes tartózás 6698 ftot és 89V2 kr. tesz oszt. ért. 
5. Yégre javasolja e bizottság, hogy Jeszenszky József pénztárnok úr a 

múltra nézve a felelősségtől fölmentetvén , neki a kerület a számadások vezetésében 
tanúsított fáradságaért és lelkiismeretességeért annál inkább fejezze ki köszönetét, 
mivel e munkát egész díjtalanul végzi. 

6. E jelentéshez csatlakozott a nyitrai, trencsini, túróci és árvái esperessé-
gek azon kivánata: utasíttassék oda a kerületi pénztárnok ú r , hogy az egyes gyüle-
kezeteknek és intézeteknek az államsegélyből megszavazott segélydíjakat jövőre azon 
mennyiségben szolgáltassa k i , a melyben megajánltattak. Továbbá, hogy a kerületi 
számadások egész terjedelmökben kinyomatván, valamennyi egyháznak megküldesse-
nek ; valamint a liptói esperességnek azon kivánata is, hogy a mult évekből fönnma-
adt adósságok az esperességeknek egész 1868. jan. l- ig elengedtessenek ; végre az 
árvái esperességnek azon panasza, hogy ez esperesség állítólag 1870-diki 88 ft. 
62 krnyi adóssággal helytelenül terheltetik, mi a számadást^ vizsgáló bizottság által 
lenne, földerítendő 

7. Olvastatott még az új kulcs kidolgozására kiküldött bizottság jelentése, 
mely javasolja, hogy a kerület esperességei vagyonukhoz képest három osztályra osztas-
sanak, és pedig úgy, hogy az első osztályhoz a Pozsony városi és megyei, smosonyi, a má-
sodikba a nyitrai, a harmadikba a trencsini, túróci, árvái és liptói tartozzék. A kulcsot 
pedig az 1870-ben kiadott névtár nyomán a lelkek száma akkép képezze , hogy az 
első osztálybeli esperességek egy lélek után 2 kr., a másik osztálybeli l ' / 2 kr., a har-
madik osztálybeliek pedig egy krt. fizessenek: évenként. 

Ennek következtében a számadás vizsgálására s új kulcs készítésére kikül-
dött bizottságok javaslatai elfogadtattak s a kerületi pénztárra nézve még következő 
határozatok hozattak : 

1. A kerületi gyűlés Jeszenszky József pénztárnok urat az 1870. évre to-
vábbi felelősségtől feloldozván , neki a pénztár hű és lelkiismeretes kezeléseért köszö-
netét fejezi ki. Ugyanazon pénztárnok úr jövőre utasittatik, hogy az államsegélyből 
a gyülekezeteknek ós egyeseknek megszavazott összegeket semmi szín alatt vissza ne 
tartsa, hanem azon mennyiségben, mint megajánltattak, kiszolgáltatni el ne mu-
laszsza. 

2. A költségvetés a két bizottság javaslata szerint jövő évre elfogadtatik. 
3. A számadások kinyomatandók és mellékletképen a kerületi jegyzőkönyv-

vel az egyházaknak megküldendők. 
4. Az 1868. január l-ig ki nem fizetett egyházkerületi kötelezettségekre 

nézve rendeltetik: hogy azok valamennyi esperességnek 1868. jan. l-ig elengedtesse-
nek és testvéri szeretet alapján azon kötelezettséggel töröltessenek , hogy az azou 
idő óta keletkezetteket, valamint a folyó évieket is, a kerületi pénztárba ez év folytán 
haladék nélkül befizetik. 

5 
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5. A jelen évre az eddig gyakorlatban volt kulcs megtartatván , a jövő évtől 
kezdve pedig a kerületi bizottság által ajánlott lesz öt évre a legújabb névtár alapján 
életbe léptetendő. Minek folytán; 

A Pozsony városi esperesség 8436 lélek után 2 krval 168 ft. 72 kr. 
A Pozsony megyei 14,381 lélek után szintén 2 krval 287 71 62 „ 
A mosonyi 7423 lélek után hasonlókép 2 krval 148 11 46 „ 
A nyitrai 51,182 lélek után 1V2 krval 767 11 73 „ 
A trencsini 20,264 lélek után 1 krval . . . . 202 11 64 „ 
A túróci 26,847 lélek után 1 krval . . . . 268 11 47 „ 
Az árvái 7591 lélek után 1 krval . . . . 75 11 91 ,. 
A liptói 33,971 lélek után 1 krval . 339 11 71 „ 

összesen . 2259 ft. 26 kr. 
tartozik fizetni félévi részletekben a kerületi pénztárba. 

6. Az árvái esperesség panasza az állítólag tőle helytelenül követelt 1870-diki 
adósságra nézve az 1871. pénztárt vizsgáló bizottság által lesz földerítendő. 

7. Az ez évi számadások vizsgálatára Mossóczy Lajos elnöklete alatt Lesko 
Mihály, Glatz Jakab, Geyer János, Minich Dániel, Samarjay Károly, Weinberger 
András ós Mudrony Mihály tagokból álló bizottság küldetik ki. V. A. 

XXIII . A fönebbi ponttal kapcsolatban bejelentetett Jeszenszky József 
pénztárnok úrnak Pozsonyban f. ó. jul. 22. kelt levele, melyben előadja Húrban Jósef 
mint a „Cirkevní listy" szerkesztője elleni panaszát, mint a ki nevezett lapjában pénz-
tárnok urat minden alap nélkül azzal rágalmazza, hogy az állampénzekből „annak ad, 
a kinek akar," „az egyházak pénzét pedig adósságok fejében visszatartja és e pénzek 
kamatját maga élvezi," s ezeknél fogva a közönséget bizalmatlansági szavazat kimon-
dására hivja föl. Pénztárnok úr a személye ellen ilyen embertől szórt rágalmakat 
megvetve, mellőzi ugyan, de a hivatalos eljárására vonatkozó vád ellenében hivatkozik 
számadásaira s az ezeket vizsgált bizottság jelentésének különösen azon helyére, mely 
szerint az intercalaris kamatok pontosan az illető helyre be vannak vezetve és bizo-
nyítványokkal igazolva. Ezek alapján kéri Húrban József urat, mint rágalmazót jegy-
zőkönyvileg megdorgáltatni, állításait hamisaknak nyilváníttatni s magának akkép 
elégtételt szolgáltatni, vagy ha e bizonyítványok elégségeseknek nem találtatnának, szi-
gorú vizsgálatot elrendeltetni, s az ügyet bírói eljárás végett az egyházkerületi tör-
vényszékhez utasíttatni. Mi ha nem történnék, pénztárnoki hivatalát a kerület ke-
zeibe leteszi. 

A kerület fájdalommal vévén lelkiismeretes és buzgó hivatalnokának ekkép tör-
tént méltatlan megtámadását, kijelenti, hogy pénztárnok úrnak e vádak elleni igazo-
lását már az előző pontban is kifejezte, s megragadja az alkalmat, hogy ez önzetlen 
működésű és buzgó hivatalnoka iránti bizalmát ós fáradhatatlan eljárásáért köszönetét 
itt újra ismételje. A mennyiben pedig a megtámadás sajtó utján történt, ellenében 
teljes elégtétel csak is sajtópör utján nyerhető; minélfogva a becsületében alaptalanúl 
mélyen sértett pénztárnok urat is ehhez utasítja. Sz. L. 

XXIY. A kerületi gyámintézet beadja az 1870/1-re vonatkozó jelentését, mely szerint jöve-
delméhez járultak: az árvái esperesség 12 ft. 6 krt., amosonyi 31 ft. 33 krt.; a nyitrai 30 ft 37 krt.; 
a Pozsony megyei 41 ft. 65 kral; a Pozsony városi 350 f t tal ; a trencsini 27 ft. 7 kral és a pozsonyi 
gymnasialis ifjúság sególyegylete 24 fttal. 

Ez évi vagyona 538 ft. 17 kr., melyből szegény gyülekezeteknek kiosztatott 460 ft. 
Tudomásul vétetik. K. Á. 

XXY. Tekintettel a mult évi jegyzőkönyv XXX. pontjára s illetőleg a ta-
valyi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 15. és 25. pontjára a theologiai intézet szer-
vezetére s illetőleg theologiai akadémia alapítására vonatkozólag , a kerület egy-
hangúlag 
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az állami theologiai facultas ellen nyilatkozváu, ennek ellenében elvileg' elfogadta 
az önálló autonom theologiai akadémia alapításának eszméjét. Az acsai terv tüzetesebb 
megvizsgálását újólag is meghagyta az egyes esperességeknek és gyülekezeteknek. 
Magát a theologiai oktatás és növelés reformját illetőleg pedig, melyet Hrobony Lajos 
úr melegen ajánlott, az indítványozó nézetei az egyes esperességeknek és gyülekeze-
teknek fognak megküldetni; a kerületi gyűlés csak azután fog e fontos ügyben nyi-
latkozni, midőn a részletes tervrajz s illetőleg az egyházi közönség nézetei maga utján 
elő lesznek terjesztve. B. F. 

XXVI. A mult évi jegyzőkönyvnek a mostani gyűlés helyéről intézkedő 
XXXIV. pontjánál elnöklő püspök úr jelenti, hogy a trencsini esperesség azon föltétel 
alatt ajánlkozván a gyűlésnek kebelében elfogadására, ha erre más esperesség nem 
ajánlkozik, miután a kerületet a liptói esperesség Sz. Miklósra meghívta, ide tartotta 
kötelességének a mostani gyűlést összehívni. 

A kerület örömmel ragadja meg az alkalmat, azon készségért és szívesség-
ért, melyet egy felől az annyi hányatás után valahára normális állapotba jutott e hit-
buzgó gyülekezet, más felől az egész esperesség valamint a meghívás , úgy a gyűlés 
tagjainak ellátása által tanúsított, köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni. A mi pedig a 
jövő évi gyűlés tartásának helyét illeti, megbizatik az elnökség , hogy azon esperes-
ségek közül, melyek e célra netalán ajánlkozni fognak, legjobb belátása szerint azt 
válaszsza, melyet legcélszerűbbnek fog tartani Sz L. 

XXVII. A kerületi jegyzőkönyv XXXV. és az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének erre vo-
natkozó 6. pontjának elolvasása után felvétetett, a vallás- és közoktatás-ügyi ministeriumnak 1871. 
jan. 29-én 725-ik sz. a. kelt, egyetemes felügyelőnk által 1871. febr. 13-ról 4. sz. a. bemutatott 
leirata, melylyel tudtul adja, hogy a közös hadügyi ministerium hajlandónak nyilatkozott, az önkor-
mányzati joggal összeegyez in tue tőnek nem tartott „cs. kir. katonai superintendensi" cím eltörlése, ille-
tőleg annak „cs. kir. tábori prépost" cimre leendő átváltoztatása iránt legfelsőbb helyre előterjesztést 
tenni, az esetben, ha ezen utóbbi címzés ellen a magyar mindkét hitvallású ev. egyháznak kifogása 
nem lesz. 

A kerület ezen leiratot tudomásul vévén, kinyilatkoztatja, hogy a „cs. kir. tábori 
prépost" cím ellen kifogása nincsen. Azon kívánságához azonban, hogy a superinten-
denseink ajánlatára alkalmazandó tábori lelkészek a szabályszerüleg megválasztott 
rendes superintendenseinknek s illetőleg ezek idősbikének felügyelése alá helyeztesse-
nek, és hogy az egyes katouák az idegen vallási szertartásoktól fölmentessenek, to-
vábbra is ragaszkodik. 

Minek folytán az egyetemes gyűlési képviselőink utasíttatnak, ezen határo-
zatunkat a gyűlés előtt kijelenteni, s egyszersmind oda hatni, hogy jelzett kívánal-
maink létesítése illető helyütt újból szorgalmaztassék. K. Á. 

XXVIII . Olvastatott az 1870. évi kerületi jegyzőkönyv XXXVII. pontja, 
valamint ezzel összefüggőleg a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1871. aug. 
16-dikán 9622. sz. a. kelt rendelvénye, melylyel jelentetik, hogy az egyházak által 
a lelkészek és tanítók használatára bocsátott földek utáni adók , valamint az egyen-
értéki adók is a tulajdonos egyházak által fizetendők; mivel azonban adóhátralék ese-
tébeu a végrehajtás első sorban a föld termésére s egyéb jövedelmére esik, a kerületek 
felhivatnak, hogy az ily kellemetlen esetek elhárításának eszközeiről, valamint arról 
is gondoskodjanak, hogy adóhátralékokért az egyházi földek el ne adassanak. 

E rendelvény első része örvendetes tudomásul vetetvén, arra nézve, hogy a 
lelkészek és tanítók használatára adott földek az adó fizetésében való hanyagságért el ne 
adassanak s emezek jövedelem nélkül maradjanak, a kerület legcélszerűbbnek tartja, 
hogy ez ügyben az egyetemes gyűlés határozzon, kivánatos levén, hogy e mind a négy 
kerületet egyaránt érdeklő kérdés egyenlően intéztessék el. V. A. 
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XXIX. A mult évi jegyzőkönyv XXXYIII. pontja nyomán főtiszt, püspök 
úr jelenti, hogy a Németh Istvánféle stipendium ez évben egy pozsonyi lyceumi tanu-
lónak Ítéltetett oda a pozsonyi tanári kar által 

Mit a kerületi gyűlés tudomásul vévén , kijelenti, hogy a mult évi megállapodás 
szerint e 42 forintnyi ösztöndíj hasonló módon az 1871 /2 tanévben egy turóc-szent-
mártoni jó erkölcsű és szorgalmas szegény tanulónak, és pedig -— minden félreértés 
elkerülése végett — csak is ágostai hitvallás szerinti evangelieusnak, lesz kiadandó. 
Minek folytán ez összeg a kerületi pénztárból ez évre a nevezett algymnasiumnak e 
célra utalványoztatik , a jövő évi gyűlésen a jutalmazott tanuló név szerint levén 
bejelentendő. Sz. L. 

XXX. Olvastatott a liptói esperességben kebelezett rózsahegyi fiókegyház-
nak a kerülethez intézett folyamodása, melyben előadja, hogy tizenhat év óta már 
több ízben merült föl azon óhajtás, hogy a Rózsahegyen lakó 200, a szomszéd 
helyekkel együtt 600-nál több evangelikus lélek együtt, nevezett helyen templomot 
építsen, s majdan elválva a német-lipcsei anyaegyháztól, hová eddig tartoztak, önálló 
anyaegyházat alapítsanak. E célbői több rendbeli magán tanácskozás után mult évben 
ideiglenes bizottságát állítottak össze, mely a szép föladat keresztülvitelére magán 
úton pénzbeli ajánlatokat gyűjtsön, s buzgó eljárásának azon eredménye lett , hogy 
eddig 3000 oszt. ért. forintot meghaladó összeget tud felmutatni. Azonban a rózsa-
hegyi és környékbeli hitsorsosok szegénységek miatt saját erejökből nem levén képesek 
a kellő alapot előállítani, kérik a kerületi gyűlést, hogy őket pártfogásával támogatva 
egyszersmind engedélyt adjon arra , hogy e nemes céljok valósítása kedveért gyűjté-
seket eszközölhessenek. 

A kerület örömmel fogadván a rózsahegyi hittestvérek ilyen nemes célra irány-
zott buzgó törekvését, miután a német-lipcsei anyaegyház jelenlevő lelkésze kijelen-
tette , hogy ez ellen sem neki magának, sem gyülekezetének semmi kifogása nincs, 
előlegesen kimondja az elválásba való beleegyezését azon időre, midőn a folyamodó 
fiókegyház az önálló anyaegyházzá alakulhatásra kellő anyagi eszközökkel el lesz látva. 
Ennek könnyebb elérhetése végett pedig a reményteljes gyülekezetet valamint az 
5000 ftnyi államsegélyből való részeltetésre följegyeztetni rendeli, úgy a többi gyü-
lekezetek kegyes pártfogásáka is a legnagyobb készséggel ajánlja Sz. L. 

XXXI. Ezek kapcsolatban a trencsini esperesség részéről szóval előadatik azon 
óhajtás, hogy Trencsin-Teplicen,hola nyári fürdő-idény alatt összeseregleni szokott hazai 
és külföldi vendégek közt nagyobb számú evangélikusok levén, ez kívánatossá teszi egy 
ev. kápolna építését melyben a trencsini lelkész időről időre isteni tiszteletet tarthasson. 

A gyűlés, nem levén a kifejezett jámbor óhajtáson kívül semmi positiv adat előtte, 
ez ügyet, melyet még az illető esperesség sem tárgyalt, bővebb előkészítés s érlelés végett 
az esperességhez szállítja, elvárván , hogy jövő évben terjeszsze be ez iránti formu-
lázott indítványát. Sz. L. 

XXXII. A nemzetiségi egyenjogúság tekintetéből indítványoztatik, hogy 
országos egyházunknak az egyetemes gyűlésen is legyen rendesen díjazott tót 
jegyzője. 

Mi az egyetemes gyűlésre menendő küldötteknek utasításul adatik. Sz. L. 
XXXII I . A tiszai superintendensi beigtatás alkalmából, hol az új püspök 

állítólag egyszerűen az egy élő Istenre hiteltetett meg, Hrobony Lajos, szielnicei lel-
kész indítványozza, hogy ezentúl minden püspök, lelkész, felügyelő stb. köteleztessék 
a szent háromságra való hitletételre. 

A mennyiben a kerület látja, hogy ez óhajtás teljesülte számos hitsorsosunk 
lelkiismeretésnek megnyugtatására szolgálna , utasításul adja egyetemes gyűlési kül-
dötteinek, hogy ott ez ügyet ajánlják s a kívánat valósítását sürgessék. , Sz. L. 

XXXIV. Az évi jelentésben említve levéu, hogy püspök úr ez év folytán 
több esperességben kánoni látogatást tar tot t , ezeknek képviselői kérik a kerületet, 
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hogy püspök úrnak e látogatás közben tanúsított valódi apostoli buzgóságaért s a leg-
bonyolultabb ügyekben is kifejtett tapintatos eljárásaért fejezze ki jegyzőkönyvileg 
őszinte háláját. 

Mit a gyűlés annál nagyobb örömmel teljesít, minthogy erről soha sem volt leg-
kisebb oka kételkedni, s a jelen gyűlés folyama alatt is újra volt elég alkalma 
főtisztelendő úrnak fáradhatatlan buzgalmát, páratlan türelmét ós részrehajlatlansá-
gát több oldalúlag tapasztalni Sz. L. 

XXXV. A jelen gyűlés második napján folytatott tanácskozásairól szóló 
jegyzőkönyv az ülés folyama alatt nem hitelesíttethetvén, 

a hitelesítés megejtésére mélt. Szentiványi Márton kerül, felügyelő úr elnöklete 
alatt Kermcszky György, Hrobony Lajos, Nyitranszky Emil, Makoviczky János, 
Kmety János, továbbá: Bobrovniczky László, Mikó Péter urakból s a helyettesí-
tett jegyzőkből álló választmány bízatott meg. Sz. L. 

Összeállította és kiadta 

H z e b e r é n y i L a j o s m . k . 
pozsonyi lelkész és theol. tanár, mint kerületi jegyző. 

E jegyzőkönyv egyes pontjait fogalmazták: 
Bachat Dániel : II. III. IX. 
Baltik Frigyes : XVIII. XIX. XXV. 
Kiszely Árpád: V. VII. XI. XV. XXIV. XXVII. 
Szeberényi Lajos: I. IV. VI. X. XII. XIV. XVII. XX. XXL XXI11. XXVI. XXIX. XXX XXXI. 

XXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. 
Vitális Antal: VIII. XIII. XVI. XXII. XXVIII. 

1 T k tr/.-^u,,,/,! qMMi fcoVir^H.pr Alaios Pozsonyban. 



A dunáninneni 
ágost. hitvall. evang. egyházkerület 

1871. aug. 28. és 29. tartott gyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1872. sept. 9. 10. és 11. 
főtisztelendő l i dy fy Lajos püspök és üossée iy 
Lajos, Pozsony városi esperességi felügyelő urak 
iker-elnöksége alatt szab. kir. Pozsony városában 
tartott közgyűlésének 

jegyzőkönyve. 
Jelenvoltak 

az egyházi a világi 

rendből. 

Az árvái e sperességböl : 

Nóvák Sámuel, főesperes és a . kubini lelkész. 

A liptói esperességböl : 

Baltik Frigyes, alesperes és sz. iniklósi lelkész. # 

A mosonyi esperességböl : 

Glatz Jakab, esperes és hegyeshalmi, 
Freitag Dávid, rajkai, 
Scliuh Ágoston, gálosi lelkészek. 

A nyitrai esperességböl: 

Leska János, bodfalvi, 
Húrban József, hlubokéi. 
Boor Mihály, szakolcai, 
Klszák Gusztáv, szenici lelkészek. 

A Pozsony városi esperességböl: 

Geyer János, esperes és pozsonyi, Mossőczy Lajos, esperes, felügyelő. 
Szeberényi Lajos, pozsonyi, Jeszenszky József, kezelő választm. elnök és 
Folevkovics Gusztáv, récsei lelkészek. kerül, pénztárnok. 

/ 

Galle Elek, superintendensi segédlelkész. Kosziba Adam, récsei felügy. 
Tomka Kálmán, 
Vrchovszky Alajos, 

Heim Károly, 



Hacker Károly, 
Wilfing Károly, 
Királyföldy Endre, 
Sole Rudolf, 
Pauschenwein András, 
Falb Pál, 
Csecseika Sámuel, lyceum. igazg. 
Michaelis Vilmos, 
Harmatit Károly, 
Emerici Lajos, tanárok. 
Prohászka József, nyugalm. tanitó 
Kor esek Zsigmond, tanitó. 
Rosenkranz Károly, orgonista. 

A Pozsony megyei esperességböl: 

Leskó Mihály, főesp. és felső szelii, 
Börner Mátyás, alesperes és bazini, 
Steltzer Károly, n.-szombati, 
Minich Daniel, modori, 
Hollerung Károly, modori, 
Ritter Károly, somorjai, 
Blaskovics Vilmos, n.-gurabi, 
Schlei ff er Károly, misérdi, 
Kovács Pál, p. födémesi lelkészek. 

A trencsini esperességböl: 

Holuby József, alesp. és n. podhragyi lelkész. Porubszky János. 

A turóci esperességböl: 

Hodzsa András, esperes és szuesányi lelkész. Mudrony Pál, sz. mártoni felügyelő. 

Istennek a német templomban buzgó énekkel és rövid imádsággal végzett segétsógül 
hivása után az esperességek küldöttei a lyceum könyvtári teremében összegyűlvén, itt püspök úr 
még egy buzgó fohászt intézett az egek Urához. Mely bevezetés u tán: 

I. Elnöklő püspök úr jelenti, hogy a világi rendes elnök, Szentiványi 
Márton főispán úr ő méltósága, mint kerületi felügyelő meg nem jelenhetett. Mire a 
főtisztelendő úrhoz intézett 270. sz. a. f. é. aug. 5. kelt levele is felolvastatott, 
melyben elmaradását azon körülménynyel indokolja , hogy az országgyűlés sept. 
1-jére levén összehíva, annak sept. 3. történt megnyitásán jelen kellett lennie. 

A gyűlés mély sajnálattal értesülvén a tisztelve szeretett kerületi felügyelő 
úr kényszerű elmaradásáról, a fönálló gyakorlat szerint a hivatalra legidősb espe-
rességi felügyelőt, tek. Mossóczy Lajos urat hívja meg helyettesül a világi elnöki 
szók elfoglalására. Mely felhívásnak ő engedve, néhány köszönő szó kíséretében 
mint helyettes az elnöki széket el is foglalja, 

I I . Egyházi elnök úr felolvassa szokás szerint jelentését a lefolyt évnek 
az egyházi téren, különösen pedig ezen mi kerületünkben felmerült nevezetesebb 
eseményekről. 

Mely tapintatos rövidséggel fogalmazott és mégis minden szükségeset magá-
ban foglaló jelentés feszült figyelemmel és élénk érdekkel végig hallgattatván, a 
kerület egyhangúlag köszönetét fejezi ki a főpásztor úrnak egyházunk minden ér-
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dekeire kiterjedő buzgó gondosságát s a fontosabb eseményeknek a jelentésben 
foglalt hű rajzát, az egésznek e jegyzőkönyvbe leendő igtatását elhatározza, mint 
következik: 

Tekintetes és főtiszteletii egyházkerületi gyűlés ! 
Midőn kötelességem és szokásom szerint mult évi közgyűlésünk óta egyhá-

zunkban s jelesül ezen mi egyházkerületünkben előfordult közérdekübb események-
ről rövid vázlatot adandó vagyok, mindenekelőtt késztetve érzem magamat hálás 
tekintetemet emelni oda, honnan jő a mi segedelmünk a magasságból, — emelni 
hálás tekintetemet ahhoz, a ki védszárnyait kiterjesztve tartá ez évben is egyhá-
zunk felett s elárasztá azt jósága bizonyítékainak sokaságával. Yalóban épen ko-
runkban vau, hova tovább mind inkább alkalmunk meggyőződni arról , hogy ő a 
mi egyedüli oltalmunk és erősségünk , hogy ő benne a mi Istenünkben lehet és 
kell egyedül bíznunk. Emberekben bizony nem. A ki az idők jeleit és menetét 
figyelmesen észleli, az, ha csak arra nincsenek szemei, hogy ne lásson, és fülei, 
hogy ne halljon, lehetetlen, hogy emberektől várjon egyházunkra nézve valamely 
különös segítséget, gyarapodást ós boldogságot. Lehetnek közöttünk, a kik ily 
várakozással voltak, ily reményekkel kecsegtetók magokat; de ezek, látva azon 
mindennek inkább, mint egyháziasnak és evangyélioinszerünek nevezhető áramlatot, 
mely napjainkban az emberi elméket magával ragadja, kétségkívül régen kiábrán-
dultak szép álmaikból. 

S e kiábrándulás ha egyfelől talán némileg fájdalmas is , más felől nem 
szabad, hogy leverő legyen. Utoljára is nem az az evangyóliomnak rendeltetése, 
hogy a világ által álljon fel ós gyarapodjék, hanem hogy ő legyen a kovász, mely 
a világot éltetőleg, tisztítólag, ujjászülőleg áthassa, Kérjük az Istent, hogy e ko-
vászt ne engedje kiveszni az emberiség köréből, s bízzunk benne, hogy ő, a ki 
mondá: az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem 
múlnak, azt onnan nem is engedendi kiveszni soha. Különben pedig kivált mi, 
kiket az Úr az ő beszéde hirdetőinek s öröksége őreinek rendelt, álljunk őrt az 
égből a földre szállt ama kovász felett, hirdessük mind alkalmatos, mind alkalmai-
ban időben: Ügyetek az evangyéliomnak, s mennél inkább szaporodik napjainkban 
azoknak száma, a kiknek a keresztről való tudomány bolondságnak látszik s a 
kiknek a Krisztus botránkozás vagy dőreség, mi annál bátrabban és annál buz-
góbban tegyünk bizonyságot róla: nincsen senkiben másban idvesség, nem is ada -
tott emberek között ég alatt más név, mely által kellene megtartatnunk, mint az 
Űr Jézus Krisztusnak neve. 

Jöhet idő, sőt jőni fog bizonyosan, melyben az evangyéliom leszen egyedüli 
megmentője az emberiségnek azon örvényből, mely felé az , különösen a sociális 
téren ijesztő sebességgel rohan. Nagy lészen akkor az emberi társadalom elisme-
rése s még nagyobb a mennyei atyának tetszése azon szerény munkások iránt, 
a kik nehéz napokban hiven megőrzék s gondosan ápolák azon alap- ós 
szegletkövet, melyen az emberiség jövője szebben és szilárdabbúl újra felépülend. 
— Hogy az én testvéreim az Urban e szent hivatásukat értik és érzik, arról ez év-
ből is több örvendetes tanúságot hozhatnék fel. Legyen szabad a többi helyett csu-
pán azon élénk mozgalmat felemlítenem, mely újabb időben a papi értekezletek 
terén fejlődni kezd köztünk, s melynek tudvalevőleg az a célja, högy kölcsönös esz-
mecsere által egymás közt a hivatalhoz való kedvet és hűséget ébreszszük, ismere-
teink körét szélesbitsük, hiányainkat megismerni tanuljunk, jó tanácsainkkal egy-
mást gyámolitsuk, szóval mind inkább alkalmasokká legyünk szolgálni az evangyé-
liomot és terjeszteni Istennek országát e földön. Ily papi értekezletek fennállanak 
már a nyitrai, liptói s egyesülten a pozsonvvárosi, pozsonymegyei és mosonyi espe-



rességekben. Legújabban pedig kísérlet történt egy egyházkerületi papi értekezlet 
megtartásával is. 

De ha mi az Úrnak szolgái szívesen megemlékezünk kötelességeinkről s azoknak 
egész súlyát érezzünk, nem tehetjük, hogy azokat is ne emlékeztessük kötelességeikre, 
kiknek szent érdekeit szolgáljuk; kiknek jelenét iigyekszünk nagy vészektől megóvni 
s gyermekeik jövőjét biztosítani. Vannak a sok közönyösek, sok ellenséges indu-
latúak között még nem kevés hű keresztyén evangelikus lelkek is, — oh mily nagy 
örömömre szolgál ezeknek oly számos gyülekezetét itt magam körül üdvözölhetni! — 
kik forró szeretettel ragaszkodnak a Jézus Krisztus evangyéliomához, tudva, mily 
drága kincset örököltek és vettek abban által apáiktól. Ezeket kérjük mi, működ-
jenek vállvetve velünk nagy feladatunk valósításán, s könnyítsék azt különösen az 
által, hogy mig az egyház tulajdonképeni szolgái szellemi harcaikat vívják, ők 
arról gondoskodnak, nehogy az egyház szolgákban valaha hiányt szenvedjen s hogy 
ezek tisztöket örömmel végezzék és nem bánattal. — Egy szomorító jelenséget 
vagyo, itt kénytelen felemlíteni: napról napra ritkái azon ifjak száma, kik a theo-
logiai pályára szánják magokat, Okát ennek sem nehéz kitalálni : ez a pálya az, 
melyen az előkészülethez s a munkához legkevésbé mért anyagi előnyök kilátása 
mutatkozik. S habár nem tagadható , hogy az Isten országa azoktól remélhet 
legdicsőbb szolgálatokat, kik nem azt kérdik: mi lesz ezért a bérem? hauem a 
kik belső ellenállhatatlan ihlettől ösztöuöztetve szólnak az apostollal: kész vagyok 
Krisztust szolgálni fáradságban és nyomorúságban, éhségben és szomjúságban, 
hidegségben és mezítelenségben: kicsoda ne látná be mégis, hogy ily lelki hősökre 
mindenkor csak ritka kivételeiképen számíthatni, s hogy azon apostoli mondásnak 
is megvan a maga jogosultsága: méltó a munkás az 6 jutalmára, s az olyan 
ember, a ki tanittatik az evangyéliom tudományára, közölje javait azzal, a 
ki őt tanitja. Igenis, igazságos, illő dolog, hogy az egyház szolgáinak a mai 
időviszonyokhoz mért anyagi ellátásáról gondoskodjék, s ez által mind megfeleljen 
tartozásának irántok, mind elejét vegye azon szomorú eshetőségnek, hogy betelje-
sedjék köztünk az Úrnak ama mondása: az aratásra való gabona sok, de az arató 
kevés. — Mi az egyháznak szolgái saját körünkben teszünk itt is, a mit tehetünk, 
s jelesül hozzátartozandóink sorsát (igyekszünk özvegy-árvaintézetek megalapítása 
s fentartása által tőlünk telhetőképen biztosítani. Nincsen már esperesség, melyben 
ily intézet nem léteznék; a napokban pedig arról is tanácskoztunk, vagyis egy 
általam már régebben szóba hozott eszmét ujabbi tárgyalás alá vettünk, miképen 
lehetne más egyházkerületek példájára egy egyházkerületi papi özvegy-árvaintézetet 
is körünkben létesíteni. Visszatérve egyébiránt a lelkészek időszerűbb dotatiója 
kérdésére, azt részemről egyelőre inkább csak gondolatébresztésül kívántam meg-
pendíteni, meg levén győződve, hogy az egyház a vele való tüzetes foglalkozást 
nem fogja sokáig elkerülhetni. 

Voltak idők, midőn sokan azt remélték, hogy egy jobb ós igazságosabb kor 
beálltával az állam is fogja egyházunkat s annak szolgáit anyagilag gyámolítani. S ha 
tekintetbe veszszük azon szolgálatokat, melyeket egyházunk az államnak a népnek 
nevelése által folyvást tészen s melyek az állam által gyámolított egynémely intézet 
nagyon kétes sikerű szolgálatait vajmi sokkal felülmúlják; ha tekintetbe veszszük, 
hogy egyházunknak nem egy volt birtoka találtatik azok között, mik az állam 
nagylelkűségéből más egyházak rendelkezésére állanak; ha tekintetbe veszszük, 
hogy az egyház szolgái sok, egyenesen állami természetű ós jellemű teendőket is 
kötelesek végezni: a fentérintett remény taláu nem fogna egészen alaptalannak s 
a benne kifejezett követelés nem egészen jogosulatlannak látszani, feltéve mindig, 
hogy a lehető közsegélyezósnek oly módozata állíttatnék fel, mely által az egyház 
őrkormányzata csorbát nem fogna szenvedni. Ámde a ki a mai kor gondolkozás-
és nézletmódját ismeri, e gondolkozás- ós nézletmódot, mely apáinkótól oly lénye-
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geseii elüt, az a fentebbi reményt tüstént hiú ábrándnak fogja felismerni. Többre 
azon kis anyagi segélynél, melyben az állam némely szűkölködő gyülekezeteinket 
részesité, t. i. azon 5000 frtnál, mely a törvényhozás által múlt és jelen évre is 
egyházunknak megszavazott 20000 frtból egyházkerületünkre esett, akár jelenben 
akár jövőben minden valószínűség szerint nem számíthatunk. Fogadjuk ezt is elis-
meréssel, s az illetők legyenek rajta, hogy a kevés is nagy lelki javukra és épülé-
sökre szolgáljon. Különben a jelentés a mult évi államsegély elosztásáról külön 
fog a tek. és nagytiszt, közgyűlés elé terjesztetni, valamint a jelen évi segély el-
osztása tanácskozásaink külön tárgyát képezendi. 

E segélyezésen kivül az állammal s annak kormányával, — nem szólva a 
rendes, közigazgatási természetű ügyekről, — még annyiban jövénk a mult évben 
érintkezésbe, a mennyiben nála a róm. kath. papság túlkapásai ellen ismételten 
orvoslatot keresni kénytelenek valánk. Bátor leszek néhány ilynemű esetet fel-
említeni: Szabó Antal szakolcai r. kath. lelkész a törvény szerint az evang. 
vallásban neveltetni kellő gyermekeket keresztelt; ugy Sántha István szobotisti 
lelkész is, az utóbbi még egy vegyes házaspárt is adott egybe az evang. lelkész 
háromszoros kihirdetése nélkül, ki azt azért nem eszközlé, mert az evang. meny-
asszony atyja kiskorú leányának ezen házassága ellen tiltakozott; evang. vallásban 
neveltetni kellő gyermeket keresztelt Prekop János púchoi r. kath. lelkész is Az 
első és harmadik oda lettek kormányilag utasítva, hogy az illető evang. lelkészeket 
az általok törvényellenesen végzett keresztelésekről hivatalos anyakönyvi kivonatok 
által értesítsék, ezek pedig azokat saját anyakönyveikbe igtassák. Nagyobb sérel-
mek ezeknél a következők : Türk Ferenc nagyszombati jezsuita egy ottani evang. 
lakost a törvényes formaságok teljes mellőzésével vett be a r. kath. egyházba, vala-
mint ugyanaz egy vegyes házaspárt az evang. lelkész kihirdetése nélkül esketett 
meg. Pozsonyban a jezsuiták szintén egy poroszországi származású, szolgálatból 
elbocsátott magánhivatalnokot térítettek meg családjával együtt, s e közt ennek 
egy 8 éves leánykáját is , melynek átmenete ellen én azon oknál fogva, mert a 
törvény az áttérő szüléknek csak 7 éves korig engedi meg, hogy gyermekeiket ma-
gokkal vihessék, szabad kir. Pozsony városa tanácsánál óvást te t tem, de ettől, 
mert, úgymond, ha mindkét szüle tér által, akkor 7 évesnél korosabb gyermekeiket 
is magokkal vihetik, tiszti közbenjárás iránti kérelmemmel elutasíttatván, az ügyet 
eldöntés végett a magas ministeriumhoz vittem fel , valamint Türk Ferenc tör-
vénytaposásait is ugyanoda feljelentettem. Sem egyikre, sem a másikra nézve nem 
érkezett még válasz, noha a Türkféle törvénysértésekre vonatkozó feljelentés még 
mult évi novemberhó l-jén történt meg, sőt ezek az országgyűlésen is egy külön 
interpellatio tárgyává lettek téve. A mult évi jelentésemben elősorolt esetekre 
nézve is csak Barton Pált illetőleg kaptam ministeri választ, melyet utóbb szeren-
csém lesz előterjeszteni; a többi esetek még mindig elintézetlenek. 

Kötelességemnek tartom itt egyébiránt egész őszinteséggel megemlíteni, hogy 
nálunk is történt a törvény ellenére a mosóci egyház körében két keresztelés, mely 
bepanaszoltatván a besztercebányai r. kath. megyés püspök által a magas kormány-
nál, nem késtünk a, különben nem szántszándékkal elkövetett hibát a fentjelzett 
módon jóvá tenni. 

A fentérintett közigazgatási jellegű kormányrendeleteket szerencsém lesz 
egyenként a tek. és nagy tiszt, közgyűlés tanácskozási asztalára letenni. I t t legyen 
szabad csupán annyit előlegesen megemlítenem, hogy ezeknek legtöbbje újra köz-
oktatási ügyekre vonatkozik. 

Testvér egyházkerületeinkkel ügyekeztünk a szívélyes viszonyt ez idén is fen-
tar tani , részint az által, hogy jegyzőkönyveinket egymással kicseréltük, részint 
más erre szolgáló alkalmakat s eszközöket is készségesen megragadva. Ilyen volt 
az, hogy két testvér egyházkerület superintendensválasztását legjobb szerencse-

2 



k bánatainkkal kísértük. Különben hason alkalmunk adódik most is, midőn a 
bányai testvér egyházkerület újan választott superintendensét nem sokára ünnepé-
lyesen beigtatandó lészen, de a mely tárgyról fentartom magamnak a tek. és 
nagytiszt, közgyűlésnek külön előterjesztést tenni. 

S most áttérve belügyeinkre , mindenekelőtt a mult évről függőben maradt két 
sajnálatos ügyről teszek jelentést. Ezek egyike a mijavai tanitóválasztás. Az 
ebből a mondott egyházban támadt botrányos összeütközések elintézésére a mult 
évi egyházkerületi gyűlésből egy bizottság volt a hely szinére kiküldve. Jelentése 
a maga helyén elő fogván kerülni, iti előlegesen csak annyi jegyeztetik meg, hogy 
a bizottságnak eljárása, fájdalom, sikertelen maradt. A tek. és nagytiszt, köz-
gyűlésnek leend immár feladata ez ügyben, mely már az egyik fél által az egye-
temes gyűléshez is felvitetett, de ez által ezen egyházkerületi közgyűléshez, mint 
illetőségéhez szállíttatott vissza, további határozatokat hozni. Bármint üssenek ki 
ezek az ott kérdésben levő egyénre nézve, a mi magát Mijava községét illeti ? szük-
séges lesz annak legszigorúbb kötelességévé tenni, hogy tanítói számának szaporí-
tásáról gondoskodjék, miután, mint legújabban is a nyitrai esperes ur által tudtomra 
adatott, ott az elmúlt iskolai évben is 260 iskolás gyermek volt egyetlen egy tanító 
keze alatt. 

A másik a mult évről függőben maradt ügy az újan alakult kosariszko-prje-
pasznei egyház és annak előbbi anyaegyháza Brezova vagyis inkább ennek lelkésze 
ntiszt. Hros Tamas úr közt fenforgó viszályok voltak. Voltak, mondom , mert 
azóta e viszályok részint barátságos egyesség, részint bírói ítélet utján, mint remél-
jük, végképen, kiegyenlíttettek. 

A közoktatás állapotáról egyházkerületünkben külön jelentés fogja a tek. és 
ntiszt, közgyűlést értesíteni. Ezzel egybefüggőleg lesz szerencsém a modort és 
znio-váraljai állami tanitóképezdékben részünkről működő vallástanárok jelentéseit 
is előterjeszteni. 

Hason jelentés fog következni a lipótvári országos fegyintézetben alkalmazott 
vallásunkbeli lelkész tiszt Raplianides Bogyoszló részéről is. 

A mult évi közgyűlés óta Pozsonyban egy állami tanítónő-képezde is lett 
megnyitva s ahhoz vallástanárnak, az én javaslatomra, nagytiszt. Szeberényi Lajos 
úr kinevezve. 

Az egyházi közjótékonyság tere sem maradt meddőn köztünk. Mindenekelőtt / 
itt újra a Gusztáv-Adolfegy let áldásos működését kell hálásan kiemelnünk, s az 
általa egyházainknak küldött adományokat, és pedig: modori német községnek 
164 frt 60 kr. , Púchónak 164 frt 60 kr., Magyar-Óv árnak 93 frt 90 kr., 
Královának 164 frt 60 kr., Mosóénak 74 frt 10 kr., Duna-Szerdahelynek 
37 frt 60 kr., Szidyónak 26 frt 40 kr., Schnilta volt lelkész özvegyének 16 frt 
67 kr., Okruczky volt lelkész özvegyének 16 frt 60 kr. 

Saját egyházkerületi gyámintézetünk, mely tegnapi napon tartá meg itt köz-
gyűlését, szintén külön jelentésben fogja a tek. és nagytiszt, közgyűlést működése 
eredményeiről tudósítani. A központi gyámintézet részéről következő egyházaink 
részesültek ez évben következő segélyadományokban: Assakürt 400 frt., Púchó 
100 frt, Duna-Szerdahely, Csácsó, Modor, Csorba egyenként 50 frt, Okoliesna, 
Szúlyó egyenkint 35 írtban. 

Könyöradomány gyüjthetési engedélyt kaptak a magas kormány részéről: 
Nagyszombat és Kosariszko-Prjepaszné. 

A mosonyi esperességben egy uj leányegyház keletkezett t i. Mosony mező-
városában, s folyó évi martius 25-kén tartá meg első isteni tiszteletét egy ideig-
lenesen felszerelt imaházban 

Az egyházi építkezés teréről következő mozzanatok jutottak tudomásomra: 
Rajkán uj paplak vásároltatott 7500 frton, a régi iskolai célokra fordíttatván; 



ugyanott a Stinner-házaspár uj harangot készíttetett 1577 frton; uj harangot 
szerzett az egyház számára Levélen (Kaltenstein) is a Sckmickl-család 810 frton; 
ugyancsak Levél egy új orgona megszerzését is elhatározta; 1871. évi oktober 
22-kén tétetett le ünnepélyesen a kosariszköi új templom alapja ; ugyanazon hó 
15-kén szenteltetett fel a megújíttatott s egészen új toronynyal és organával el-
láttatott mosőci, november 19-kén a megújíttatott ó-turai templom; október 8-kán 
avattatott fel a nagyszerű új iskolaépület Liptó-Sz.-Miklóson, folyó évi augustus 
4-kén az új evang. kórház itt Pozsonyban , a brezovai díszes új templom fel-
szenteltetését, melynek már uapja is ki volt tűzve, egy ugyanott a legutóbbi idő-
ben kiütött tűzvész akadályozá meg, valamint a felső-ozori templom is hasonló 
elemi csapás által lett még mult évi september 21-kén megemésztve; a zárjecsi 
egyház a trencsíni esperességben új paplak építéséhez fogott nagy buzgalommal; 
Duna-Szerdahelynek és Královának a pozsonymegyei esperességben még mind-
eddig sem sikerült új templomaik építését befejezhetni. 

Házassági akadályoktól királyi felmentvényt 48 pár kapott. Díják fejében 
befolyt ezektől 405 frt. 

Legyen szabad végül, mielőtt jelentésem utolsó tárgyára, t.i. az egyházi és 
iskolai személyzetben történt változásokra térnék, egy a pozsonyi egyház körében 
csak négy nappal ezelőtt megtartatott ritka örömünnepélyt megemlítenem: t-
Graü/ch József lyceumi tanár úrnak 50 éves tanári jubileumát, melynek örömét 

n 
igen fokozta 0 Felségének azon legmagasb kegyelme, melynél fogva a nevezett 
tanár urat nem csak a koronás arany érdemkereszttel feldíszíttetni, de számára 
legfelsőbb magán pénztárából évenkéuti 200 frtnyi nyugdíjt is engedélyezni mél-
tóztatott. Úgy vélem , csak mindnyájunk közös érzületét fejezem ki, midőn e 
közgyűlés részéről is kivánom, hogy az érdemkoszorús férfiút közügyünk javára a 
jó Isten még sokáig megtartsa. 

Az érintett személyzeti változásokat illetőleg , ezek a következőkben hatá-
rozódnak. 

1. A halál ez évben nagy hézagokat szakított sorainkban. Kiragadta közü-
lünk : gróf Zay Károly volt egyetemes felügyelőt, udvari tanácsos, Osztroluczky 
Miklós, Csaplovics Elek zsaskói felügyelőket, Szvaty Mátyéis trencsíni esperes és 
zay-ugróei lelkészt, Kmetty János isztebnei, Filiczky Sámuel szentgyörgyi, Lein-
icetter György misérdi, Orphaniles Jcmos bocabányai lelkészeket, Lehr Zsigmond 
pozsonyi lyceumi tanárt, Porubszky András felső-ozori, Mandelik N. ugyan-
csak felső-ozori, Krkos Mihály bukóci tanítókat. Megemlítendőnek vélem itt 
dr. Szontagh Kálmán volt igen érdemes egyetemes vallásügynökünk kimul-
tát is. 

2. Trencsíni főesperesnek ntiszt. Krizsan Kciroly zárjecsi, alesperesnek ntiszt. 
Holuby József nemes-podhragyi, liptói alesperesnek ntiszt. Baltik Frigyes lelkész 
urak választattak; pozsonymegyei esperessógi pénztárnoknak t. Hollerung Károly 
modori német, ugyanottani özvegy-árvaintézeti pénztárnoknak nt. Minich Dániel 
modori tót lelkész urak ; mosonyi esperességi jegyzőnek t, Ulicsny András miklós-
falvi lelkész úr. 

3. Helybeli felügyelőknek lettek választva: Podluzsányban Jeluss András, 
Zay-Ugrócon Jehring Kciroly, Ksinuán Sztrazsovecz János, Nemes-Podhragyon 
Osztroluczky Géza, Bazinban Jermendy János , Misérden ifjabb Richter 
Fde urak. 

4. Lelkészi alkalmazást nyertek: Bohus Gyula Király-Lehotán, Schleifer 
Károly, volt superintendensi segéd, Misérden, i f j . Rísz Károly Zay-Ugrócon, 
Laczo János Isztebnén, Nitnausz Ádám Szent-Györgyön; superintendensi segéd 
lett Galle Elek; egyházkerületünkből eltávoztak: Nitranszky Emil volt liptó sz. 
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miklósi másod lelkész Porosz-Sziléziába és Svehla Ferenc volt szent-péteri segéd-
lelkész Holló-Lomnicra a tiszai egyházkerületbe. 

5. Pozsonyban a theologia tanárának lett alkalmazva Glatz Henrik; 
ugyanott a történelem és magyar nyelv és irodalom rendkívüli tanárává Góbi 
Imre. 

6. Tanító változások: Limbachra Bruckner János jött Szalonakról; Párnicára 
Träger János képezdész; Rajkára második tanítónak Putz Mihály; Liptó Szt. 
Miklósra a felső leánytanodába Krmann Pál nagy-rőcei gymnasiumi tanár; a leg-
alsóbb elemi osztályba Uran Gergely, Felső-Ozorra Hlavács János; Szucsányba 
a hivataláról önkényt leköszönt Bazovszky Pál helyébe Kucsera Pál; ugyanott 
második tanítónak Skultéty József, mindkettő nagy-rőcei képezdész; pribóci ta-
nító Bodiczky József Német-Lipcsére ment által, utódául választatott Timko Já-
nos-, Schweinsbachon Sztrecsek Mihály helyett Lacsni Lajos soproni képezdész 
alkalmaztatott; Pozsonyban May er András volt misérdi tanító és Freussmuth 
Frigyes soproni képezdész hívattak meg a virágvölgyi iskolába ; Minich Gyula 
megszűnt csácsói tanító lenni. 

7. Lelkészekké avattattak: Laczo János, Rosza János, Bohuss Gyula és 
Beblavy Pál, az utóbbi verbóci segédlelkésznek. 

8. Tanári vizsgát tettek: Glatz Henrik, Institoris József, Derer Gusztáv 
és Adamis Károly. 

Jelentésemet egy személyes kérelemmel rekesztem be. A superiutendeusi hi-
vatal terhei, teendői évről évre szaporodnak, elannyira, hogy egy ember vállai 
alig lesznek maholnap képesek azokat elviselni. Ezt részemről nem panaszképen 
hozom fel, hanem azért, hogy érezvén, hogy az én különben is korlátolt tehetsé-
geim és gyenge erőim mennyire fogyatkoznak mindinkább, érzem egyszersmind, 
mint nem voltam képes ez évben is kötelességeimnek ugy megfelelni, miként kel-
let t , s miként ezt magam is kívántam volna. Méltóztassanak ezt ne akaratom 
hiányának tulajdonítani, hanem állásom nehézségével kegyesen kimenteni. Azon 
reményben, hogy e kérelmem nem fog megtagadtatni, magamat úgy a mai napon, 
mint általában, a tek. és nagytiszt, egyházkerület nagyrabecsült jóakaratába 
ajánlom. 

III. Egy felől a három nyelvű jegyzőkönyv köunyebb összeállíthatása 
végett, más felől, hogy a nemzetiségi egyenjogúság kivánatai teljesen kielégítve le-
gyenek, a jegyzői kar olynemü átalakítása indítványoztatváu , hogy ezentúl legyen 
egy közös jegyző, ki az egyesek által fogalmazott jegyzőkönyvi pontokat egy 
egészszé szerkeszsze, azonkívül pedig mindenik nemzetiség számára egy külön 
jegyző 

s ez indítvány elvben elfogadtatván, az eddigi három jegyző e tervbe úgy 
osztatik be, hogy Szeberényi Lajos közös, továbbá Samarjay Károly magyar, 
Michaelis Vilmos német jegyzőknek maradjanak, az ekkép tettleg megürült tót 
jegyzőségre Leska János, bodfalusi lelkész úr választatott, valamennyinek tisz-
teletdíja akkor levén megállapítandó, midőn a kerületi számadások vizsgálatánál 
a jövő évi költségvetés fog még e gyűlés folyama alatt meghatároztatni. 

IV. Olvastatott a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miuisteriumnak 
29,308. sz. a. 1871. dec. 6. kelt rendelvénye, mely szerint a Nyitra megyei köz-
kórházban 1867-ben ápolt és elhalt ág. hitv. evang, Barton Pál róm. kath. szer-
tartás szerint azért temettetett e l , mivel tőle mint süketnémától vallása nem 
volt kivehető, a községi bizonyítvány pedig, melyben vallása közöltetet, csak 
holta után érkezett; de mely szerint egyszersmind a belügyministerium a kórhá-
zakat szorosan utasította, hogy az illető ápoltak hitvallását kitudni ügyekezzenek, 
s a fönálló törvényeket pontosan tartsák meg. 

Megnyugtató tudomásul vetetik. 



Y. Olvastatott ugyanazon ministeriumnak főtiszt, superintendens úr 
fölterjesztése következtében 22,307. sz. a. f é. sept. 4. kelt rendelvénye azon ese-
tekre vonatkozólag, hogy Ocsovszky Ferenc, nagyszombati kanonok, Heim Károly 
ág. hitv. evang. apának és Dobrova Paula r. kath. anyának fiúgyermekét a fönálló 
törvény ellenére megkeresztelte , más felől Türk Ferenc jezsuita Nedoba György 
nagyszombati ág. h. evang. lakost a törvényesen megállapított formaságok meg-
tartása nélkül a róm. kath. egyház kebelébe fölvette. Mely esetek elsejére ő excja 
tudatja, hogy Ocsovszky Ferenc illető egyházmegyei hatósága által utasíttatott, 
hogy ezen keresztelési ténykedésről az ág. hitv. evang. lelkészt értesítse; a má-
sodikra nézve pedig Türk Ferenc jezsuitának szigorúan meghagyatott, hogy jövőre 
ily törvényellenes eljárástól tartózkodjék. Ez esetekkel öszszefiiggőleg jelenti 
egyházi elnök úr, hogy a többi, már régen fölterjesztett sérelmes esetekre a kor-
mánytól semmi válasz nem érkezett; más felől több esperesség küldöttei nagyobb 
számú hasonló törvényellenes esetről tettek jelentést. 

A ministeri leiratban említett esetek elsejére nézve sem talál ugyan a kerü-
let a tett intézkedésben kellő elégtételt, a mennyiben Heim János evang. apának 
fiúgyermeke, az evang. lelkész értesítése dacára mégis csak a róm. kath. egyház 
keresztelési anyakönyvében is benmarad, holott onnan ki volna húzandó ; de még 
kevésbé nyugodhatik meg azon intézkedésben, hogy Türk Ferenc jezsuita jövőre 
hasonló túlkapásoktól eltiltatik, holott az ilyen törvénytelen befogadás az egyházba 
meg volna semmisítendő, annál inkább, mivel nevezett jezsuita parochialis cselek-
vényekre föl sincs jogosítva, sőt maga azon rend, melyhez tartozik, Magyarország-
törvényei által nincs elismerve. Minélfogva kerületünk e sérelmes esetet, annál 
inkább rendeli az egyetemes gyűlésre fölterjesztetni, mivel a jezsuiták más helye-
ken is világos, és pedig törvénytelen térítési cselekvényeket engedtek már meg 
magoknak, kérvén az egyetemes gyűlést, hogy valamint ezen, úgy más hasonló 
sérelmek ellen is, nevezetesen a cultus-ministeriumnak ilyen aggodalmat okozó in-
tézkedései ellen, megnyugtató orvoslást más felöl pedig a vallásügyi törvények 
áthágóira megfelelő büntetést eszközöljön a törvényhozásnál. A mennyiben 
pedig ez alkalommal több esperességböl történtek szóbeli felszólalások a róm. kath. 
clerusnak olyan eljárásáról, mely törvényes jogaink sértésére irányzott hajlamairól ta-
núskodik, meghagyatik az esperességeknek s illetőleg egyes lelkészeknek ; hogy az ilyen 
eseteket a superintendensi hivatalnak bejelenteni el ne mulaszszák, hogy ez esetről 
esetre a kormánynál kereshessen orvoslást. 

YI. A mult évi jegyzőkönyv II. pontja nyomán bemutatja főt. püspök 
úr özvegy b. Eötvös Józsefné m. é. oct. 30. kelt köszönő levelét, melyben boldogult 
férje halála fölötti részvétiratunkra válaszol. 

Felolvastatván, tudomásul vetetik. 

YII. A mult évi kerületi gyűlés III. számú azon határozatára, hogy 
intéztessék az egyetemes gyűlés utján az országos törvényhozáshoz oly értelmű 
kérvény, hogy a fensőbb kormányrendeletek ne csupán magyar, hanem az ország-
ban dívó valamennyi nyelven bocsáttassanak ki, mely kivánat, ha az egyetemes 
gyűlésen többséget nem nyerne, e kérvényt a kerületi elnökség terjeszsze az 
országgyűléshez, jelenti superintendens úr, hogy e kérdés az egyet, gyűlés tárgyalásai 
sorából kimaradt. 

Minélfogva e határozat ez úttal megújíttatik. 

VIII. A m. évi jegyzőkönyv IY. pontjára vonatkozólag olvastatik főtiszt. 
Czékus István, tiszai püspök úrnak hozzá intézett üdvözlő iratunkra 640. sz. a. 
1871. oct. 17. kelt köszönő válasza, 

mely tudomásul vétetik 
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TX. Ezzel kapcsolatban olvastatik a bányakerületi elnökségnek f. é.jul. 26. 
kelt levele , melyben tudatván, hogy a lemondott, dr. Székács József ur helyébe 
Szeberényi Gusztáv, b. csabai lelkész választatott bányakerületi püspöknek, egy-
szersmind sept. 12. B. Csabán történendő fölavatására kerületünket meghívja. 
Ugyanannak aug. 22. kelt levele pedig tudatja, hogy a püspökszentelés elhalasz-
tatván, valószínűleg Pesten oct. 1. fog megtartatni 

Kerületünk kifejezést adandó e szerencsés választás fölötti örömének , nem 
csak üdvözlő iratot kiván a megválasztatt uj superintendens úrhoz intéztetni, ha-
nem egyszersmind meghagyja az egyetemes gyűlésre menendő küldötteknek, hogy 
közűlök a kerületi elnökség vezetése alatt dr. Húrban József, Nóvák Sámuel, 
Leska János, Leskó Mihály, Ba'tik Frigyes, Ritter Károly, Kubinyi Kálmán, 
Pouünyi-Tóth Vilmos, Szentiványi Adolf, Motuska Péter, Major Pál, Kubinyi 
Árpád, Kosztolányi Károly, Csecsetka Sámuel, kikhez még mások is csatlakoz-
hatnak, külön küldöttséggé alakulván, a bányakerületi űj püspök urat kerületünk 
nevében üdvözöljék. Ha pedig a felszentelés nem esnék közel időre az egyetemes 
gyűléssel, ugyané küldöttség lesz hivatva az üdvözletet a fölszentelés alkalmával 
külön megvinni. 

X. Dr. Pauler Tivadar, cultusminister úr 721. számú leiratában tudatja 
ő Felsége édes anyjának, Zsófia főherczegnőnek maj. 28. történt kimultát. 

Mi részvétteljesen tudomásul vétetik. 
XI . A cultusministerium 11,441. sz. a. f. é. máj. 10-ről tudatja , hogy 

a hivatalban levő tanítók számára augustus és september hónapokban ez évben is 
lesznek hat heti póttanfolyamok, mig a 13,607. sz. a. jun. 6-diki leirat a gazda-
sági tanfolyamokról értesít. 

mely értesítések tudomásul vezetvén, a mennyiben a mult évi jegyzőkönyv 
VI. határozata 5. pontjában a kerület azon óhajtását fejezte ki, hogy azon magyar 
és német gazdasági tanintézetekhez, melyekben a gazdasági póttanfolyamok rendeztet-
nek, még a hradeki gazdasági iskola is csatoltassék, melyben a felvidéki, túlnyo-
mólag tót ajkú tanítók saját nyelvükön a gazdászatnak legalább elemeiben nyer-
hetnének oktatást, mely kívánatra eddig semmi válasz nem érkezett, e határozat 
továbbra is föntartatik. 

XII . A vallás-és közoktatásügyi ministerium m. é. nov. 21-dikén 25,116. 
sz. a. kelt rendelvénye tudatja, hogy a felnőttek számára a középtanodákban tartandó 
előadások ez évre is rendeztetnek. 

Mely rendelvény noha már a pozsonyi lyceum és turóc szt. mártoni algym-
nasium igazgatóságaival közöltetett, a nevezett intézetek tanárai innen is felszólít-
tatnak, hogy e sükert mutató előadásokra közülök is vállalkozzanak. 

XIII . A cultus-ministerium 597. sz. m. é. sept. 21. kelt leiratábau 
tudatja, hogy Frics János hrádeki főminta- és igazgató - tanítót Trencsin megyébe 
másod-tanfelügyelőnek, Kövér Gyula tanfelügyelőségi tollnokot pedig ugyanakkor 
1012. sz. alatt kelt leirat szerint Nyitra megyébe hasonlóképen másod-tanfelügye-
lőnek nevezte ki. 

Tudomásul vetetik. 

XIV. Olvastattak a közoktatásügyi ministerium következő rendelvényei: 
1. F. é. jan. 17-ről 30,979. sz. a., mely szerint a tót-prónai iskola az 

1868 : 38. t, c. követelményeinek meg nem felel; nevezetesen, hogy a tanterem 
szűk , a 100-at meghaladó tanuló számára egy tanitó kevés , a felszerelés hiányos I 
tornatér és faiskola nincs, tankönyvek hiányoznak, a törvényben megszabott 9 
havi szorgalomidő nem tartatik, a köteles tantárgyak sein mérv, sem mennyiség 
tekintetében nem taníttatnak. Minélfogva ez iskolára az 1 8 6 8 : 38. t. c. 15. §. 
értelmében az első megintés alkalmaztatik. 
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2. Ugyanezt tartalmazza az 1871. dec. 30. kelt 29,686. sz. leirat Tren-
csin vármegyei következő iskolákra vonatkozólag: Ptíchó, Szrnje, Ksinna, Lutova, 
Nagy-Sza latna, Kis-Sztankóc. Ezzel összefüggésben bemutattatik a trencsini espe-
resség részéről beküldött hivatalos jelentós, mely szerint igaz ugyan, hogy kivált 
a csekélyebb lélekszámú gyülekezetek iskolái szegénységök miatt nem felelnek meg 
teljesen a törvény követelményeinek; de már e miniszteri rendelvény következtében 
is történtek némi javítások s általában a gyülekezetek lassanként iparkodnak a kor 
és törvény kivánatainak megfelelni. 

3. Ugyancsak a közoktatásügyi ministeriumé 27103. sz. a. nov. 28-dikáról, 
mely hasonló módon a Liptó megyebeli következő iskolákra alkalmazza az első meg-
intést: Hibbe, Dovallo, Sz. Iván, Alsó-Boca, Jakabfalu, Kis-Poruba, Király-Lehota, 
Német-Poruba, Nagy-Palugya, Plostin, Szél-Poruba, Prtbilina, Sz. Péter , Szokolcs, 
Vavriso, Konszka, Szmrecsány, Csorba, Kis-Bobróc. Mire a liptói esperesség kül-
döttje jelenté, hogy velők e rendelvény tartalmát az esperes úr csak aug. 27. tudat-
ván, még semmi intézkedés nem történhetett, 

A mi elhanyagolt állapot az elemi iskolák körül némely, kivált kisebb és vagyon-
talanabb községekben e ministeri rendelvények nyomán fölmerült, különösen pedig annak 
a liptói esperességi elnökség által tanúsított mellőzése, szomorú tudomásul vetet-
vén, meghagyatik nevezett liptói esperességi elnökségnek hogy kötelességének pontosab-
ban megfelelni ügyekezzék; a mi pedig az első megintéstől a másodikig megszabott 
határidőt illeti, a kerület is méltányosnak tartja ugyan, annak csak is a kézbesítés 
napjától leendő számítását, de más felől nem helyeselheti e kézbesítésnek hónapokig 
tartó elhalasztását, miért a felelősséget egyenesen az ilyen mulasztást magoknak 
megengedő közegekre hárítja, s mig egy felől a trencsini esperességben az iskolák 
ügyében újabban tett javítások közmegelégedésre szolgálnak, a liptói esperesség 
felhivatik, hogy az iránta érkezett rendelvényben felsorolt hiányokat minél inkább 
elhárítani s az iskolákat általában minél jobb karba helyezni törekedjék. 

XY. Olvastatott ugyanazon ministerium f. é. január 2-dikán 20,607 sz. a 
kelt rendelvénye , mely szerint Árva és Turóc megyékben az iskoláztatás részint 
az ostya sütés és szóthordás, részint a kolledázás (a rendelet szerint koldulás) által 
sokat szenved; minélfogva superintendens úr fölkéretik , hogy e baj elhárításáról 
gondoskodni sziveskedjék. Mire az árvái esperesség részéről jelentetik, hogy ott 
már történnek lépések ez akadály megszüntetése iránt; nevezetesen bizottságot 
neveztek, mellnek föladata erre nézve kimerítő tervet készíteni, annál inkább, mivel 
ez esperesség részéről a múltból átöröklött ezen intézkedések, melyek egyébiránt 
a tanítók fizetésének egyik részét képezik, a tanítói hivatalhoz méltatlanoknak is-
mertettek el Hasonlót jelent a turóci esperesség is. 

Minek folytán meghagyatik az említett esperessógeknek, hogy a tanítók e jö-
vedelmét más úton pótolni s a növelés ügyét ez által is előmozdítani ügyekezzenek. 

XYI. A rendetlen iskolalátogatásra vonatkozólag ezzel kapcsolatban több 
felől jelentetett, hogy annak megszüntetésére az illető szolgabirák nem mindenhol 
serénykednek eléggé, a mennyiben azon szülőket, kik gyermekeiket az iskola szor-
galmas látogatására nem ösztönzik, nem vonják feleletre, nevezetesen a törvény-
szabta büntetéseket rájok nem alkalmazzák. 

A kerület fölkórendőnek tartja a kormányt, sziveskedjék a politikai közegeket 
oda utasítani, hogy a növelés felvirágoztatásához a törvényben előadott módon a 
felekezeti iskolákban is segédkezet nyújtani el ne mulaszszák. 

XVII. A cultus-ministeriumnak f. ó. jan. 26. kelt 1413. sz. rendelvénye 
felhívja püspök urat, hogy az iskolákban netalán használatban levő államellenes 
tartalmú tankönyvek forgalmon kivül helyeztetvén, azok más célszerűkkel fölcserél-
tessenek. Mihez főtiszt, úrnak azon jelentése csatlakozott, hogy ő ez ügyben kér-
dést intézvén az esperesekhez, ezek valamennyiétől azon választ nyerte, hogy ilyen 
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könyvek iskoláinkban sehol sem használtatnak, mit cultusminister úr ő excjának is 
jelenteni el nem mulasztott. 

Mit a kerület őszinte örömmel vesz tudomásul. 

XVIII. Olvastattak a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak következő 
rendelvényei: 

1. A tanulmányaik folytatása végett külföldre menni szándékozó, magokat 
tanárokúi kiképezni óhajtó ifjak 600 — 1000 frtos ösztöndíjait szabályozó, f. é. febr. 
27-ről 2126 sz. a. nevezetesen 1 jogtudományi, 1 műegyetemi, 1 classikai képzőmű-
vészeti, aesthetikai s műtörténelini, 4 a középtanodai tanulmányok köréből és pedig 
kettő már tettleg működő tanárok, kettő tanárjelöltek számára. 

2. Ugyanattól f. é. maj. 27-ről, 5370. sz. a., mely szerint képezdei növen-
dékek a tanfolyam bevégezte előtt tanítókúl nem alkalmazhatók. 

3. Ugyanazé, mely a tanintézeteknek az 1873-diki bécsi világkiállításon 
taneszközök általi képviseltetését szabályozza, 

4. Folyó évi apr. 14-dikéről 21843. sz. alatt, mely szerint a tanképesítő 
okmánynyal még nem bíró, de régebben alkalmazott tanítók a tanképesítő vizsgá-
latot 1873-diki julius végéig, visszavettetés esetén pedig 1874. évi február végéig 
tehetik, le. 

5. Folyó évi jan. 30-dikáról 15295. sz. alatt a b. Sina Simon-féle tanítói 
ösztöndíjra leendő 3 tanító kijelölése iránt. 

6. A bécsi cs. kir. műegyetembe fölveendő tanulók kellékeit szabályozó 
5012. sz a. f. évi marc. 14-dikéről. 

7. Pályázati hirdetés a pesti egyetem bölcsészeti kara mellett fönálló 
gymnasiumi tanárképezde paedagogiai szakosztályában betöltendő tanári állomásra f. é. 
maj. 16-ról 6351. sz. a. 

8. Pályázati hirdetés fiumei középtanodai tanszékekre folyó évi maj. 
30-ról 6351. sz. a. 

9. Pályázati hirdetés egy az alvidéken állítandó algymnasiumbau tanári 
állómásokra 16373. f. é. jun. 28-ról. 

10. Pályázati hirdetés a fölállítandó kolozsvári egyetemben betöltetni szándo-
kolt tanszékekre f. é. jun. 11-ről 13802. sz. alatt. 

11. — 29718. sz. a. m. é. dec. 22-ről, melylyel B. Coernig következő mű-
vei: „Ethnographie der österr. Monarchie" három, továbbá „das österr. Budget és 
Industrie-Statistik" egy egy példányban küldetnek meg. 

12. 1872-diki apr. 27-ről 7565. sz. a., mely szerint azon katonai egyének, 
kik biztosíték lefizetésére kötelezvék, csak akkor eskethetők , ha egy a cs. kir. álta-
lános hadi letéti ügyviselőség által kiadott letéti bizonyítványt mutatnak elő. 

13. Folyó évi maj. 14-dikéről 10606. sz. a. mely válaszol a mult évi ke-
rületi gyűlésben VIII. jegyzőkönyvi pontjának 9. sz, alatt tett azon kérdésére, vájjon 
a 23 vagy 32 évet be nem töltött férfi halottakat kell-e születésök helyének lelké-
szénél bejelenteni, s ez határozottan a 32. évet szabja meg. 

14. Folyó évi maj. 30-dikáról 11565. sz. alatt, mely szerint a tartósan 
szabadságolt katonák nősülése iránt a katonai hatósághoz eddig beküldetni szokott 
lelkészi jelentés jövőre egészen mellőzendő. 

15. A 12804 sz. alatti mult évi sept. 28-dikáról, mely a belga alattvalók 
halotti leveleit szabályozza. 

Mind e rendelvények, mint már magok utján köröztetettek, itt tudomásul vetet-
vén, a mennyiben szükséges, alkalmazkodásul is szolgálnak. 

XIX. A cultus-ministerium f. é. jan. 27-dikén 28408. sz. alatt kelt ren-
delvényével tudatja , hogy Seiffarthtól Pestalozzi összes művei fognak megjelenni, 
melyek különösen tanítóképezdék számára ajánltatnak. 



A kerület lelkesülve a növelés e nagy mesterének szelleme iránt, műveit a 
szakférfiaknak és növelés barátjainak hathatósan ajánlja. 

XX. Az 1872. aug. 23. 19285. sz. alatt kiadott cultus-ministeri rendelvény 
meghagyja, hogy a családi értesítők pontosan és hiánytalanul állíttassanak ki a ki-
adott minták hibátlan betöltésével. 

A kerületbeli lelkészeknek szigorú megtartásul ajánltatik. 

XXI. A közös államadóssági igazgatóság átirata folytán a vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium f. é. jul. 23-dikán 10215. sz. a. kiadott rendelvénye által 
azon kérdést intézvén a kerülethez ; átírhatók-e az egyházközségi államkötvények 
átadóra szóló kötvényekké, s ha igen, milyen hatóság legyen illetékes ilyen átírás 
engedélyezésére ? 

a kerület legcélszerűbbnek tartja ugyan, hogy az ilyen államkötvények devin-
culálás végett a superintendens által a ministeriumhoz intéztessenek, a mennyiben 
azonban ez ügy az egyetemes hazai evangelikus egyházat illeti, a kérdést az egye-
temes gyűlés által kívánja eldöntetni. 

XXII. Elnöklő püspök úr előadja , hogy van néhány ügy, melyek részint 
a reájok vonatkozó oklevelek nagy halmaza miatt, részint mivel ez okmányok közvet-
len szemléletet igényelnek , a teljes gyűlésben csak bajjal volnának tárgyalhatók. 
Ilyenek nevezetesen: 1) A theologiai intézetek berendezését tervező acsai értekezleti 
munkálat, melyre nézve az esperességek véleményei bekivántattak, s ezek azokat való-
színűleg kevés kivétellel el is hozták, továbbá 2) ugyané munkálatnak a papi vizsgálatra 
vonatkozó része, melynek életbe léptetését a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőköny-
vének 20. számában már el is fogadta, mely életbe léptetés iránt superintendens úr 
a theologiai tanárokkal tartott értekezlet folytán ideiglenes intézkedést is t e t t ; 
végre 3) Hrobony Lajos lelkész úr a mult évi jegyzőkönyv XXIY. pontja szerint a 
theologiai oktatás és növelés reformjának tervét Ígérvén elkészítetni, erre vonatkozó 
dolgozatát be is küldötte. 

Ez egymással öszszefüggő három tárgy tanulmányozása s javaslatának a holnapi 
folytatólag tartandó ülés elé terjesztése végett egy Nóvák Sámuel árvái esperes úr 
elnöklete alatt dr. Húrban József, Lesko Mihály, Csecsetka Sámuel, Baltik Frigyes, 
Samarjay Károly, Mudrony Pál, Les ka János és Geyer János urakból álló bizott-
ság küldetik ki. 

XXIII. A mult évi egyetemes gyűlésen indítványoztatván, hatalmaztatnának 
fel a superintendes urak arra, hogy azon tanuló ifjakat, kik mint leendő politikusok 
és gazdák a görög nyelvnek semmi hasznát nem veszik, ezen nyelv tanulásától föl-
menthessék, és e kérdésre nézve az egyes kerületek véleményének beadása elha-
tároztatván, 

az erre vonatkozó kerületi javaslat tervének elkészítésével is az előbbeni pont-
ban kiküldött bizottság bizatik meg, munkálatának eredménye a holnapi gyűlésben 
el váratván. 

XXIY. A mult évi, nyomtatásban megjelent számadásokba egy kellemetlen 
sajtóhiba csúszván be, mely némely esperességeket megzavart, minthogy e szeriut 
2500 frtnyi többlet jőne ki a számadásokból, a tévedés ugyan már föl van derítve, 

minthogy azonban szükséges , hogy az többé semmiféle félreértésre vagy csak 
kétségre is alkalmat ne szolgáltasson, hanem a számadás helyessége tisztán álljon a 
kerület előtt, a kérdéses sajtóhibának az eredeti okmányokból kimutatása végett 
Hoozsa András turóci esperes úr elnöklete alatt Boór Mihály és Porubszky János 
urak küldetnek ki, jelentésök holnap hasonlóképen elváratván. 

XXV. A keleti és nyugati iskolai kerületi bizottság jelentését nem ugyan-
azon alakban szolgáltatván be, nevezetesen a keletinek jelentése túlságosan terjedel-
mes levén, 



emennek kivonása s illetőleg' a nyugati bizottságához alkalmazása végett 
Holuby József, alesperes úr küldetik ki , elváratván, hogy a holnapi ülésben ez ügy 
is tárgya Itathassák. 

September 10. 
a gyűlés folytattatván, a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után. 

XXYI. Panaszképen említtetvén, hogy fordultak elő esetek , midőn gym-
nasiumi tanulók, kik már mint ilyenek katonaállítási korosztályba estek, tekintet 
nélkül arra, hogy később theologusokká lettek, még az egyetemes gyűlésnek e tárgy-
ban inult évben hozott határozata előtt besoroztattak, s azután a rendes gyakorlatokra 
berendeltettek, 

kerületünk utasításul adja az egyetemes gyűlésre menendő követeinek: eszkö-
zöljék ki ez által a kormánynál, hogy a törvénynek a theologiai hallgatókra általában 
kimondott kedvezése az ekkép besorozottakra is kiterjesztessék. 

XXVII. A mult évi jegyzőkönyv VII. 9. nyomán, melyben az egyetemes 
gyűlés fölkéretni határoztatott, hogy a ministeriumnál a tót ajkú ifjúság számára 
tót szövegű taneszközökről, nevezetesen fali táblákról, földgömbökről, térképekről stb. 
is gondoskodjék,superintendens úr jelenti, hogy ez ügyben maga is tett a közoktatási 
ministeriumhoz sürgető fölterjesztést, melyre azonban válasz nem érkezett. 

Minthogy azonban más felől magán uton arról értesült a közgyűlés, hogy a 
kívánat teljesítése ügyében történnek a kormánynál lépések, e kérdés az eredmény 
bevárása reményében függőben hagyatik. 

XXVIII. Olvastatott a tavalyi jegyzőkönyv XI. pontja nyomán a tegnapi 
ülésből XXV. szám alatt megbízott Holuby József úr által készített kivonata a ke-
leti iskolai bizottság jelentésének, mely szerint; 

1. A liptói esperességben, a körlelkészi jelentések szerint, az év folytán az 
iskolaügy felvirágoztatása érdekében döntő lépesek történtek, minthogy a már meg-
szüntetve volt körlelkészi intézmény újra fölélesztetett, s iskolai bizottság állít tatott; 
a gyülekezetek áldozatkészséget tanúsítauak; iskolai anyakönyvek hozattak be; az 
illetők a népnövelésügyi törvényre ügyelnek. Utóbbi években az esperességben több 
uj iskolát építettek, nevezetesen: Tarnócon, Szjelniceu, Xémet-Lipcsén, Sz. Miklóson, 
Vichodnán, Szél-Porubán, mig más helyeken javítják az iskolai épületeket. Van több 
jeles tanító, kiknek nevei azonban elő nem soroltatnak. A képezdei póttanfolyamban 22 
tanító vett részt, a gazdászatiban egy sem A törvény azon követelésének, hogy egy egy 
tanteremben 80-nál több tanuló ne legyen, részint elég van téve, részint ahol még nincs, 
arra törekeszuek. Minthogy azonban előbb esperességi iskolai bizottság nem létezett, 
mely a tanügyet vezette s a tantervben egyformaságot behozhatott volna, e részben 
némely iskolákban, nevezetesen Kokaván, Szél-Porubán s néhány kisebb iskolában 
hiányok tűntek föl. Testgyakorlat térhiány miatt nem ápoltatott, de ennek behoza-
tala érdekében is történtek lépések. Vasárnapi és ismétlő iskolák Vichodnán, Hibbén 
és Sz. Miklóson vannak szervezve. Taneszközökből nagyobb részt megvan az, mi a 
szemléleti oktatáshoz leginkább megkívántatik. Az állami tanfelügyelő az esperesi 
hivatallal leginkább statistikai és ismétlő iskolai ügyekben levelezett. Eljárása 
elleni panasz az esperességhez nem érkezett. Községi iskolák állítása iránti törekvés 
Benikházán, Andrásfalván és Deménfalván, de csak tapogatódzva mutatkozott. Folyó 
évi aug. 27-ig egy liptói esperességbeli iskola sem kapott megintést; csak ekkor je-
lentette az esperességi felügyelő úr az espe rességi gyűlésen, hogy 21 iskola iránt ér-
kezett megintés a kormány részéről, mi iránt az e napokban tartandó esperességi 
gyűlés fog tanácskozni. Az egész esperességben egy iskola sem lett községivé. 

2. A turóci esperességben az iskolák állapotát nem lehet örvendetesebbnek 
mondani a tavalyinál, mivel a követválasztási mozgalmak a növelés ügyére is csak 
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akadályozólag; hatottak. Felső- és Alsó-Rutka 3000 frton új iskolai épületet szer-
zett; Szt. Mártonban nagyobbították az iskolát. A tanítók általában dicséretesen 
működtek, s évenként tanácskozmányokat tartanak. Különösen kitüntették magokat 
Soltész György mossóei, Bartos Károly ivánkafalvai, Jeszenszky Nándor, tót-prónai 
tanítók. Sokan részt vettek a póttanfolyamban, de bizonyítványt csak azok kaptak, 
kik ott egész hat hetet töltöttek. A gazdászati póttanfolyamra egy sem jelentkezett. 
Hogy egy iskolában 80 gyermeknél több ne legyen, arról még nincs mindenhol gon-
doskodva. Az anyaegyházak iskoláiban a törvényszabta tantárgyak eléadatnak, va-
lamint a fiókegyházi iskolák egy részében is. Ismétlő iskola eddig csak Kis-Vieszkán 
létezik; tornaiskola sehol; Taneszközökkel azon iskolák vannak ellátva, melyek 
azokat az állami tanfelügyelő utján kapták, tehát 24; a többi 24-hen csak a leg-
nélkülözhetlenebbekkel. A tanfelügyelő ez évben is összeütközésbe jött az esperességgel 
is, az iskolákkal is, leginkább azért, mivel az iskolákat a kellő reformokra figyelmez-
tette s a tanítóknál a póttanfolyamot sürgette; de kivált az által, hogy a tanítókkal 
— noha csak magán uton — tudatta, hogy azok is, kik a kerületi határozat (1869. 
XVÍ.) nyomán tanítói képesítéssel bírnak, csak akkor kapnak tanítói oklevelet, ha új 
vizsgálatot tesznek, mi elégületlenséget okozott. Új megintést a t -prónai egyház 
kapott, de ezt az ottani felügyelő az egyházzal máig sem közlötte. Azonban az es-
perességi bizottság ez őszszel ezen iskolát is meglátogatja. Felekezet nélküli iskola 
nincs, kivéve a tót-prónait, melyet Mennyei tanfelügyelő úr államköltségen épített, 
s melyről külön jelentés szól. 

3. Az árvái esperességben az iskolaügy örvendetesen halad, és pedig nem 
kényszerből, hanem a gyülekezetek készsége folytán. Nagy Biszterec, Poruba és 
Zábrezs új iskolákat építettek ; Jaszeuová, Isztebné és Zsaskó a magokéit javították. 
Az anyaegyházak iskolái s nagy részben a fiókgyülekezetekéi is alkalmas tanítókkal 
vannak ellátva, s ezek dicséretesen működnek. A köteles tantárgyak be vannak hozva 
s a testgyakorlat sincs elhanyagolva; de vasárnapi iskolák, A.-Kubint kivéve, nin-
csenek Az esperesség elismerését nyilvánítja Mennyei tanfelügyelő úr iránt, ki az 
iskolákat szorgalmasan látogatja s szükséges tanszerekkel ellátta. A nagyfalusi 
iskola megintetvéig az egyház ügyekszik a hiányokat elhárítani. Épen most készül 
Pokrivacson községi iskola ; máshol ilyen nem létezik. Az árvái tanítók jó tanköny-
vek kiadásáról gondoskodnak. 

4. A trencsini esperességben hasonlóképen haladás észlelhető. A kivána-
toknak megfelő új iskolát szerzett Puchó, s Lázon csaknem egészen átalakíttatott, 
Kis-Sztankócon pedig az ó iskola átalakítására kellő anyag szereztetett. A tanítók 
közül kitűntek: Mikulik P. kis-sztankóci, Ondrcska P. puchói, Krafta P. zárjecsi, 
Kis M. podluzsáni,Blzner L. n. podhragyi, Sassko z. ugróci. A képezdei póttan-
folyamban heten vettek részt. A szegénység nem engedte, hogy minden iskolában 80-nál 
kevesebb növendék legyen; de e részben is javításra van kilátás. A megszabott tan-
tárgyak leuetőleg mind előadatnak, kivéve a testgyakorlatokat; de erre nézve is meg-
történt a kezdet, péld. Púchón, Zárjecsen, Lázon, Podluzsánban, Podhragyon. Tan-
eszközökkel csak azon iskolák bírnak , melyeket ilyenekkel a kormány megajándé-
kozott. A tanfelügyelő a törvény által megszabott korlátok közt maradt az esperes-
séggel szemben. Első megintést hat iskola kapott. Községi iskola az egész espe-
rességben nem létezik. 

Erre következett a nyugati iskolai bizottság jelentése, mely következő: 

1. A pozsonyvárosi esperességben a népoktatás évről évre emelkedik. Külö-
nösen kiemeljük, hogy a Pozsonyvárosi iskolákban a törvényszabta hat osztályos rend-
szer már életbe van léptetve. A legközelebb tartott nyári vizsgák közmegelégedéssel ta-
lálkoztak s általában ezen egyházmegye tanítóinak buzgalma a legszebb reményekre jo-
gosít fel A pozsonyi egyház határozata folytán évenként egy osztály új padokkal láttatik 
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el; a szükségelt taneszközök pedig részint azegyhííz, részint a tanuló ifjúság által fedez-
tetlek. Nyolcvan gyermeknél több egy osztályban sein taníttatik. Külön testgya-
korló intézet mostanáig ugyan nincsen, de a városi tornaiskola fizetés mellett minden-
kit befogad. Vasárnapi iskolák tartatnak. Országos tanfelügyelőink iskoláinkkal 
annyiban érintkeztek, hogy azokat ez évben is meglátogatták. Megintve nem volt 
egy iskola sein. A modori póttanfolyamot Ligetfalva tanítója látogatja. Felekezet-
nélküli iskolája ezen egyházmegyének nincs. A leégett förévi iskolaház épülő-
félben van. 

2. A mosonyi esperesség népiskolái általában mind jól rendezett, és csekély 
kivétellel, a törvény értelmében szervezett állapotban vannak. Az iskolai épületek 
célszerűek és a tanulók számának megfelelő nagyságúak. Különösen megemlítendő, 
hogy miután a rajkai egyház a múlt iskolai év folytán az eddigi egy tanító mellé még 
egy második rendes tanitót alkalmazott, az iskolájában, melyet csak kevés év előtt 
egészen újból épített, a nagy tantermet választófal által két félre osztotta ; a tanító-
nak az eddigi paplaknak egy részét lakásul átadta, és ennek következtében elis-
merendő nagy áldozatkészséggel egy alkalmas házat paplaknak vett. 

Az iskolai tanítók az elmúlt iskolai évben is mind megfeleltek kötelessé-
göknek. Különös sikerrel működtek Ebner Károly gálosi, Gratz Emil miklósfalvi 
és Aminger János levéli tanító urak. Gratz Emil úr a mult nyáron Sopronban a test-
gyakorlati tanfolyamot végezte. 

Miután a tanköteles gyermekek ezen esperességben az iskolát mind 
rendesen látogatják, a tanulók száma, a mint az egyházkerület névtára részletesen 
kimutatja, Sárfalu és Oroszvár kivételével, még a 80-at felülmúlja. 

A tantárgyakat illetőleg mindazok előadattak, melyek az 1868. 38. t. c. 
által meghatározva vannak. Ezeken kivül magától értetődvén a bibliai történetek, 
Palaestina földleírásával. Csak a testgyakorlatok nincsenek még mindeddig behozva. 
Az ismétlő iskolák, bár ezek az illető szülők részéről nagyobbára mindeddig még 
ellenszenvvel találkoznak, Rajkán kivűl, hol azonban szintén kilátásban van, minden 
egyes egyházban rendesen megtartatnak. Taneszközökkel az egyes iskolák el vannak 
látva. A királyi tanfelügyelő úr az utolsó nyilvános iskolai vizsgálatokon egyes 
egyházakban jelen volt; az esperesség utján több ízbeu statistikai adatok beadására 
felszólított; sőt egyes esetekben az esperesség és lelkészek mellőzésével a tanító 
urakkal is közvetlen érintkezésbe helyezte magát hivatalos levelezés által, de műkö-
désének valaminemü sükerét még eddig semmiben sem tapasztalhatni. Kormány 
általi megintés eddig nem történt. Felekezetnélküli iskola ez esperességben sincs. 

3. Pozsonymegyei esperesség. Az iskola ügye itt is előtérbe lép Az egyes 
egyházak belátják , hogy iskoláikra több gond fordítandó, mintsem az mostanáig 
történt. A tanítóság legnagyobb része belátja hivatasának magasztos célját és saját 
kiképzésén munkálkodik. Az iskola látogatása rendesebb. 

A nagyszombati egyház két új tantermet rendezett be. A schweinsbachi 
fiókegyház iskoláját kijavította. Duna-Szerdahely és Tirling célszerű iskolahelyiségi 
változtatásokat szükségeinek Különösen kitüntették magokat a limbachi, misérdi, 
modori, gurabi, felső-szelii, somorjai és nagyszombati tanítók. A póttanfolyamot 
heten látogatták. 

Gazdászati előadásokat Voda József, modori szláv tanító hallgatott. Nyolc-
vannál több gyermek látogatta a modori tót, felső- ós alsó-szelii, német-gurabi és 
misérdi iskolákat. A modori szláv egyház legközelebb még egy tauítót készül 
meghívni. 

A legtöbb helyen mindazon tantárgyak taníttattnak, melyeket a törvény 
követel. Tornaiskolája még egy egyháznak sincs. Iskolaszerek több helyen hiányoz-
nak. E tekintetben kellően el vannak látva a modori német, a nagyszombati, somorjai, 
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limbachi, felső- és alsó-szelii iskolák. A modori szláv iskola iskolai könyvtárt alapí-
to t t , mely 90 kötetről s 51 írtról rendelkezik. Királyi tanfelügyelők á m u l t év 
folyama alatt ezen egyházmegyében az iskolákkal nem érintkeztek. Megintés nem 
történt sehol. Felekezet nélküli iskolák Bazinban és Sz.-Györgyben állnak fen. 
Ezekben a vallás a protestáns tanítók által taníttatik. Új felekezetnélküli iskola 
nem keletkezett. 

4. Nyitramegyei esperesség. Ezen egyházmegyében nem mondhatjuk 
ugyan, hogy a népnevelés megfelelne a várakozásnak, mindazonáltal előrehaladás itt 
is észrevehető. 

A gyermekek nemcsak hogy rendesebben látogatják az iskolát, de azt 
hosszabb ideig is használják. Új iskola a lubinai irtványokon állíttatott, a régi iskola 
pedig magában az anyaegyházban kijavíttatott. Póttanfolyamban a nyitrai esperesség 
tanítói közül senki sem vett részt. Számos tanító még most is száznál több gyerme-
ket oktat. Különösen megemlítendőnek véljük a mijavai városi iskolát, hol Kanya al-
tanító 260 gyermeket tanított, s ezek közül vizsga alkalmával csak 30 volt jelen. 
Ezen szomorú állapot már két év óta fönáll, s orvoslásáról még mindig nincs 
gondoskodva. 

A törvény által megszabott tantárgyak még nem adattak mind elő, de 
számuk növekedő félben van, Tornaiskola még sehol sincs. Vasárnapi és ismétlő 
iskolák nincsenek. Taneszközökkel csak némely iskolák vannak ellátva, s ezek is 
csak igen szűk mérvben Az esperességi iskolai felügyelőség ez ügyben lépéseket 
tett a megyei királyi tanfelügyelőnél, de ezáltal csak a ministeriumhoz utasíttatott. 
Kivételt képez az assakiirti egyház, mely tanszerekkel megajándékoztatott. 

Az országos tanfelügyelők semmiféle érintkezésbe sem léptek a mult is-
kolai év folytán ezen esperesség iskoláival. Nevezett felügyelő úr két év előtt né-
hány iskolát meglátogatott, azóta egyszer sem. Felekezetnélküli iskola ezen espe-
rességben sem létezik. 

Ez írásban beadott jelentésekhez pótlólag az illető esperességek képviselői 
még felhozták a következőket : A Pozsony városi esperesség részéről, hogy a Pozsony 
városi tanítók általában dicséretre méltó buzgóságot és szorgalmat tanúsítottak; a 
mosonyi esperesség részéről, hogy különösen a rajkai egyház tüntette ki magát azon 
áldozatok által, melyeket a növelés ügyének hozott, különösen pedig, hogy a tanítók 
közül még Sax Pál hegyeshalmi tanító szorgalma kiemelendő, mint a ki a kormány 
által is négy darab aranyból álló jutalomban részesíttetett; a Pozsony megyei espe-
rességből, hogy Alsó-Szelin 140 gyermek jár egy iskolába, hol tehát legalább még 
egy segédtanító volna alkalmazandó; a turóci esperesség részéről, hogy ott még ez 
év folytán két községben fejezik be új iskolák építését. Végre a nyitrai esperesség 
küldöttei panaszosan hozzák föl, hogy a beadott jelentés hiányos, a mennyiben a hi-
bákat és hiányokat feltünteti ugyan, de a jó oldalakat elhallgatja, nevezetesen, hogy 
a szenici, az irtványokon öt iskolát emelt ó-turai, brezovai, kosariszkói egyház érde-
melnének dicséretet, s a jelentésben nem is említtetnek. 

E jelentésekből örömmel értesült a kerületi gyűlés arról, hogy noha sok tekin-
tetben elmaradt gyülekezeteink nehéz akadályokkal kénytelenek küzdeni, a népnöve-
lés ügye egészben véve mégis csak előre halad, s ennélfogva annak buzgó tényezőit, 
nevezetesen a lelkiismeretesen eljáró esperességi elnököket, az iskolaügyet szívökön 
viselő lelkészeket s a jelentésekben egyenként dicsérettel kiemelt tanítókat e jegyző-
könyvben is érdemlett dicsérettel megemlíttetni rendeli. Más felől nem mulaszthatja 
el azon óhajtásának kifejezést adni, vajha jövőre onnan is, hol eddigelé a népiskolák 
állapota iránt közöny vagy hanyagság volt tapasztalható, legközelebb örvendetesebb 
tudósítások érkezzenek. Azon esperességi és helyi elöljáróknak pedig, legyenek akar 
egyháziak , akar világiak , kik eddig a népnöveléssel keveset gondoltak, neve-
zetesen a tót-prónai felügyelőnek is, szigorúan meghagyja, hogy ha netalán 
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valamely iskola iráut a kormány részéről megintés érkezik, azt az illető gyülekezettel 
rögtön tudassák, nehogy az ő gondatlanságuk miatt az iskola létezése veszélyeztessék. 
A mennyiben végre a nyitrai esperességi iskolai bizottmányt azon vád terheli, hogy 
jelentése nem egészen hű , elvárja az egyházkerület, hogy ez esperesség olyan jelen-
tésről gondoskodjék, mely a növelésügy hű rajzát foglalja magában. 

XXIX. Ugyanazon tavalyi jegyzőkönyv XI, pontja szerint a keleti albi-
zottság feladatához tartozván, tüzetes javaslatot kidolgozni jó tót szövegű tankönyvek 
miként beszerzése iránt, ez következőkben adja elő javaslatát: állíttassák össze egy 
iskolai tankönyv (skolník) melyben a törvény által megszabott tantárgyak ugyanazon 
növelési és irodalmi szempontból viszonyainkhoz alkalmazottan rendszeresen előadva 
ben foglaltassanak, mire szerzők is, szerkesztő is, kiadó is könnyen akadna, ha e tan-
könyv az egész kerület tót iskolái számára elfogadtatnék. E könyv nyelvére nézve ez 
albizottság azon nézetben van, hogy a vallásra vonatkozó tárgyak bibliai tót nyelven, 
a többiek pedig a nép nyelvén adassanak. Addig is, mig ez létesülne, ajánlja az al-
bizottság a következő tankönyveket részint a tanítók, részint a növendékek számára: 
Hodzsa a b c — és olvasókönyve, Leskától Luther katekizmusának magyarázata, a ka-
lovi kiadás mintájára készített bibliai történetek és magyarországi egyháztörténet 
Baltik Frigyes által összeállítva, Magyarország története Matzenauertól , Kozse-
huba földrajza , Kordos természetrajza és számtana, Zoch és Bezso természettana, 
Lichardtól a kis gazda és kis gazdasszony, Zelliuger alkolmánytana, Kadavy kis 
énekes könyve (Zpévnícek). 

Egy egyetemes iskolai tankönyv összeállítása a kerületi gyűlés által is célszerű-
nek találtatván, meghagyatik a keleti iskolai bizottságnak, melyhez ez ügyre nézve 
a nyugatiból a nyitrai esperességi bizottság is, mint egyenlően érdekelt, csatoltatik, 
hogy a tót tankönyvekre továbbra is ügyeljen, mig a nyugati albizottsághoz tartozó 
többi esperességi bizottságoknak feladata lesz a német és magyar tankönyvekre figyel-
müket fordítani. A mennyiben pedig némely iskolákban különféle kézirati jó és rosz 
kivonatok vannak vezérfonal gyanánt használatban, az esperességi iskolai bizottságok 
elnökeinek kötelességül tetetik, hogy azoknak egy egy példányát az egyházi elöljáró-
ságok által beszedessék s ezekről a kerületi bizottság jelentést tegyen a legközelebbi 
kerületi gyűlésnek. 

XXX. Ugyanazon jkcnyv ugyanssak XI. pontja által Hodzsa András, tu-
róci esperes úr megbízatván, hogy szerezzen kimerítő tudomást arról, mi alapon ala-
kult T. Prónán a fönálló ág. hitv. evang. felekezeti iskola mellett egy új iskola, s 
jelentését további intézkedés végett terjeszsze föl. E meghagyás folytán nevezett 
esperes úr jelenti, hogy ez iskola tettleg létezik s tandíjmentesen 29 gyermek láto-
gatja, melyek közt 9 evangelikus. Jelentést tevő a megyei iskolai tanácsban aján-
lotta, hogy ez iskola fensőbb polgári iskolává alakíttassák, mit látszálag az ottani 
tanfelügyelő is helyeselt, de a terv valósítására semmit sem tett, sőt újabban még 
egy második tanítónét is behelyezett. ígéri egyébiránt esperes úr , hogy továbbra 
is ez átalakításra fog törekedni. 

Az államnak az 1868: 38. értelmében joga levén iskolákat olyan helyeken is 
létesíteni, hol azt égető szükség nem követeli, a t.-prónai állami iskola ellen kifogást 
nem tehetni; a mennyiben azonban ott felekezeti elemi iskola létezik, ez újabbnak 
fölállítására nem volt szükség, mig egy polgári iskola csak áldott hatású lehetne ; 
felszólíttatik tehát a turóci esperes úr, hogy továbbra is az állami iskolának polgári 
iskolává alakítása érdekében működjék. 

XXXI. Olvastettak a modori állami tanítóképezde evang. vallástanárának 
Hollerung Károly ottani lelkész urnák és a znióváraÍjaiénak, Rásó Mihály urnák je-
lentései, melyek szerint elsőben hót, utóbbiban hat evangelikus növendék volt, kik 
megfelelő vallási oktatásban részesültük. Főtiszt, egyh. elnök úr pedig jelenti, hogy 
Pozsnyban tanítónők számára létesült állami képezde, melyhez a kormány Szeberónyi 
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Lajos pozsonyi lelkészt nevezte ki evang. vallástanárnak, s e képezde hét evangelikus 
növendéke vallástani vizsgálatánál superintendes úr maga volt jelen. A zniováraljai 
képezdére nézve azon kívánat nyilvánult, hogy az ottani növendékek, kik mindnyá-
jan tótok, s tót iskolákban fognak működni, a vallástant anyanyelvükön tanul-
hassák. 

A kerület tudomásul vévén a jelentéseket, milyeneket ezentúl is évenként elvár, 
egyszersmind az ezen állami képezdékben tartandó vizsgálatokra kerületi biztosokúi 
Modorra nézve a Pozsony megyei, Pozsonyra a Pozsony városi, Zniováraljára pedig a 
turóci espereseket rendeli. A zniováraljai képezde tannyelvére nézve pedig a kor-
mányhoz kérelmet határoz intéztetni az iránt, hogy a képezdei növendékek a vallás-
tant tót nyelven tanulhassák. 

XXXII. Ezzel kapcsolatban olvastatik Raphanides Bog}mszló lipótvári 
fegyintézet! evang. lelkész jelentése, melyben e minőségű teendőit részletezi. Ugyanő 
panaszosan említvén, hogy a nyitrai esperesség, melynek kívánatára oda kebeleztetett, 
iránta nem csak hidegséget mutat, hanem hozzá sem a hivatalos körleveleket, sem a 
jegyzőkönyveket nem küldi, kéri a kerületet, tegye kötelességeül a nyitrai esperes 
úruak, hogy a hivatalos körözvényeket ós jegyzőkönyveket hozzá is utasítsa. 

A fegyintézetről szóló jelentés azon észrevétellel vetetik tudomásul, hogy kívá-
natos volna, ha jövőre az evangelikus fegyencekről concretebb adatokat, nevezetesen 
azok számát, javulási fokozatát, szaporodását vagy fogyását tartalmazó jelentést kap-
hatna. A mi pedig a nyitrai esperességhez való viszonyt illeti, meghagyatik az 
ottani esperes úrnak, hogy jövőre a körözvények megismerése lehetőségéből a lipót-
vári fegyintézeti lelkészt ki ne zérja, már csak azért is, mivel ő a várban lakó nem 
fegyenceknél is végezvén hivatalos functiókat, szükséges ismernie az ezek iránt kelet-
kező újabb intézkedéseket , más félől méltányos, hogy ha a nyitrai esperesség a 
lipótvári fegyintézeti lelkészt magához kebeleztetni kívánta, most iránta testvér 
indulatot is tanúsítson. 

XXXIII. Olvastatott a mult évi jkönyv XIII. pontja, mely az 1870. évi 
5000 ftnyi államsegély felosztásának ezutáni módját szabályozza, Továbbá a hasonlóké-
pen m. évi egyetemes gyűlés jkvének 27. és 28. pontja, mely a kerületek közti elosztást 
véglegesen úgy szabja meg, hogy az államsegélyben a 4 kerület egyenlő négy részben ré-
szesüljön, továbbá az az iránti tervezett intézkedést tartalmazza, hogy minden kerület ré-
széből a gyámintézet számára 1000 — 1000 frt s minden kerület özvegy-árva intézete 
részére tőkéül 500—500 frt föntartassék, s az ez iránti végleges elhatározás jövőre 
halasztatik; végre azon indítvány , hogy az államsegélyből minden kerület az egye-
temes egyház szükségleteire 250 — 250 frtot küldjön. Ezzel kapcsolatban olvas-
tatott a magyar királyi vallás- és közoktatás-ügyi ministeriámnak folyó évi január 2. 
31398. sz. alatt kelt rendelvénye, mely szerint az 1870. évre utalványozott 5000 
frtnyi államsegélyről szóló számadás fölülvizsgálat alkalmával helyesnek találtatott. 
Ugyancsak erre vonatkozólag olvastatott még az 1871-ki államsegély kiosztásáról 
beterjesztett jelentés, mely szerint 

a mosor.yi esperességben 
az esperesség! lelkészi özvegy-árva intézet 400 frt 

400 frt. 
a Liptói esperességben 

Csorba 100 frt 
Rózsahegy 400 „ 
Víchodna 50 „ 
Nagy-Palugya 50 „ 

" 600 frt 

Lapösszeg 1000 frt 
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Príbilina 
Szent-Miklós . . . . 
Hrobony Lajos, szielnicei lelkész . 

Ez esperességben összesen . 
árvái esperességben 

Jaszenova . . . . 
Alsó-Kubin . . . . 
özv. Zoch A n n a . . . . 

a nyitrái esperességben 
Kosariszko . . . . 
Bodfalu . . . . . 
Yágújhely . . . . 
Nyitra-Szerdahely 
Csácsó . . . . . 
Hluboké 
özv. Snittáné . . . . 

Pozsony városi esperességben 
Papi özvegy-árva intézet . . 
Ligetfalva . . . . 

Pozsony megyei esperességben 
Nagy-Lévárd . . . . 
Duna-Szerdahely 
Kajal . . . . . 
Királyfa . . . . . 
Stelcer Károly nagy-szombati lelkész 
Mockovcsák János, bazini lelkész 
özv. Zaunerné . . . . 

Trencsini esperességben 
Láz . , . . . 
Podhragy . . . . 
Púchó . . . . . 
Szúlyó 
Zárjecs . . . . . 
Kokes Samu . . . . 
Krizsan János . . . . 

turőci esperességben 
Jaszeno 
Szucsán 
Stjavnicska . . . . 
Belohorszky Amália . 
Kvorka Zsófia . . . . 

A nyolc esperes 

Átvitel 1000 frt 
50 frt 
50 „ 
50 ff 

150 frt 
150 „ 

50 .. 

100 frt 
50 „ 

150 „ 
100 „ 
150 „ 
50 n 

50 „ 

100 frt 
150 „ 
50 n 

50 „ 
50 „ 

150 frt 

350 frt 

200 frt 
100 frt 
100 w 

100 „ 
100 „ 

50 yf 
50 „ 

200 frt 
100 „ 

150 frt 
150 „ 

8 0 ff 

100 „ 
100 „ 

50 ff 
20 „ 

700 frt 

300 frt 

650 frt 

650 frt 

400 frt 
800 frt 

összesen 5000 forintot 



kapott. — Ugyanez alkalommal a nyitrai esperesség azon óhajtását fejezte ki, hogy 
az államsegély a kerület közpénzt árától egészen elkülöníttetvén, számadása is külön 
vezettessék. 

Ezek nyomán határoztatott az államsegély emelése iránti kérvénynek az egyetemes 
gyűlés általi újabb sürgetése. A kerületünkre eső egy negyed elosztásának módja 
iránt mult évben hozott határozat jövőre is épségben hagyatni rendeltetett, hogy t. i. 
a segélyre igényt tartó gyülekezetek és lelkészek folyamodványai az esperességi gyű-
lés ajánlatával ellátva a főtiszt, superintendens úr elnöklete alatt Lesko Mihály, 
Nóvák Sámuel, Húrban József, Geyer János, Krizsan Károly, Schuh Ágoston, 
Jeszenszky József, Mudrony Mihály, Jjeska János és Csecsetka Sámuel urakból álló 
bizottsághoz utasíttassanak, az espereseknek az eddigi gyakorlat szerinti segélyezése jö-
vőre is véglegesen megállapíttatván. — A mi az egyetemes gyűlésen tett javaslatokat il-
leti, az oda menendő küldötteknek utasításul adatik, hogy kerületünk a gyámintézeteknek 
kerületenként szánt 1000 forintot, valamint az egyetemes egyház szükségeire ke-
rületenként javaslott 250 frtot megadatni nem akarja. A mi a kerületi özvegy-árva 
intézetekre tervezett évi 500 ftot illeti, ezt ugyan kerületünk is óhajtja; de más felől 
magának tartja fön, hogy a mennyiségről és módról maga minden kötelezettség nél-
kül határozzou; végre a nyitrai esperesség azon kivánata, hogy az államsegélyből 
érkező pénz a kerületi pénztártól elkülönítve kezeltessék, elfogadtatván, ezennel ha-
tározat erejére emeltetik. 

XXXIY. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XIV. pontja szerint 
az egy párt által Mijavára tanítóul fölerőszakolt Ivauya Mátyásra kimondatott, hogy 

ő, mint az ottani siralmas zavaroknak egyik okozója tanítói minőségében Mijaváról 
végképen eltávolítandó, Jankovics Mártonra nézva pedig, kit többi közt azon vád is 
terhel, hogy illetéktelenül és önkéuyüleg, a lelkész tudta nélkül, egyházi gyűléseket 
szokott összehivogatni és saját elnöklete alatt rendzavarokat előidéző tanácskozásokat 
tartani, miért őt az esperesség a felügyelői jelöltségből kirekesztette; minthogy ő ennek 
ellenében felhozza, hogy ez ügyben ki nem hallgattatott , lia 30 nap alatt az ellene 
felhozott botráuyok alól magát ki nem tisztázza, vagy fondorkodásait tovább is foly-
tatja, mint a felügyelői hivatalra alkalmatlan, a jelöltek sorába föl nem vehető. Mely 
végzés végrehajtására egy kerületi bizottság küldetett ki. E bizottság , elnöke? 

Kubinyi Kálmán úr által most benyújtván jelentését, ebben tudatja, hogy a hely 
szinén megjelenvén , s a mijavai híveket az egyházban összegyűjtvén, a bizottsági 
elnök a jelenlevőket felhívta a fenforgó ügy békés megoldására és higgadt taglalá-
sára, mire a kerületi gyűlés határozatát felolvastatta. Azonban alig, hogy ez intéz-
kedések megkísértettek, Kanya Mátyás segédtanító és Jankovics Márton felizgatott 
pártja rakoncátlan magaviselete, sőt veszélyes fenyegetése a további eljárást lehetet-
lenné tette. Figyelmeztetve a párt , hogy ilyen iszonyú zajjal célt nem érhet, ha-
nem adja elő valamely bizalmi embere által kérését, Jankovics pártja egész zömével 
az elnöki széket körülözönlötte, az ellenfélre szórt vádak közben azon Írásbeli kérel-
mét s illetőleg óvását adta be, hogy a végrehajtás halasztassék el a mijavai ügynek 
az egyetemes gyűlés általi eldöntéseig , annál inkább , mivel, ugy mond, a zavart 
csakis a Húrban párthívei önkénye által történt kijelölés okozta. A bizottsági el-
nökség e kérelmet az ellenféllel közölvéo, ebbe ez a béke mielőbbi helyreállíthatása 
céljából hasonlóképen beleegyezett. 

Miután ekkép mindkét fél ügyét az egyetemes gyűlés eldöntése alá óhajtja bo-
csáttatni, ezt a kerület annál kevésbbé akarhatja akadályoztatni, minél kívána-
tosabb , hogy kerületünk e legnagyobb gyülekezetében az áldott, de a Kanyaféle 
választás által már évek óta felzaklatott béke helyreállíttassék. A mennyiben azon-
ban az ezen jegyzőkönyv XXYIII . pontja alatti iskolai bizottsági jelentésből kiderül 
hogy Kanya Mátyás altanító vezetésére egy iskolában 260 tanítvány van bízva, mit 
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eddig sem lett volna szabad tűrni, okvetlenül szükségesnek tartja, hogy Mijaván leg-
alább is egy fő s mellette két altanító alkalmaztassák. 

XXXV. A tavaszi gyűlés jkvének XV. pontjánál olvastatott a cultus-
ministeriumnak f. évi jan. 4. kelt leirata, mely szerint a pozsonyi lyceum és turóc 
sz. mártoni algymnasium 1870/1-ki tanévi tudósításai tudomásul vetetnek; miután 
azonban a szt. mártoni algymnasiumnak csupán osztályjegyzéke és a tanári kar 
jellemrajza mutattatott be , kívántatik hogy jövőre ez intézet keblében levő tápda, 
könyvtár, physikai museum stb. állására vonatkozó adatok föl terjesztessenek, s az 
egyes tanárok által előadott tantárgyak s azoknak a tanórák szerinti beosztása is ki-
mutattassék. 

A leiratnak a pozsonyi lyceumra vonatkozó része kedves tudomásul vetetvén, a 
t. szt. mártoni igazgatóságnak meghagyatik, hogy a hiányokat valamint most hala-
déktalanul pótolja, ügy föladatának jövőre is pontosan magfelelni kötelességének 
ismerje. 

XXXVI. A múlt évi XVII számú jegyzőkönyvi pont alatt, a turóci es-
peresség azon jelentése alkalmából, hogy ott már van a zsinati előmunkálatokat tár-
gyaló esperességi bizottság felállítva, meghagyatott a többi esperességnek i s , hogy 
hasonló bizottságokat állítván össze, ezek szorgalmas munkálkodásuk által az ügyet 
érleljék, ez úttal a Pozsony városi esperesség is jelenti, hogy kebelébeu hasonló-
képen létezik ilyen bizottság, 

minek folytán a többi esperességre nézve a tavalyi határozat azon reményben 
hogy a jövő évi kerületi gyűlésig az egyes esperességek észrevételei már mind együtt 
lesznek a superintendens urnái, újra megerősíttetik. 

XXXVir. Az 1871-diki kerületi gyűlés jkönyvének XVIII pontjánál 
olvastatik a cultus-ministerium múlt, évi november 8-dikán 27031. szám alatt kelt 
rendelvénye , mely által a házassági fölmentvények után érkezett díjak hová fordítása 
iránt hozott határozat észrevétel nélkül helybenhagyatik. Minél főtiszt, püspök úr 
jelenti, hogy a tavalyi 650 frtnyi e című jövedelmet úgy osztván föl, hogy a l l 
özvegy-árva intézet mindenikének 60 frt jusson, 10 frtot az ez évi remélt jövedelem-
ből előlegezett. Minthogy pedig ugyané forrásból az 1871/2 évben 405 frt érke-
zett, 395 frt marad a kerület rendelkezésére. Mely összeghez házassági fölmentésért 
járó díjak fejében járultak: 1) Zechmeister János Pozsonyból 20 f r t ; 2) Svehla 
József Túróc Szt. Mártonból 25 f r t ; 3) Privraczky János Verbócról 20 f r t ; 4) Mayer 
Rudolf Modorból 60 f r t ; 5) Varga Sándor Alsó-Szeliből 20 i t t ; 6) Pingitzer Pál 
Pozsonyból 20 f r t ; 7) Kollár József Mosóczból 10 f r t ; 8) Blaho Pál Prjekopáról 
10 f r t ; 9) Schwanzer Sámuel Pozsonyból 10 fr t ; 10) Leutner LőrinzGálosról 40 f r t ; 
11) Djurgala Pál Turolúkáról 10 f r t ; 12) Vysni Ádám Patakról 10 f r t ; 13) Hor-
nyák Pál Turolúkáról 10 f r t ; 14) Klimo Sámuel L. Sz Miklósról 20 f r t ; 15) Mit-
tak Ferdinánd Szakolcáról 20 f r t ; 16) Tonika Pál Tarnóról 10 f r t ; 17) Nemila 
András Zsámbokrétról 10 f r t : 18) Meidlinger György Német Járfalváról 10 f r t ; 
19 ; Jesko János Kosztolnáról 10 f r t ; 20) Vrzalovszky-Zahradszky Ádám Nemes-
Podhragyról 20 f r t ; 21) Smál György Dianfalváról 20 fr t ; 22 Adamis Tamás Szé-
niéről 20 f r t ; összesen 405 fr t . Mihez ugyancsak egyházi elnök úr azon fölvilá-
gosító észrevételt csatolja, hogy Leutner András Gálosról időközben öngyilkossá levén, 
nem fizette a reá szabott 30 frtot. 

A gyűlés e 395 frtnyi összeget legcélszerűbben úgy véli felhasználhatni, ha az 
a jelen évben is a már gyakorlattá vált módon a fönálló 11 özvegy-árva-intézet közt 
osztja ki egyenlő részletekben. 

XXXVIII Ezzel kapcsolatban bemutatja elnöklő superintendens úr Ze-
lenka Pál miskolci evang. lelkész úrnak, mint a felső magyarországi első kiházasító 
egylet elnökének folyó évi február 22. kelt levelét, mely szerint ez egylet választ-
mánya a miskolci ág. hitv. evang. egyház jóváhagyásával a számadásoknál feltűnt 
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tiszta nasznot jótékony célokra osztván föl, ebből a dunáninneni ág. liitv. evang. egy-
házkerületi papi s tanítói nyugintézet alapjára 100 irtot ajánlott. Minthogy pedig 
kerületünkben eddigelé ilyen intézet nem létezik, főtiszt, elnök úr kérdést intézett 
nevezett lelkész úrhoz, vájjon nem lehetne-e a megajánlott adományt az egyes espe-
rességekben fönálló hasonló célú intézeteknek juttatni , mire folyó évi febr. 27. azon 
válasz érkezett, hogy e 100 forint egyedül a „kerületi" özvegy-árva intézet alapjá-
hoz adatván , az e címen volna tőkésítendő. Ennélfogva , mint püspök úr tovább je-
lenti, ez összeget a pozsonyi takarékpénztárnál e címen kamatoztatja, azon reményben, 
hogy egy kerületi özvegy-árva intézetnek általa már néhány év előtt megpendített, 
eszméje legközelebb talán életet nyer, mi iránt épen e napokban is tartatott újra 
tanácskozmány. 

A kerület szives kötelességének ismervén a felső-magyarországi első kiházasító 
egyletnek küldeményeért forró köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni, egyszersmind 
örömmel veszi tudomásul, hogy egy kerületi papi, tanári és tanítói-özvegy-árva- és 
nyugdíj intézet alapítása ügyében újra elkezdődtek a tárgyalások, s mig főtiszt, elnök 
urat eddigi eljárásának helyeslése mellett, az ügynek további vezetésére fölkéri, ő fő-
tisztelen dősége a 100 frtnyi betéttel jegyzett takarékpénztári könyvecskét a gyülé3 
színe előtt Jeszenszky József, kerületi pénztárnok úrnak adja át ideiglenes 
őrizetül. 

XXXIX. A tavalyi jegyzőkönyv XX. pontjánál nem csak a perrendtartás 
értelmében, hanem azért is, mivel a kerületi törvényszék tagjai közül némelyek el-
haltak, mások agg koruk okából magokat fölmentetni kívánják, 

szükségessé vált annak újra egy évre összeállítása. Minél a kerület ez úttal 
első ízben kívánta a szavazás módját alkalmaztatni. Minek folytán, a kerületi tör-
vényszék elnökei a kerület elnökei levén, ismételt szavazás után kerületi törvényszéki 
ülnökökké az 1872/3 évre meg választattak 

az egyháziak, világiak részéről 
Minicli Dániel, egyszersmind alelnök Mossóczy Lajos, egy úttal alelnök, 
Dorner Mátyás, Mudrony Mihály, 
Hodzsa András, Samarjay Károly, 
Nóvák Sámuel, Dohnányi Lajos, 
Stelcer Károly, Súbert István, 
Emerici Lajos. Tomka Kálmán. 

XL. A tavalyi kerületi jegyzőkönyv XXI. pontja nyomán olvastatott b. Pró-
nay Gábor, egyetemes felügyelő urnák püspök úrhoz f. é.jun. 3. kelt levele, melyben az 
egyetemes gyűlés idejét oct. 3. s következő napjaira tűzi ki. 

Mely egyetemes gyűlésre kerületünkből az elnökségen kivül kiküldetnek : 
Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay Károly, Tomka Kálmán, Cha-
lupka András, Vrchovszky Alajos, Major Pál , Hollerung Alfréd, Weinberger 
András, ifj. Pächter Ede , Szilvay Károly, Dohnányi Lajos, Porubszky János, 
Paulinyi-Tóth Vilmos, Súbert István, Révay Nándor, Mudrony Pál, Pifka Amb-
rus, Lelioczky Antal, Bobrovniczky László, Szentiványi József, (gömöri), Platthy 
Gyula, ifj. Szentiványi Márton, Matuska Péter, Kubinyi Kálmán, Kubinyi Árpád, 
Zmeskal Zoltán, Csillaghi József a világiak, továbbá: Szeberényi Lajos, Glatz 
Jakab, Freitag Dávid, Leskő Mihály (napidíjjal), Dorner Mátyás, Ritter Károly, 
Minich Dániel, Frecska Lajos, Krizsán Károly, Holuby József, Trokan János, 
Klszák János, Leska János, Húrban József, Hodzsa András, Dobruczky János 
Lányi Sámuel, Kermeszky György, Baltik Frigyes, Nóvák Sámuel , Brózik An-
drás, Csecsetka Sámuel (napidíjjal) az egyháziak részéről. 

XLI. Ugyané levél nyomán azon kérdés is fölmerült, miért van benne 
ezúttal is, valamint már egy két év óta a régi szokástól eltéröleg az egyetemes gyü-
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lési tanácskozmány a pesti egyház nagy tereinéhe, összehíva, holott a tanácskoz-
mánynak már fogalma is az ellenkezőt kivánja. 

Minélfogva kerületünk fölkéretni kivánja egyetemes felügyelő úr ő excját, hogy 
jövőre az előlegei? tanácskozmányokat zárt helyre összehívni kegyeskedjék. 

XLII. Olvastatott a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXII . 
pontja, melyben a határozat 1. száma alatt azon utasítás foglaltatik, hogy a pénz-
tárnok úr „az államsegélyből gyülekezeteknek és egyeseknek megszavazott összege-
ket semmi szín alatt vissza ne tartsa, hanem azon mennyiségben, mint inegajánl-
tattak, kiszolgáltatni el ne mulaszsza." E kifejezést Jeszenszky József pénztárnok 
úr, valamint az előzményekkel, hol neki a lelkiismeretes kezelésért köszönet mon-
datik, homlokegyenest ellenkezőnek, úgy magára nézve sérelmesnek tekinti, mivel ő 
soha senki pénzét vissza nem tartotta. A mit tett , az egyedül abban á l l t , hogy mi-
dőn a segélyezett egyházak hozzá nyugtatványaikai beküldték, ő ezek fejében az es-
perességi pénztárra ugyanannyiról szóló nyugtatványokat küldött, mint a melyek ez 
esetben nem voltak egyebek utalványozásnál, mivel a kerületnek az illető esperessé-
geknél voltak pénzei, hogy a pénzt ne kelljen anyuyiszor ide, oda küldözni. E 
váddal egyébiránt hírlapokban is volt igazságtalanul vádolva , a mi ellen már a mult 
évi kerületi gyűlésnél is kért, de nem kapott kielégítő elégtételt, sőt akadt lelkész 
ki őt ilyen utalványozásért pörbe idézte , hol azonban keresetétől elüttetett. Ennek 
ellenében Húrban József lelkész úr előadja , hogy ő lapjában ama váddal pénztárnok 
urnák nem személyét értette, melyet mindig tisztelt, hanem az csupán a kezelésnek 
ezen módjára vonatkozott, mit valamint most kijelent, úgy szavát adja, hogy azt lap-
jában is fogja nyilvánítani. 

A kerület örömmel vett tudomást e kellemetlen félreértés földerítéséről, minél-
fogva azon reményben, hogy a hírlapi nyilatkozatra tett Ígéret férfiasan be fog vál-
tatni, teljes megelégedéssel veszi a dolognak ilyetén kiegyenlítését. A mi pedig a 
sérelmesuek tartott utasítási pontot illeti, annak szüksége már csak a jelen jegyző-
könyv XXXIII . számú azon határozata által is , hogy az államsegélyi összegek a ke-
rületi közpénztártól elkülönítetten kezeltessenek, végképen el van hárítva. 

XLIII . Ugyanazon jegyzőkönyvi pontnál olvastatott az 1871 évi száma-
dások vizsgálatára kiküldött bizottság jelentése, mely szerint: 

1. A kerület bevétele, - a 3086 frt 60 kr marad -
vány és államsegély befoglalásával 15857 frt 32 kr. 
a kiadás pedig . 8472 „ 4 „ 

marad . 7386 frt 28 kr. 
2. A vagyouállás következő : 

V a n : 
Magyar úrbéri kötvényekben 7459 ^ 
magán kötelezvényekben . . . . . 1506 „ 55 
takarékpénztári könyvecskében . . . . . . 983 n 62 

összesen . 9940 frt 17 kr. 
E-sperességek adóhátraléka: 
Arvai . . . . 14 frt 16 kr. 
liptói . 1849 » 7 „ 
turóci . 699 n 11 » 
trencsini 1079 n 22 „ 
nyitrai 1527 n 50 „ 
Pozsony megyei 257 » 5 „ 

összesen 5427 f r t 11 kr. 
Esperességek folyó évi illetősége a tavalyi jegyzőköny szerint 2259 frt 

26 kr. 
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Ezen kivül még jegyzőkönyvekért 82 frt. 
T a r t o z á s : 

B. Szirmay Ádámné alapítványa 
Németh István tábornoké . 

2163 frt — kr. 
1250 „ 61 „ 

összesen . 3413 frt 61 kr 

Az értékvagyoni sorozatban lévő 84 forintnyi, Szénási Mártonféle adóssá-
got, mivel a kamat rendetlenül fizettetik, a bizottság felmondatni véleményezi. Fel-
tűnő a jegyzőkönyvekért elmaradt 82 forintnyi tartozás is. 

A Szirmay Ádámné-féle alapítvány megmentését örömmel constatálja a bi-
zottság. Mivel pedig ez lefizettetett, kéri a bizottság, hogy ennek most már 903 
frtnyi kamatja, mely a jelentéshez csatolt alapító oklevél szerint a superintendensi 
jövedelem javítására volt szánva, ezen célra fordíttassák. 

3. A nyitrai esperességnek a mult évi jegyzőkönyvben hátralékául fölrótt 
1594 frt. 72l/3 kr. elleni óvását a bizottság a számadások nyomán akkép deríti föl, 
hogy a Nyitra és Pozsony megyei esperesség egy és ugyanazon napon fizetvén , a két 
tétel egybeiratott a nyitrai hátralék rovására, a nélkül, hogy ez által bármelyik fél 
terheltetnék. Ennélfogva a nyitrai valóságos hátralék 1527 frt 50 krra javítandó. 

Az árvái esperesség panasza pedig onnan eredt, hogy az illető esperesség 
fizetett ugyan, de már az 1870-diki számadások bezárta után, úgy hogy e tételnek 
már az 1871-diki számadásba kellett jutnia, Van azonban a pénztárnak mégis az 
árvái esperességen, és pedig 14 frt 16 kr. követelése, mivel emez a lelkek számát az 
1866-ki névtár szerint számította , holott az 1870-diki szerint lett volna számítandó. 
Egyébiránt a bizottság a különben pontosan fizető árvái esperességnek e kis összeget 
törlendőnek véleményezi. 

4. A jövő évi költségvetést illetőleg , a remélhető jövedelmet a bizottság követ-
kezőleg javasolja megállapíttatni: 

A 8 esperesség évi illetősége . . 2259 frt 56 kr. 
Úrbéri és magán kötvények kamataiból . 454 » 17 7? 

összesen . 2714 fr t 43 kr. 
előirányzat pedig : 
Püspöki tiszteletdíj . . . . 1200 frt — kr. 
Püspöki segédlelkész . . . . 200 n 

— T) 
Pesti ügynök . . . . . 54 >7 70 V 
Egyetemes jegyző . . . . 28 • — 

7» 

Váci süketnéma intézet 20 n 77 

Egyetemes jegyzőkönyv 3 nyelven . 84 77 
— 

77 

Kerületi jegyzők . . . . 150 77 
— 

7» 

Pozsonyi lyceumra . . . . 100 » — 
7? 

Pozsonyi alumneumra . . . . 100 7» 77 

Szt. Mártoni alumneumra 50 77 77 

Német István alapítvány kamatja . 75 n — 
77 

Szirmay Adámnéé . . . . 129 r> 78 77 

Előre nem látott kiadások 522 7) 95 77 

2714 frt 43 kr. összesen 
5. Végre a bizottság kötelességének tartja kinyilatkoztatni, hogy pénztár-

nok űr hivatalában föladatának lelkiismeretesen megfelelt, miért is indítványozza, 
hogy a további felelősségtől fölmentetvén, neki a kerület mint hü sáfárnak megelé-
gedését és köszönetét jegyzőkönyvileg fejezze ki, mint a mi a tiszta öntudaton kivül 
egyedüli jutalma. 

Ezzel összefüggőleg a nyitrai esperesség indítványozza, hogy ezentúl a 
költségvetés úgy készíttessék, hogy minden évben meghatároztatván a szükséglet, 
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az esperességekre mindig csak épen annyi rovassák, a mennyit a szükséglet mutat. 
Másfelől pedig ugyanazon esperesség asjon kivánatát fejezi ki, hogy az egész számadás 
egyes tételenként kinyomassék és az egyházakkal közöltessék. 

Egyházi elnök úr pedig jelenti, hogy gróf Zay Károlynak örökösei az ál-
tala 1000 váltó forint után egész 1861-ig fizetett kamatot több éven keresztül meg-
tagadták, s mivel az eredeti kötelezvény a kerületi pénztárban nem volt található, az 
ő beleegyezésükkel mint behajthatatlan adósság töröltetett. Most azonban a trencsini 
esperesség levéltárából az elveszettnek hitt alapító oklevél megkerült, melynélfogva 
gróf Zay Károly magát kötelezi, hogy a superintendensi tiszteletdíj nagyobbitásához 
mindaddig évenként 60 váltó torinttal járúl, mig a lekötött 1000 váltó forintot le 
nem fizeti. 

E többfelé elágazó jelentési adatok komoly megfontolása és alapos megvitatása 
után határoztatott: 

1) A feltüntetett bevételi és kiadási arány tudomásul vetetik. 
2) A vagyonállás kimutatásából szomorúan tapasztalta a kerület, hogy noha 

magokat az esperességek egy év előtt hátralékaik fizetésére ünnepélyesen kötelezték, 
közülök az év végéig egyetlen egy sem fizetett. A kerület ennélfogva szigorúan 
meghagyja az esperességeknek , hogy a mennyiben netalán , mint valószínű, némely 
gyülekezetektől a tartozás egy részét már beszedték, azt a kerületi pénztárba haladék-
talanul beküldeni el ne mulaszszák ; a mennyiben pedig még be nem szedték, oda 
utasíttatnak , hogy azokat legfölebb a legközelebbi kerületi gyűlésig ügyészeik által, 
ha barátságos úton nem lehet, bírói végrehajtás utján is behajtsák. Ha pedig ennek 
dacára kellő időben pénz még sem érkeznék, pénztárnok úr a kiadások fedezhetése 
végett hitelnyitásra felhatalmaztatik. 

A Szirmay Ádám-féle alapítvány utáni kamatokkal a kerület nem csak elisme-
rése jele ül, hanem úgyis , mint az alapítvány értelmében egyedül illetékes birtokost 
főtiszt, superintendens urat annál inkább megkínálja, mivel főleg az ő buzgó fárado-
zásának köszönhető, hogy e már kétessé vált alapítvány megmentetett. Noha pedig 
főpásztor úrunk ismételten határozottan vonakodott ez ajánlatot elfogadni, végre is 
az esperességi küldöttek egyhangú nyilatkozatának kénytelen volt engedni. 

3) Örömmel veszi a kerület tudomásul, hogy a számadási tévedésből a nyitrai 
s árvái esperesség közt egy felől, más felől pedig a kerületi pénztár közt támadt 
differentia közmegelégedésre kiderült, egyszersmind az árvái esperességre vonatkozó-
lag beleegyezvén a számadásvizsgáló választmány javaslatába, a 14 frt 16 krnyi 
követelés törlését elhatározza. 

4) Az 1873. évi költségvetést a bizottság javaslata értelmében azon módosítás-
sal fogadja el, hogy az e jegyzőkönyv II. pontjának intézkedése alapján a jegyzői 
tiszteletdíjakat úgy szabályozza , hogy a, közös jegyzőnek évenként 100, a három 
nemzetiség szerinti három jegyzőnek pedig 50 — 50 forintot rendel, minélfogva a ki-
adási tervezetben „kerületi jegyzők" cím alatt foglalt 150 forint helyett 250 forint 
teendő, az előre nem látott kiadásokra pedig nem 522, hanem csak 422 forint 
marad. 

5) Jeszenszky József pénztárnok úr 187l-re a további felelősség alól feloldoz-
tatván, a kerület nem késik neki pontos és lelkiismeretes sáfárkodásaért jegyzőköny-
vileg meleg köszönetét kifejezni. 

6) A nyitrai esperességnek a költségvetés iránt tett indítványa, annak gyakor-
lati kivihetősége fölötti vitát ez úttal mellőzvén, a mostani kulcs és mód csak tavaly 
és pedig öt évre levén elfogadva, akkorra hagyatik, midőn az új kivetési kulcs és 
mód megállapításának ideje megérkezik. A mi pedig a számadásoknak ez esperesség 
kivánata szerinti nyomafását illeti, ez nem levén szabatosan formulázva, oda utasít-
tatik említett esperesség, hogy annak mintáját elkészítvén, a legközelebbi kerületi 
gyűlésnek bemutassa. 



— 27 -

7. A gróf Zay Károly-féle alapítványra vonatkozólag, ő méltóságának grófi örö-
kösei az eredeti alapító oklevél megkerüléséről órtesíteudők, maga az eredeti okmáuy 
a gyűlés színe előtt pénztárnok úrnak átadatván. 

8) Végre a kerület köszönetét fejezvén ki a vizsgáló bizottságnak beható műkö-
déséért, ezt az 1872. számadási vizsgálat megtételére is fölkéri, két új taggal meg-
szaporítva, úgy hogy azt Mossóczy Lajos úr elnöklete alatt következő tagok fogják 
képezni : Lesko Mihály, Glatz Jakab , Geyer János , Minich Dániel, Samorjay 
Károly, Weinberger András, Mndrony Mihály, Paulinyi László és Boór 
Mihály. 

XLIV. A mult évi jegyzőkönyv XXIII . pontja alatti kellemetlen tárgy a 
fönebbi XLI. szám alatti határozat által örvendetesen levén befejezve, itt csak annyi-
ban fölveendő, 

hogy a hitelesítő bizottság által a tavalyi tót szövegű jegyzőkönyvhoz csatolt 
következő észrevétel e jegyzőkönyvbe is igtattatik : „A XXIII. pont az expedítio hi-
bájából nem hitelesített alakban küldetvén meg a jegyzői hivatalnak , ennek követ-
keztében a sept. 19. törtónt hitelesítés szellemében dec. 14-dikén újra hitelesíttetett, 
úgy a mint e jkönyv eredeti tót szövegében hangzik." 

A közgyűlés még september 11-dikén is íolytattatván. 
XLY. A jelen gyűlés első napján XXIII . szám alatt egy a tavalyi szá-

madásokban előforduló sajtóhiba megvizsgálása végett kiküldött bizottság előterjeszti 
jelentését, melyben tudatja, hogy összehasonlítván az 1871. jegyzőkönyvhöz mellék-
letképen csatolt sommás kimutatást az eléje terjesztett eredeti naplóval és főkönyvvel, 
valamint a cultus-ministeriumnak hasonlóképen eredetiben felmutatott 1870. jun. 
26-ki 13843. számú és dec. 24-ki 28420. szám alatti rendelvényeivel, kitűnt, hogy 
az azon évi államsegélynek csak fele , tehát 2500 forint küldetett meg a kerületnek 
jul. 20-án, a másik pedig, tehát hasonlókép 2500 ft. csak 1871. jan. 10. érkezett. En-
nélfogva az 1870. számadásokba az államsegélynek csak egyik fele lett volna beve-
zetendő, másik fele pedig 187l-re hagyandó. 

E szerint a tettleges bevétel 1870-ben . . 10313 frt 19 krt 
tevén, mig a kiadás . . . . . 7226 „ 59 „ 

A maradvány . 3086 frt 60 kr. 
Az említett kimutatásban pedig bevételképen . 12813 frt 19 krA 
s kiadásképen . . . . . . . 7226 „ 59 „ 

levén fölvéve, a maradvány is . . 5585 fr t 60 kr. 
hibásan jő ki. 

E tévedésből származott hiba a számadásokból világosan kitűnvén, a jelentés 
megnyugtató tudomásul vetetik s a hiba ezennel jegyzőkönyvileg kiigazíttatik. 

XLVI. A tavalyi jegyzőkönyv XXIV. pontja nyomán a kerületi gyáminté-
zet elnöksége beadja évi jeleutését, melyből arról értesült a kerület, hogy e jótékony 
intézet a lefolyt évben is sükeresen működött. Nevezetesen kitüntette magát áldozat-
készsége által, mint mindig, most is a Pozsony városi esperesség, mely 1000 forint-
nál többet gyújtott gyámintézeti célokra; továbbá a Pozsony megyei, hol különösen 
fölemlíttetik Nagy-Szombat, mely noha magát tavaly 12—13 ezerbe került egyházi 
épületek szerzésével terhelte meg, mégis a gyámintézetre is adott 126 fr tot ; Német-
Glurab is valahára fölébredvén, szintén küldött 50 frtot Derekasan működött a 
mosonyi és trencsini esperesség is, s Árva is tett, a mennyit tehetett; a liptói espe-
resség új nyeremény , mig Turóc ós Nyitra elmaradtak ugyan, de csak annyiban, 
hogy a megtörtént gyűjtemények a kerületi gyámintézeti pénztárba nincsenek be-
küldve. Különösen a kerületi pénztárba érkezett: 

5* 
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a Pozsony városi esperessógből 300 frt 
a Pozsony megyeiből 70 y> 49 
a mosonyiból . . . . 30 y> — 

a nyitraiból . . . . . 1 » — 

a trencsíni bői . . . . 51 H 75 
a liptóiból . . . . . 39 » 18 
az árváiból . . . . . 13 » 50 

összesen . 505 frt 92 kr. 
A lassú bár, de folytonos haladás örvendetes tudomásul vetetvén, az esperessé 

gek és egyes gyülekezetek újólag fel szólít tatnak, hogy „adakozók legyenek a szen 
teknek szükségére." 

XLVII. A folyamatban levő gyűlés jegyzőkönyvének XXI. száma alatt 
a theologiai közoktatás ügyében kiküldött bizottság beterjeszti tanácskozásának ered-
ményét, mely a következő pontokat foglalja magában: 

1) Tekintettel a m. évi jegyzőkönyv XXV. pontjára, valamint az egyhá-
zunkra legmagasztosabb ügyre s legégetőbb szükségére, a bizottkág legmelegebben 
ajánlja a kerületnek egy önálló autonom theologiai facultas fölállítását. 

2) De e facultást sem indítványozva, sem és még kevésbé létesítve 
óhajtja az ismeretes acsai értekezlet elvei szerint, melyekkel nem ért egyet. 

3) Hogy pedig a rendes theologiai oktatás nagyon későre ne halasztassék, 
indítványozza a bizottság, hogy az esperességek, a theologi tanári kar, vagy ha szak-
értő egyeseknek tetszik, azok is, 1873. aug. l-ig ilyen theologiai facultás fölállítása 
iránti javaslataikat a főtiszt, püspöki hivatalnak okvetetlenül beküldjók , hogy a jövő 
kerületi gyűlés világosan kimondhassa, milyen theologiai facultást akaruuk. 

4) Mig az ilyen rendes theologiai fakultás megalakul, a bizottság indít-
ványozza, hogy a kerület minden telhető erejéből a már létező pozsonyi theologiai in-
tézetet támogassa. 

5) Tekintettel ez intézet különösen belső újjászervezésének szükségére, a 
theologiai tanári kar, — valamint akar egyes esperességek is megtehetik, sőt egye-
sek előtt sem lenne az út elzárva, — 1873. augustus l-ig superintendens urnák 
adják betervöket, hogy a legközelebbi kerületi gyűlés e fölötte szükséges intézet min-
deneket kielégítő végleges szervezését kimondhassa. 

6) Tekintve azon megbecsülhetetlen áldozatokat, melyeket a pozsonyi 
egyház a theologiai oktatás ügyének mindnyájunk számára keresztyén szeretetből ho-
zott, mit a bizottság hálásan elismer, s figyelembe véve a mai theologiai ismeret kö-
vetelményeit és theologusaink gyakorlati pastoralis kiképeztetésének szükségét, kivált 
a tót ajkú egyházban ós egyház számára, a bizottság ajánlja, hogy rögtön itt s ott-
hon is tanácskozzunk arról, mikép lehetne minél előbb egy új theologiai tanszéket 
Pozsonyban állítani. 

7) A legközelebb életbe léptetett négy éves tanfolyamot illetőleg a bizott-
ság azon véleményben van, hogy igenis 4 — 5 év is kellene az isteni ismeret kincsei-
nek buvárlatára, mig valakire a lelki vezetés bízatnék ; de egyház-társadalmi viszo-
nyaink, korunk közönye, a régi, nem mindenben rosz gyakorlat, s a rólunk nélkü-
lünk hozott határozat, oda vezetnek bennünket, hogy a három éves tanfolyam mellett 
kell maraduunk, mit a bizottság ugy é r t , hogy a három év befejezte után mindenki, 
a ki csak a vizsgálatot letette, azonnal ordinálható, mely három évet mindenki ott 
végezhet, a hol neki tetszik. 

8) Az 1871. egyet, gyűlési jegyzőkönyv 20. pontját, mely az acsai mun-
kálatnak a papi vizsgálatokra vonatkozó részét életbe lépteti, a bizottság el nem 
fogadja, még azon esetben sem, ha az ott megszabott vizsgálati rendet helyeselné ; 
mert noha elismeri, hogy a kerületek is tartoznak az egyetemes gyűlés határozatai-
nak engedelmeskedni, de nem engedheti, hogy a kerületi gyűlés XXV. számú határo-
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zata, mely az acsai terv tüzetesebb vizsgálatát hagyta meg az esperességeknek, az 
egyetemes gyűlés határozata által illusoriussá tetessék. Azon kivül a leendő lelké-
szek vizsgálatát a kerület legszentebb ügyei egyikének tekinti, melyet ennek befo-
lyása nélkül elintéztetni nem engedhet, ha csak az autonomiát megszüntetni nem 
akarja, annál inkább, mivel a papavatás a már úgy is eléggé csonkított püspöki 
hivatal joga és föladata. Kivánja tehát , hogy az egyetemes gyűlés e határozatát 
megsemmisítse s az kerületünkben életbe ne hozassék. 

9) A vizsgálatok új rendjének életbe léptetése iránt hozott ideiglenes sza-
bályzatot az előzményekhez képest szintén elvettetni kivánja. 

Ezen javaslat az ügy fontosságához és szentségéhez képest hosszas és beható 
vitára szolgáltatván alkalmat, az egyes pontokra nézve többnyira szavazás útján, kö-
vetkező határozatok jöttek létre: 

Az 1. szám alatti javaslat egy önálló theologiai intézet létesítése iránt, elvben 
újra el fogadta tik. 

A 2. és 3. pont hasonlóképen, minélfogva az esperességeknek meghagyatik, 
hogy a theologiai oktatás iránti terveiket jövő évi augustus l-ig superintendens úrhoz 
jutassák, hogy az ügyet a jövő kerületi gyűlés megvitatván, a kész javaslat az 
egyetemes gyűlés elé terjesztethessék. 

A 4-dik, mely a pozsonyi theologiai intézet meleg fölkarolását ajánlja, hasonló-
képen elfogadtatván, a terv létesítése a kerületbeli esperességeknek, az egyetemes gyűlés 
által a többi kerületeknek is ajánltatik. 

Az 5-ik mostanra nézve szintén elfogadtatik. 
A 6. pontban ajánlott új theologiai tanszék fölállítása iránti ajánlat hason-

lóképen elfogadtatik, azon hozzáadással, hogy az ez iránti tervek is 1873. évi 
augustus l - ig beküldendők. 

A 7-re: az egyetemes gyűlésre menendő követeknek utasításul adatik, hogy 
ott a 4 éves tanfolyam megszüntetését s a 3 évesnek visszaállítását sürgessék, 
úgy, hogy a kik ezt megfutották, lelkészekiil rögtön fölavattathassauak. Azou the-
ologusok pedig, kik a 3 éves tanfolyamot a mult nyáron befejezvén, jelölti vizsgá-
latot nem tehettek, ezt azokkal, kik ilyen vizsgálatot jövő juniusban fognak tenui, 
együtt letehessék. De ha valamelyiköknek ez idő előtt lenne candidaticumi vizs-
gálatra szüksége, az előbb is megengedtessék. ; 

XLVIII. Ugyané választmányra levén bizva megvizsgálása a Hrobony Lajos 
által a mult évi jegyzőkönyv XXY. pontja értelmében a theologiai oktatás reformja 
ügyében készített munkálatnak, a bizottság azon véleményt adja, hogy ez ugyan a 
kérdést épen ki nem meríti, de azért mégis az esperességekben köröztetni kivánja. 

Miután a magyar ós német gyülekezetek részéről költségkímélés tekintetéből 
lemondás történt arról, hogy e munkálat az ő nyelvökre is lefordíttassák, az eredeti-
nek köröztetése elhatároztatott. 

XLIX. A theologiai oktatással kapcsolatban jelentetett, hogy fiatal theo-
togiai tanárok hivatalukkal meg nem férő katonai gyakorlatokra szoríttatnak. 

Az egyetemes gyűlés fölkérendő, eszközölje ki , hogy a theologiai tanárok a 
katona-kötelezettségtől a mi egyházunkban is fölmentessenek. 

L. A pozsonyi lyceumi theologiai hallgatók az ez évre kitűzött órarend 
némi megváltoztatása iránt kéröleg folyamodván, 

kérelmök a pozsonyi egyházhoz, mint illetékes hatóságukhoz utasíttatik, mely 
iskolai tanácsa által méltányosság szerint fog eljárni. 

LI. A mult évi jegyzőkönyvnek a mostani gyűlés összehívására vonatkozó 
XXYI. pontjánál 

midőn a kerület köszönetét fejezi ki a pozsonyi egyház iránt azon szívességért, 
mely szerint az esperességi küldöttek elszállásolásáról gondoskodott, a jövő évi gyű-
lés iránt a tavalyi határozatot ez úttal is föntartja, hogy t. i, az elnökség a netalán 
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ajánlkozandó esperességek s illetőleg gyülekezetek közül legjobb belátása szerint a 
legcélszerűbbet válaszsza. 

LII. Olvastatván az 1871. évi jegyzőkönyv XXVII. pontja, a „tábori pré-
post" cím iránt, főtiszt, püspök úr jelenti, hogy az óta ez ügyben semmi újabb közlés 
nein érkezett. 

Tudomásul vetetik. 
LIII . Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXVIII. számú határozata, 

melyben kimondatik, hogy legcélszerűbb volna, ha ama rendelvény felől, mely fel-
hívja az egyházakat, hogy a lelkészek és tanítók használatában levő egyházi földek-
ről gondoskodjanak, nehogy ezek termése a vógrehajtás veszedelmének kitetessék, 
egyformaság tekintetéből, mint a négy kerületet egyaránt érdeklő felől az egyetemes 
gyűlés határozna. 

Mi mult évben nem történvén meg, az egyetemes gyűlési képviselők újra uta-
síttatnak, hogy ez ügyben valamennyi gyülekezetet egyenlőn szabályozó határozatot 
kieszközölni ügyekezzenek. 

LIV. Ezzel kapcsolatban inditványoztatott, hogy az egyetemes gyűlésre 
kiküldött képviselők eljárásukról a kerületnek jelentést tenni köteleztessenek. 

Mely indítvány elfogadtatván, határozat erejére emeltetik. 
LV. A mult évi jegyzőkönyv XXIX. pontjánál egy felől Szoutagli Kálmán 

vallási ügynök jelenti, hogy a négy evangelikus kerület számára rendelt Németh 
István-féle stipendialis hagyaték számadása következő : 

takarókpénztárban volt . . . . 980 frt — kr. 
befolyt hátralékos tőke . . . . 3550 „ — „ 
ennek május végétől 6 % kamatja . . 124 „ 25 „ 
980 forinttól 5 % 9 „ 52 77 

összesen . 4663 frt 77 kr. 
miből betáblázási s bélyegdíjakra . . 23 „ 77 „ 

levonatván, maradt osztandó 4640 frt, tehát egy kerületre 1160 frt, melyet jelentést 
tevő ügynök úr beküld a kerületi pénztárba. Más felől a turóc-szent-mártoni algym-
nasium igazgatója jelenti, hogy a Németh-féle ösztöndíj ez évben Zatyko Mihály IV. 
osztálybeli tanulónak Ítéltetett oda. 

A Németh-féle alapítványi összeg befizetése tudomásul vetetvén, a kerületi 
pénztárnok úr további kezelésére bizatik; a szt.-mártoni nevezett tanuló díjaztatása 
hasonlóképen tudomásul szolgálván, a már megállapított szabályzat szerint ez ösz-
töndíj jövő évben pozsonyi lyceumi tanulónak lesz adandó. 

LVI. Az 1871. évi jegyzőkönyv XXI. pontja által a trencsiui esperesség 
megbízatván, hogy az általa Trencsin-Teplicen indítványozott kápolna iránt adja be 
közelebbről formulázott javaslatát, ezt ez úttal beterjeszti. Mely javaslatában rész-
letesen indokolván a trencsini fürdőben építendő evangelikus kápolna szükségét, hol-
ott e helyeu a fürdő-idény alatt 400—500 evaug. lélek szokott összegyülekezni, 
tudatja, hogy magok a vendégek e kápolnára a földes uraságnál telket kieszkö-
zöltek. Hogy pedig ennek szüksége annál szembetűnőbb legyeu, az isteni tiszte-
let tartását már a jövő nyáron, ha csak bérelt helyiségben is, megkezdetni véle-
ményezi, melyet a trencsini lelkész, mint a hová Teplic fiókegyházképen tartozik, 
többnyire német, de ha a szükség kívánja, tót ós magyar nyelven is végezne. A 
mi az anyagi eszközök megszerzését illeti, az esperesség gondoskodik, hogy ott hely-
ben és a környéken, a vendégek közt is, gyűjtések eszközöltessenek; továbbá gyá-
molítás iránt a magyar és osztrák kormány, s talán a német kormányok is, s 
kivált a Gusztáv Adolf-egylet volnának megkeresendők. 

A kerület méltányolván a trencsini esperesség jó szándékú törekvését, az általa 
kitűzött cél pártfogását a kerületbeli egyházaknak melegen ajánlja, s meghagyja a 
trencsini esperességnek, különösen pedig a trencsini gyülekezetnek, mint a teplici 
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filia anyaegyházának, hogy a kellő eszközök gyűjtésében serényen buzgólkodjék, ne-
vezetesen pedig forduljon az ottani nagylelkű földes úrhoz, báró Sinához, továbbá a 
hazai gyámintézetekhez s ezek által a Gusztáv-Adolf egylethez, eljárása eredményéről 
a jövő gyűlésen elvárva jelentését. 

LYir. Tárgyrokonságnál fogva bemutatja egyh. elnök úr a cultus-minis-
terium 1871. november 8. kelt rendelvényét, mely által kijelenti, hogy a Liptó me-
gyei magurkai bányatelep róni. kath. és ág. hitv. evang. munkásai közös kápolnájának 
építése alapját illetőleg a pénz- és igazságügyi ministerekkel befejezett tár-
gyalások következtében , azon alap a telep eloszlásáig eredeti rendeltetésé-
nek fentartassék és a besztercebányai takarékpénztárban hagyassák, fönmarad-
ván püspök úrnak a betekintés joga; a telep feloszlása esetére pedig a 
meglevő vagyon a ministerium által valamely vallási vagy növelési célra for-
díttassák. Ennek alapján főtiszt, úr kérdést intézvén a liptói esperes úrhoz, 
ettől azon választ nyerte, hogy Magurkán gyűjtöttek ugyan e célra mintegy 300 — 
400 fr tot ; de ezt a két felekezet egymás közt felosztván, a maga részét mindenik 
fél azon egyháznak adta, melyhez a bányászok eredetileg tartoztak, s belőle régi 
tartozásukat kifizették. Ismételve tett ugyan kérdést a besztercebányai takarók-
pénztárnál is, de onnan semmi válasz nem érkezett, s ugy látszik a magurkai telep-
nek ott semmije sincs. 

Tudomásul vetetik. 
LVIII. A tavalyi jegyzőkönyv X X X I I . pontja alatt azon óhajtás levén 

kifejezve, hogy nemzetiségi egyenjogúság tekintetéből az egyetemes gyűlésen díja-
zott tót jegyző is legyen alkalmazva, 

örvendetes tudomásul szolgál, hogy a megválasztott egyetemes egyházi jegy-
zőben e kívánat már annak kifejezése előtt is tel jesül t , mit a kerület jövőre is 
fön kiván tartatni. 

LIX. A mult évi jegyzőkönyv XXXIII . számú határozatában utasításul 
adatván az egyetemes gyűlésre rendelt követeknek, hogy ott olyan tartalmú intézke-
dést sürgessenek, mely szerint minden püspök, lelkész, felügyelő stb. a szent há-
romságra tegye le a hitet. 

Ez ügy a mult évi egyetemes gyűlésen elő nem fordulván, ez utasítás a jelen évi 
egyetemes gyűlésre kiküldöttek számára is föntartatik. 

LX. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében foglalt elnöki jelentés azon he-
lyére vonatkozólag, hol ő excja előadja, hogy az evangelical alliance küldöttségé-
ben részt vett 

a kerületi gyűlés fölkéri ő excját, az egyetemes felügyelő urat, hogy a mennyire 
lehetséges, ilyen lépésekről az egyházat előlegesen értesíteni szíveskedjék. 

LXI. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 4. pontja új lépéseket rendel-
vén tétetni az iránt, hogy a protestáns katonák a mi egyházunk elveivel ellenkező 
más vallási szertartásokra ne kényszeríttessenek, 

mivel még erről eddig megnyugtató hivatalos értesítés nem érkezett, a további 
sürgető fölterjesztés az egyetemes gyűlésre újra utasításul adatik. 

LXII. Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontjában az eddigi célszerűtleneknek 
bizonyult kerületenkénti tanárvizsgáló bizottságok helyett egy egyetemes középponti 
tanárvizsgáló bizottság indítványoztatván, s e kérdés megvitatás és véleményezés 
végett a kerületekkel közöltetni határoztatván, 

a kerület a tanárvizsgálásnak e javasolt módját sem célszerűnek, sem gyakor-
latinak, s a mellett nagyon költségesnek, és sok akadálylyal összekötöttnek, tehát ki-
vihetetlennek tartja, annál inkább, mivel az eddigi tanárvizsgáló bizottságok 
is nem kerületiek, mint hibásan neveztetnek, hanem az egyetemesnek egyes 
osztályai voltak. Minthogy azonban az ellenök felhozott azon kifogás alapos, 
hogy szerinte tisztitársak vizsgálják sokszor már tettleg működő tiszttársukat 

8* 
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a kerület is óhajtja, hogy helyette célszerűbb tanárvizsgáló bizottság szervez-
tessék. 

LXIII. Az egyetemes gyűlés mult évi jegyzőkönyvének 10. száma alatt 
az egyetemes tanügyi bizottság indítványozza egy, az egyetemes pénztárból fizetendő 
egyetemes tanügyi felügyelő választását, ki a melléje adott, szintén fizetéses jegyző 
segítségével az evangelikus tanügy középpontját képezné; továbbá, hogy ez az illető 
tanintézetekkel közvetlenül érintkezzék; végre, hogy e célból postadíj-mentességgel 
felruháztassák s külön hivatalos pecsétet használhasson. 

Noha a kerület a néhány év óta csupán szükségből keletkezett tanügyi bi-
zottságnak gyökeres átalakítását okvetetlenül szükségesnek tekinti, és épen azért 
kívánatosnak tartja , mindamellett az ajánlott egy felől egészen gyakorlatiatlan , más 
felől egyházi törvényes hatóságaink, nevezetesen a superintendensek és egyetemes 
felügyelő jogait csorbító javaslatot, mely egy ú j , egyházunk szervezetétől idegen, 
bureaukratikus, merev centralisatióra törekvő intézményt szándékozik behozni, mely 
végre is az iskolának, mint gyermeknek az egyháztól, mint anyától elkülönítését 
vonná maga után, semmi szín alatt elfogadhatónak nem találja, sőt inkább a super-
intendenseknek és egyetemes felügyelőnek, mint nem csupán az egyházak, hanem az 
iskolák főgondviselőinek is jogait csorbítatlanul megőrizni, vagy a mennyiben netalán 
már csorbíttattak, visszaállítani törekszik. Miután pedig sem az eddigi alakjában 
fönállott, sem a most tervezett tanügyi bizottság fön nem állhat, s az egyháznak né-
mi tanügyi közegre mégis szüksége van, a dunáninneni kerület új célszerűbbnek 
fölállítását s illetőleg a réginek gyökeres reorganisálását várja az egyetemes 
gyűléstől. 

LXIY. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 37. pontjára vonatkozólag, 
hol a görög nyelvtől való fölmentés joga az illető püspök urakra ruháztatni indítvá-
nyoztatik, az e jegyzőkönyv XXIII . számú határozata által kiküldött választmánynak 
jelentése olvastatik, melynek véleménye szerint tudományosan képzett férfiú görög 
nyelv nélkül nem is képzelhető, tehát elvileg, a ki ilyen névre igényt tar t , a görög-
nyelv tanulásától a gymnasiumban föl sem menthető. Mindamellett sajátságos 
viszonyainknál fogva, ajánlja a tanári karnak azon javaslatát, hogy igen fontos, 
mindig csak kivételes esetekben, a superintendensek némely ifjakat a görög nyelv 
tanulásának kötelezettségétől fölmenthessenek, de csakis azon föltétel alatt, hogy az 
ekkép fölmentett tanuló legalább is annyi órában, a, hány különben a görög nyelvre 
esnék, más, nem kötelezett tantárgyat tanuljon. 

Mely javaslatot, a református testvéreknél levő gyakorlat szerint, a kerületi 
gyűlés is azon módosítással elfogadta, hogy ilyen fölmentés mindig csak az illető ta-
nári kar véleményének meghallgatásával történhessék, ez értelemben levén a terv az 
egyetemes gyűlésen ajánlandó. 

LXV. Okrutzky Emília, púcliói néhai lelkész özvegye az államsegélyben 
való részesíttetésért folyamodik. 

Noha kerületünk határozatai szerint az ilyen folyamodásoknak esperességi aján-
lattal ellátva s ezek utján kellene érkezniök, a mennyiben folyamodó ez idő szerint 
kerületünk határain kivűl lakik, folyamodása a XXXII. szám alatt kiküldött választ-
mányhoz ajánlólag utasíttatik, 

LXYI. A nyitrai esperesség részéről azon kívánat jelentetik be, hogy vala-
mint a kerületi számadások az esperességekben köröztetnek, úgy az egyetemes száma-
dások is a jegyzőkönyvhöz mellékelten közöltessenek. 

Mely indítvány az egyetemes gyűlésre pártolólag annál inkákb ajánltatik, mivel 
az a régibb gyakorlatnak is megfelel. 

LXVII Ugyanazon esperesség részéről felhozatik, hogy a tanítói ösztön-
díjak iránt f, é. apr. 14. kiadott cultusministeri rendelvényben egy aggodalmat kelt-



hető kifejezés fordul elő, az t. i. mely szerint a politikai és nemzetiségi pártoskodás-
ban részt vett tanítók e jótékonyságtól elesnek, 

nehogy e nagyon ruganyos és különféle magyarázatot megengedő kifejezés téves 
értelmezése folytán a legérdemesebb tanítók az ösztöndíjtól elüttethessenek, fölké-
rendő a kormány, hogy a folyamodó tanítók felől az egyházi hatóságok is meghall-
gattassanak. 

LXVIII. A nyitrai esperesség panaszosan hozván föl, hogy a Zpévník és 
Tranoscius újabb kiadásai tetemes hibákkal jelennek meg, 

fölkéretik az egyetemes gyűlés, hagyja meg a kiadónak, hogy ez énekes köny-
vek minél hibátlanabb kiállításáról gondoskodni kötelességének ismerje. 

LXIX. A jelen gyűlés utolsó két napi jegyzőkönyve maga a gyűlés folyama 
alatt nem hitelesíttethetvén, 

e tiszttel püspök úr elnöklete alatt Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Mud-
rony Mihály, Tomka Kálmán, Geyer János, Lesko Mihály, Leska János, Csecsetka 
Sámuel, Michaelis Vilmos és Blaskovics Vilmos urakból álló választmány bizatik meg. 

Hitelesíttetett 1872. sept. 17. Jegyzette és kiadta 
S z e b e r é n y i L a j o s , m. k. 

leik. és theolog. tanár mint kerületi közös jegyző. 

Hibaigazítás. E jegyzőkönyv 2. lapjának utolsó sorában hibásan ál l : „köszönetét fejezi 
ki„ e helyett: „köszönettel fogadja.'1 Továbbá a jegyzőnek néhány napi távolléte miatt következő 
számbeli hibák csúsztak be: 

a 24. lapon 34. sor: 8472 frt 4 kr. 8471 frt 4 kr. helyett. 
„ 24. „ 46. „ 1069 „ 22 „ 1079 „ 22 „ 
a 24. „ 49. „ 5427 „ 11 „ 5426 „ 11 „ 

Mely sajtóhibák ezennel kiigazíttatnak. Sz. L. 

Nyomatott Angermayr Károlynál, előbb Schreiber Alajos, Pozsonyban, 



A dunáninnoni 
ágostai bitvall. evang. egyházkerület 

c 

1872. sept 9. 10. és 11. tartott gyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 
1873, évi oct. 29. és 30. 

nagys. és főtiszt. Gedllly Lajos, püspök és kir. tan. s MossÓCZy 
LajOS, Pozsony városi esper. felügyelő urak elnöklete alatt sz. kir. 

Pozsony városában tartott közgyűlésének 

Jelen volt esp. képviselők: az árvái esperességből Nóvák Sámuel, esperes és a.-kubini 
leik. ; a liptói esperességből: Boor Mihály, szakolcai leik. ; a mosonyi esperességből: 
Ulicsny András, miklósfalvi leik. ; a nyitrai esperességből: dr. Húrban József, hlubokói, 
Paulinyi László, pritrzsdi leik. ; a Pozsony városiból: Geyer János, esp. és Szeberényi 
Lajos ker. jegyző pozsonyi lelkészek; világiak pedig: Mossóczy Lajos, esp. felügy., Jeszenszky 
József, ker. pénztárnok, Samarjay Károly, ker. jegyző és ügyész, Chalupka András, Tomka 
Kálmán, Csecsetka Sám. lyc. igazgató; a Pozsony vármegyeiből: Lesko Mihály fő-
esperes, ós f.-szelii, Dorner Mátyás alesp. és hazini, Ritter Károly, esp. jegyző és somorjai leik.; 
a trencsiniból: Krizsan Károly főesp. ós zarjecsi, Roy Pál, puchói leik. ; a túróéiból: 
Leska János, ker. jegyző és bodfalusi leik., Mudrony Mihály, ügyvéd. 

A küldötteken kívül más résztvevők, a Pozsony városi esperességből: Polefkovics Gusztáv, 
récsei leik. Michaelis Vilmos, ker. jegyző, Emerici Lajos, Glatz Henrik, Harmath Károly, lyc. 
tanárok, Goschenhofer János és Zajac András segédlelkészek, Barabás József ügyvéd, Falb 
Pál, Freiler Gottlieb, Freyler Sándor, Heim Károly ügyvéd, Müllner Mátyás, Vilfing Károly, 
Vrchovszky Alajos ügyvéd; Csáder Gyula és Korcsek Zsigmond, tanítók; Rosenkranz Károly 

orgonász, Procházka József, nyug. tan. és több más egyháztag; a Pozsony megyei esperesség-
ből : Blaskovics Vilmos, n.-gurabi, Hollerung Károly és Minich Dániel, inodori, Nítnaus Ádám, 
sz.-györgyi, Schleifer Károly, misérdi lelkészek, Ulreich Mihály bazini tanító, Királyföldi Endre 
ügyvéd stb. 

Mely alkalommal 
A buzgó énekléssel s a Nitnaus Ádám, sz.-györgyi lelkész által elmondott épületes beszéddel 

megtartott isteni tisztelet után, melylyel a ker. gyámintézet javára offertorium volt összekap-
csolva, az esperességek küldöttei a lyceum könyvtári teremében gyűltek össze. Hol az egyházi 
elnök úr az egek urához intézett fohász után szíves üdvözlettel fogadván a jelenvoltakat, sajnál-
kozva hozza föl, hogy mélt. Szentiványi Márton kerül, felügyelő úr a cholera miatt levén arra 
belügyministeri rendelet által utasítva, hogy a járvány tartama alatt megyéjét el ne hagyja, 
körünkben meg nem jelenhetett. Ennélfogva a világi elnöki szék elfoglalására tek. Mossóczy 
Lajos, Pozsony városi esperességi, mint legidősebb felügyelő urat hívta föl. A gyűlés ekkép 
megalakulván, 

I. A küldöttek felhivattak credentionalisaik bemutatására, miből kitűnt, hogy vala-
mennyi esperesség van képviselve. Sz. L. 

II. Egyházi elnök úr olvassa szokott kimerítő évi jelentésót, melynek tartalma 
következő: 

Tekintetes és főtiszteletü egyházkerületi gyűlés ! 
A tudva levő okok, melyeknél fogva jelen gyűlésünket ily szokatlan késő időre kelle 

halasztanunk, lehető rövidséget parancsolnak előadásainkban, tanácskozásainkban, vitáinkban. E 
körülményt tekintetbe véve, szorítkozni fogok én is évi jelentésemben a főbb mozzanatok egy-
szerű elősorolására, melyek utolsó közgyűlésünk óta egyházkerületünk körében előfordultak. Mielőtt 
azonban ezt tenném, mindnyájunk érzelmét vélem kifejezni, midőn benső mély hálafohászt inté-
zek ahhoz, kitől jő a mi segítségünk, a ki teremté a mennyet és a földet. Igenis, áldott legyen 
0, a mi Urunk, Jézusnak atyja, a ki ez évben is megtartá, kül- és belviharoktól megótalmazá 
szentegyházunkat, s megálda minket benne minden lelki áldással a Krisztusban. 1. Ef. 1, 3. 
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És áldott légyen szent neve azért is, hogy azon félelmetes pusztító betegség által, mely okozá 
épen jelen gyűlésünknek az imént említett elkésését, súlyos megkisértetést bocsátott ugyan reánk, 
fájdalmas sebeket ejtett számos hitsorosaink családi köreiben, sőt a szorosabb értelemben vett 
egyházi térről is az evangyéliom két hű szolgáját elszólttá, de a kísértettel egyetemben a szaba-
dulásra is utat nyitott, úgy, hogy azt elszenvedhetők 1. Kor. 10, 13. Ajánljuk továbbra is isteni 
hatalmába s atyai kegyelmébe, — azon szent fogadás mellett, hogy nem szünendünk meg ma-
gunk is vívni a hitnek jó harcát, s megtenni örömest minden munkát, elviselni minden bajt ós 
terhet, meghozni minden áldozatot érette, — drága evangyóliomi anyaszentegyházunknak sorsát. 

Ez előzmény után legyen szabad mindenek előtt említést tennem a inult májushó le 
folyta alatt a turóci esperessógben általam véghezvitt kánonszerü egyházlátogatásról Mellőzve 
annak apró részleteit, általános eredményül van szerencsém jelenteni, hogy az atyák szent örök-
sége, az evangyóliomi hit iránti hűség és buzgóság az Isten ottani népénél még nem aludt ki, 
s felsőbb és alsóbb rétegekben — ka ilyenekről ott, hol mindnyájan egyek vagyunk a Krisztus-
ban, szó lehet, — az ige és sakramentomokban való gyönyörködésben, az ifjúság keresztyén 
nevelésében s az ezek érdekében hozott jelentékeny áldozatokban helylyel közzel igen szépen nyi-
latkozik. Igaz, észlelhetők ott is mindkét irányban hiányok is, melyek különben talán nem is 
annyira a nemakarásnak vagy épen rosz indulatnak, mint a nyomasztó anyagi viszonyoknak róhatok 
fel; s hogy mindamellett ezek is lehetőleg elháríttassanak, arra fel lett ez alkalommal használva 
minden intés, kórós, tanácsadás, s hol szükségesnek találtatott, megrovás és feddés is. Remélem 
is, hogy ezen ilyképen használt lelki észközök nem maradnak siker nélkül; kérve egyszersmind 
a kegyelem Istenét, hogy a mit mi ott plántáltunk ós öntöztünk, annak előmenetelt adni mél-
tóztassék. Az egyházlátogatásnál hű kísérőim ós segédeim nagytiszt. Hodzsa András főesperes, 
tek. Révay Ferdinánd esperességi felügyelő s mint jegyző tiszt. Dobruczky János mosóci lel-
kész urak valának, kik is ezért, valamint az összes turóci közönség személyem iránt mutatott 
szívessógökórt fogadják itt is újólag forró köszönetemet. 

Az ország kormányával ez évben is folyton folyt érintkezésünk. A közlemények száma, 
melyek azon magas helyről a superintendensi hivatalhoz érkeztek 189. tészen. Ha tekintetbe 
méltóztatik venni azon teendőket, a mik azután ezen kormányi közlemények folytán eszközlen-
dők, magától tűnik ki, mennyire terhessé lett újabb időben, nem tekintve annak más nem ke-
vésbé fontos feladatait is, a superintendepsi hivatal, annyival inkább, mert annak viselője egé-
szen magára van utalva és semmi segédáökkel nem rendelkezik. Ezt egyfelől azért említem fel, 
hogy ha dolgaink menete nem egészen felelne meg egyik vagy másik várakozásának, szíves el-
nézést kérjek ki s biztosítsak magam számára, másfelől azért, hogy minden illetők ebben is 
ösztönt találjanak tiszti teendőik pontos, serény és szabatos teljesítésére, nehogy ennek elmulasz-
tása s az ebből folyó intések, sürgetések, újabb meg ujabb útbaigazítások által, mint, fájdalom, 
gyakran történni szokott, a superintendensi hivatal munkái szükség nélkül szaporíttassanak. 

A magas kormány közérdekű fontosabb rendeleteit egyébiránt szerencsém lesz egyen-
kint is a gyűlés asztalára letenni. Ezek közt kétségkívül legnagyobb érdekkel bír ő nagymóltó-
ságának a vallás- ós közoktatásügyi minister urnák f. évi febr. 22-kón 1. sz. a. kelt leirata, 
melyben a népoktatás terén érvényesíteni szándékolt elveit kifejti, s egyebek közt kijelenti, hogy 
ő „soha nem fog arra tekinteni, vájjon az iskolák felekezetiek-e vagy más jellemüek, hanem 
mindenkor és egyedül azt keresendi bennök: jó iskolák-e?" E loyalis és nemes biztosítás mellett 
csak az maradna kívánni való, vajha az állam segédkezeket is nyújtana nekünk arra, hogy isko-
láinkat ott, hol saját erőinkből nem telik, jókká emelhetnök a nélkül, hogy ezért tőlünk oly ár 
kívántatnék, melyet lefizetni magasabb kötelességek tiltanak, t. i. népoktatási ügyünk autonom 
kezelésének, kormányzásának feladása. Az említett biztosítás mellett különben ő nmltsága felhív 
bennünket, komolyan ós erélyesen felügyelni arra, hogy népiskoláink a törvény rendeleteinek 
minden tekintetben megfeleljenek, hozzátéve, hogy erről a folyó óv végéig kimerítő jelentés lesz 
részünkről hozzá beküldendő. Ennek eszközlése végett kiadám a szóban levő ministeri rendeletet 
úgy a fönálló egyházkerületi iskolai állandó bizottság két osztály elnökségének, mint valamennyi 
esperes uraknak, sőt magam is intézők nyomtatott részletes kérdéseket minden egyes egyházhoz, 
hogy ez uton adatokat nyerjek részint a minister urnák adandó válaszra, részint a jelentésre, 
melyet népoktatási ügyünk állapotáról ezen tek. és főtiszt, közgyűlésnek s utóbb a mélt. és 
főtiszt, egyetemes gyűlésnek előterjesztenem kell. E jelentós következni fog, s reá előre is bátor 
vagyok a tek. ós főtiszt, közgyűlés figyelmét kikérni. 

A róm.-kath. egyházzal, vagyis helyesebben szólva, annak papságával ez évben sem 
leheténk mentek minden kellemetlen sulodásoktól. A legkirívóbb túlkapások által különböztetó 
meg magát e téren Ocsovszky Ferenc nagyszombati plébános, ki nem átallá egyebek közt ma-
gának a ministeriuinnak közreműködését követelni arra, hogy a kath. hallgatók a mi templo-
mainkból kitiltassanak s a vallásos tórítvények érvényesíttessenek. Követék őt e téren a modort, 
liptó-sz.-mikiősi, bosáci, tót-prónai, báni, kis-gradnai, rózsahegyi ós morvaországi lírozenkai pló-



bánosok, részint az evang. házasulóknak térítvények kiadására való erkölcsi kényszerítése, részint 
evang. híveknek a törvényes formaságok mellőzésével történt kitéríttetése által. Mindezen tör-
vényszegések meggátlására szolgálandó intézkedések javaslása- s e végből az országgyűléshez 
intézendő kérvény szerkesztésére a multévi egyetemes gyűlés kebeléből egy külön bizottság lön 
kiküldve. Működéséről a bizottságnak nincsen tudomásom. 

Mennél kellemetlenebb vala olykor olykor érintkezésünk a róin.-kath. egyházzal, annál szí-
vélyesebb és testvériesebb volt az a saját hitünkbeli többi egyházkerületekkel, mely is különös 
élénk kifejezést nyert azon részvétben, melyet mult évi közgyűlésünk meghagyása folytán többen 
a bányakerületi újan megválasztott superintendens beigtatási ünnepélyében vevénk, valamint azon 
kölcsönös készségben, meylyel gyűlési jegyzőkönyveinket egymással folytonosan kicseréltük. Ez 
utóbbiak általam időnként beküldettek a ntiszt. esperesi hivatalokhoz, s egy-egy példányban ime 
ezennel ide is letétetnek. 

S most szorosabban vett belügyeinkre kívánok térni. És itt legeiül is kiváló örvende-
tes esemény gyanánt jelentem, hogy anyaegyházaink száma ismétegygyel szaporodott, a halottai-
ból feltámadt rózsahegyivel Liptóban. A ki egyházunk történelmében jártas, az igenis örülni fog 
rajta s hálákat adni az idők fordulatait intéző Istennek, hogy hol egykor virágzó s gazdagon 
gyümölcsöző szőleje vala az Urnák, kétszáz év múlva új életűek indult veteményes kertet szem-
lélünk ismét. Rózsahegy eddig mint leányegyház a német-lipcsei anyaegyházhoz tartozott. És 
hogy ettől elválván, önálló auyaegyházzá alakulhasson, ahhoz fenálló szabályaink szerint, tulajdon-
képen a tek. és főtiszt, egyházkerületi közgyűlés beleegyezése volt volna szükséges. Miután azon-
ban részemről azon megalakulás szükséges és üdves, de egyúttal sürgős voltáról is meggyőződést 
szereztem magamnak, s azt úgy Rózsahegynek eddigi anyaegyháza, mint volt lelkésze, s végtére 
a liptói esperesság is nem csak nem ellenzé, hanem mielőbbi létrejöttét kívánatosnak jelenté ki: 
nem haboztam a tek. és főtiszt, gyűlés jóváhagyása reményében, egyetértőleg egyházker. felügyelő 
úr ő mltságával, az óhajtott megalakuláshoz az engedélyt megadni. A rózsahegyi új egyház tagjai 
pedig azonnal nagy buzgalommal hozzá láttak a munkához, lelkipásztort választottak t. Mako-
viczky János úr eddigi liptó-sz.-mikiósi tanár személyében, s templom emeléséhez fogtak, mely-
nek építése már vége felé is közéig. Igaz, mindezt csak összes erkölcsi és anyagi erőik legna-
gyobb megfeszítésével teheték, s így is a célt alig volnának képesek elérni, ha ebben a hitsor-
sosok testvéri részvéte nem leend segítségökre. Mely hogy a lehető legnagyobb mértékben jusson 
részökre, magam is forróan óhajtom, s ez irányban a tek. és főtiszt, közgyűlésnek is pártfogását 
a nevezett zsenge egyház részére kikérem. 

Az oktatásügyet illetőleg, a népiskolákra vonatkozó fentérintett jelentésen kivül, még a 
modori és znió-váraljai állami tanítóképezdéknél és a pozsonyi tanítóuőkópezdénél működő vallás-
tanáraink, valamint a lipótvári országos fegyintézetben alkalmazott vallásunkbeli lelkész jelenté-
seit is elő fogom terjeszteni. — A pozsonyi tanítókópezdei eddigi vallástanár, ntiszt. Szeberényi 
Lajos ur egyébiránt ez állásáról lemondván, utódául ajánlatomra t. Liska Sámuel pozsonyi ly-
ceumi tanár ur neveztetett. Ez alkalmat ad a tek. ós főtiszt, gyűlés figyelmét a szóban levő 
vallástanárok aránytalanul csekély fizetésére irányoznom, mely három évfolyamban nem többet 
mint 100 frtot tészen. Nagyon helyén volna, ha ennek méltányos szaporítása iránt a tek. ós 
főtiszt, gyűlés szavát méltóztatnék a magas kormánynál emelni. 

Pozsonyi főiskolánké évben is régi jó hiréhez méltóan folytatá tisztét; a turóc-sz-
rnártoni algymnasiumot a kánonszerü látogatás alkalmával behatóan megvizsgáltam, mely eljárá-
somnak eredményét a maga helyén bővebben fogom előterjeszteni. 

Talán itt lesz helyén megemlíteni, hogy az állami tanintézetek száma egyházkerüle-
tünk területén, t. i. itt Pozsonyban, egy igen szükségessel és hasznossal szaporodott meg, egy 
bábaiskolával. Mennél inkább van alkalmam az egyházlátogatásoknál meggyőződni arról, mily 
hiányosak még községeinkben a szülő anyák körüli segédkezésre vonatkozó intézkedések, annál 
forróbban ajánlom ezen újon keletkezett közhasznú tanintézetet lelkósztársaim s általok közsé-
geink figyelmébe. 

Következik az egyházi közjótékonyság ügye. Természetesen itt azon egyes adományok, 
melyek gyülekezeteinkben például az istenitisztelet emelésére vagy díszesbbé tételére szenteltettek, 
fel nem számíthatók, mert hiszen akkor összes egyházaink leltárait, jegyző- és számadási köny-
veit kellene itt feltárnom, alig levén egyház, melyben ily adományok évről évre elő nem fordul-
nának. Szorítkozom tehát csupán a rendkivűliebb és jelentékenyebb adományokra, melyekkel 
nagylelkű egyesek vagy egyletek egyházunk közügyét gyámolíták. Ezek élén ismét az áldott 
Gusztáv Adolf-egylet állt. Küldeményei a következők: modori német egyháznak 162 frt. 85 kr., 
Duna-Szerdahelynek 162 frt. 85 kr., Královának 81 frt. 45 kr., Szulyónak 81 frt. 45 kr., 
Láznak 57 frt., Puchőnak 57 frt., Rajecznek 40 frt. 70 kr., Mosócznak 39 frt. 10 kr., 
Schnitta papözvegynek 16 frt. 50 kr 

Egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog következni. A központi 
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gyámintézettói következő egyházaink következő segélyadományokat kaptak: Puchó 400 frtot, 
Nagyszombat, Rózsahegy, Dunaszerdahely egyenként 60 frtot, Szmrecsán, Poruba-Zábrezs, 
Nagy-Palugya, egyenként 40 frtot, Csorba, Ligetfalva, egyenkint 30 frtot, Vichodna 25 
frt. 35 kr. 

E kelyt kivánom gróf Pálffy János ur pozsonymegye főispánjának egy nagylelkű ala-
pítványát a tek. és főtiszt, közgyűlés tudomására hozni. Ugyanis ő mltga azon evaug. lelkész-
nek díjazására, ki a pozsonymegyei fogházban letartóztatott evang. fegyenceket lelkileg gondo-
zandja, a pozsonyi egyháznál 1500 frtot alapított A Pálffy név egyházunk évlapjaiban eddig 
inkább szomorú eseményekre emlékeztetett; annál nagyobb hálára érzendi magát egyházunk le-
köteleztetve ama főúri név ezen lelkes viselője iránt nem csak e nemes tetteért, de azon számos 
jótéteményeiért, melyekben ő mltsága különösen a pozsonyi lyceumot részeltetni szokta. — Ez 
utóbbira, t. i. a pozsonyi lyceumra néhai Mazur Jenő ur 2000 ftnyi alapítványt hagyományozott, 
melyről a maga helyén bővebben. 

Jóltevőknek bizonyultak többen az egyházi építkezés terén is, melyről a következő moz-
zanatokat van szerencsém bejelenteni: a zárjecsi egyház 4500 frtba került díszes ós kényelmes 
paplakot épített; a lázi egyház gyökeresen átalakította elóbbeni rozzant iskoláját; a nemes-pod-
hragyi egyházhoz tartozó Csötörtök leánygyűlekezet új iskolát épített mihez Kubovics-Zaliradszky 
János gazda telket, készpénzben 20 frtot, fát, követ ós téglát, az egyház felügyelője Osztro-
luczky Géza ur pedig kerttelket, s ugyancsak az utóbbi a-bosácz-podhragyi iskolára 100 frtot és 
3000 téglát ajándékozott; Kis-Sztankócz is hasonlóan májushóban új iskola építéséhez fogott; 
Puchó már régebben elkezdett temploma építését ujabban nagy buzgalommal serénykedik befejezni, 
valamint Duna-Szerdahely és Modor-Králova is hasonló munkában fáradoznak; Misérd temploma 
szépítésével foglalkozik; Alsó-Szeli új templomépítésre 5000 frtot s a szükséges anyagszereket 
tartja készen ; Grinád iskolául s imaházul, terjedelmes kültelekkel együtt egy 8000 frtba került 
épületet vásárlott; Bazin befejezé toronyépítését; Brezova e napokban készül új temploma fel-
szentelésére. 

Házassági akadályoktól királyi felmentvényt 64 pár kapott. Díjak fejében bejött ezek-
től 680 frt . 

Befejezem jelentésemet az egyházi és iskolai személyzetben törtónt változások elő-
sorolásával: 

1. A halál kiragadta körünkből: Detrich Flórián rózsahegyi felügyelőt, Klein Lajos pri-
bilinai másodfelügyelőt, Hirschkorn Sándor, alsó-szeli, Lencso György lestinei, Marecsek János 
zsaskói lelkészeket. 

2. Helybeli felügyelőknek lettek választva: Zsaskón Zmeskal Zoltán árvamegyei alispán ; 
Hegyeshalomban dr. Hollerung Alfréd kir. törvényszéki ülnök urak. 

3. Bachát Dániel pesti szláv lelkésznek hivatván meg, helyét Pribilinán Institoris JózseJ 
turóc-sz.-mártoni algymnasiumi tanár foglalta el; alsó-szeli lelkésznek Rásó Mihály, eddigi ivánko-
falvi lelkész, zsaskóinak Skripen János választattak; segédlelkószi alkalmazást nyertek Goschen-
hofer József a superintendnns oldala mellett, Csobrda Pál Liptó-Sz.-Miklóson, Húrban Vladimir, 
Hlubokán, Svehla Ferenc Lázou, Zajacz András Pozsonyban a szláv magyar egyháznál, Kellő 
György Tarnócon; Rosza János volt zay-ugróci segédlelkész ugyanazon minőségben Pilisre távozott 
Pest megyébe. 

4. A pozsonyi lyceum segédtanára Boehm Károly a pesti gymnásiumnál nyervén ren-
des tanári állomást, utódja a pozsonyi lyceumon Adamis Károly lett. 

5. Tanítóváltozások: Dianovszky Lajos kajali tauító ós levita Kecskemétre menvén 
községi tanítónak, helyét Kajaion Horémusz Sámuel foglalta A] Bruckner János limbachi tanító 
Szalonakra költözvén, utódául Limbachon Wony Károly somorjai tanító választatott; misórdi ta-
nítóvá lett Zettl János, kosztolnaivá Lacsny Lajos, ki oda Schweinsbachból ment á l ta l ; Jurcsó 
Konrád grinádi tanító onnan elköltözött; valamint Zbavitel József is Isztebnéről. 

6. Lelkészekké avattattak a fentemlített Goschenhofer József, Húrban Vladimir, Za-
jacz András ós Kellő György. 

7. Tanári vizsgát t e t t : Boehm Károly. 
8. Hitjelölti vizsgát: a) Freytag János apatek-aradi, b) Frint Lajos aradvárosi, c) 

Gyórik Márton gálos-mosonyi, d) Leffler Sámuel rimaszombat-gömöri, e) Ringbauer Gusztáv 
somorja-pozsonyi, f) Rosza Sámuel szenicz-nyitrai, g) Stiegler Gusztáv pozsony városi, h) Tur-
csányi Gyula súr-veszprémi, i) Zatkalik Mihály krajna-nyitrai, k) Zvarinyi János szarvas-bé-
kési, 1) Húrban Vladimir brezova-nyitrai, m) Kadlecsik János trencsinvárosi, n) Bakay Péter 
szarvas-békési, o) Farkas Géza ^nagykürtös-nógrádi, p) Kellő György tarnócz-liptói, q) Sax 
Benő modor városi, r) Scharbert Armin bazin városi. 

S most midőn becses figyelmöket és türelmüket tanácskozásainkra kikérném, jelen gyűlé-
sünket a mi mennyei Atyánk kegyelmébe, magamat pedig a tek. ós főtiszt, gyűlés jóakaratába ajánlom. 



A feszült figyelemmel végig hallgatott érdekes jelentés után a turóci esperesség kül-
döttei hálás köszönetüket fejezik ki az ez egyházmegyében főt. püspök ur által e tavaszszal ritka 
tapintattal és körültekintéssel véghezvitt kánoni egyházlátogatásért; a nyitrai esperesség képvi-
selői pedig örömüket jelentik ki a fölött, hogy Ő Fölsége püspök urnák érdemei elismeréseid a 
királyi tanácsosi címet adományozta. Mely örömben az egész kerület annál inkább vett részt, mi-
vel főpásztora e megtiszteltetésében az összes evang. egyházat látja megtiszteltetve, minek han-
gos éljenzésben, s azon határozatban adott élénk kifejezést, mely szerint a kitüntetésért a nagyml. 
magy. kormány által óhajtja Ő Felségének meleg háláját nyilváníttatni. Sz. L. 

III. Előterjesztetett a m. kir. belügymiuisterium 1873. évi sept. 6-án 3073. sz. alatt kelt 
rendelete, mely szerint a cholera-járvány által sújtottak hátramaradt árvái és özvegyei gyámolí-
tására az egyházi és világi hatóságok felszólíttatnak. — Ezzel kapcsolatban felolvastatott az 
orsz. kisdedvédő egylet ós az orsz. magyar gazdasszonyok egyletének a cholera árvák ügyében 
küldött értesítése, melyben az orsz. árvamenház ós gyermekkert részére adakozások kéretnek, s 
az árvák felvételének föltótelei közöltetnek. 

Köröztetve lévén, tudomásul vétettek s ezen keresztyén szellemű intézkedések az 
egyházak figyelmébe innen is melegen ajánltatnak. S. K. 

IV. Egyházi elnök ur jelenti, hogy a N.-Lipcséhez tartozott rózsahegyi fiók-egyház 
nem csak isteni tiszteletre szolgáló épületet szerzett, hanem a lelkész föntartására szükséges fize-
tést is megállapította, minélfogva, hogy minél előbb rendbe jöhessen a kerületi gyűlés utólagos 
jóváhagyása reményében anyásításába annál inkább adta beleegyezését, minthogy az elválás ellen 
sem a volt anyaegyház, sem annak lelkésze részéről semmi akadály föl nem merült. 

A kerület helyeselvén püspök űr atyáskodó eljárását, azt jóváhagyja s e hamvaiból 
föltámadt gyülekezetet, mint önállót, örömmel üdvözli s nem csupán a kerületbeli egyhá-
zaknak, hanem a többi kerületbelieknek is részvétébe és testvéries gyáinolításába ajánl-
tatni kívánja. Sz. L. 

Y. Egyh. elnök ur jelenti, hogy mélt. gróf Pálffy János, Pozsony vármegye főispánja, 
ki nemesszívüségének és különösen a pozsonyi evang. egyház, név szerint pedig a lyceum s 
ennek tanuló ifjúsága iránti jótékonyságának már több izben adta tanúbizonyságát, ezt legköze-
lebb azon nemes intézkedése által tetézte, hogy 1500 frtnyi alapítványt tett, melynek 6-os ka-
matai évenként arra lesznek fordítandók, hogy azokkal a pozsonyi evang. lelkészek egyike díjaz-
tassék, az t. i. ki a pozsonyi e. b. törvényszék börtönében letartóztatott evang. rabokról való 
gondoskodást vezeti. 

A kerület örömmel értesülvén a nemes gróf e nagylelkű újabb adományáról, ked-
ves kötelességének tartja, érte köszönetét a jegyzőkönyvben kifejezni s ezt ő móltóságával 
Írásban tudatni. Sz. L. 

YI. Felolvastatott boldogult Mazur Jenő, nyitrai ügyvéd 1872. évi oktober 31-én kelt 
végrendelete, melynek 6. pontja e betűje alatt a pozsonyi ev. lyceum számára 2000 frtnyi hagyo-
mány alapíttatott, s annak kezelésével a dunáninneni kerületi egyházgyülés bízatott meg. 

Miután ezen hagyomány az örökhagyónak befolyandó ügyvédi expensaiból fizetendő, 
az egyházkerületi ügyész ur ezen ügyre való felügyeléssel s annak elintézésével megbizatik. S. K. 

YII. Olvastatott a m. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének Y. pontja a r. kath. clerus né-
mely tagjai által elkövetett sérelmekről, melyekre vonatkozólag az egyetemes gyűlés a 8. pont 
alatt bizottságot küldött ki azon utasítással, hogy készítsen kérvényt az országgyűléshez, s eb-
ben jelölje meg azon törvényhozási intézkedéseket, melyektől a hazai evangélikusok sükeres orvos-
lást várhatnak; az 58. pontban pedig ugyanazon bizottságnak meghagyatott, hogy folyamodjék 
hasonlókép az országgyűléshez a más országokból kiűzött vagy kiűzendő jezsuiták nagyobb szám-
ban bevándorlása ellen. Ennek folytán jelenti egyh. elnök ur, hogy e bizottság eddig nem járt 
el megbízatásában, sőt a r.-kath. klérus, mint az évi jelentésben felhozott esetek sajnosan mu-
tatják, mind nagyobb vakmerőséggel üzi törvénytelenségeit. 

A kerületi gyűlés az egyetemes gyűlésnek tavalyi határozatát, indokolva és erő-
sítve az ujabban elkövetett sérelmekkel is, megújíttatni rendelvén, annak keresztülvitelét 
sürgettetni határozza; továbbá a lelkészeknek újra meghagyja, hogy az előforduló sérelmes 
eseteket a superintendens urnák esetről esetre bejelentsók, ki azokat a kormányhoz fölter-
jeszteni el nem mulasztja; utolsó esetben pedig ajánltatik, hogy kirivó esetekben kísértsék 
meg a törvénysértőkön bíróság átján is orvoslást keresni. Sz. L . 

YIII. A m. évi kerül, gyűlés jkvének YII. pontja az egyetemes gyűlés utján, vagy 
ha a kerület ott pártolásban nem részesülne, a kerületi elnökség által fölkéretni határozván a 
törvényhozást, hogy az egyházi ügyekre vonatkozó kormányrendeletek az egyházainkban divó va-
lamennyi nyelven kiadassanak, ennek kapcsában olvastatott az egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 60. 
pontja, mely szerint azon oknál fogva, hogy a kormányrendeletek a három nyelven vezetett egyh. 
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jegyzőkönyvekben hirdettetnek, az egyetemes gyűlés a fönebbi kivánatot sem szükségesnek, sem 
illőnek nem tartja. 

A kerület tavalyi határozatát oda módosítja, hogy a kerületi elnökség a kormány 
elé terjeszsze azon kérelmet, hogy az a szolgálatára álló fordítói hivatal által az egyházra 
vonatkozó legfontosabb rendeleteit lefordíttatván, ezeket hiteles fordításban is köröztesse. L. J. 

IX. A mult évi jegyzőkönyv IX. pontja alatt a bányakerületi új superintendens üdvöz-
letére küldöttség neveztetvén, 

ez úttal jelentetik, hogy ez küldetésében eljárván, a superintendenst testvéri sze-
retettel üdvözölte, mi tudomásul vétetik. Sz. L. 

X. A tavalyi jegyzőkönyv XI. pontjánál jelentetik, hogy a tanítók számára ez évben is 
nyári tanfolyamok rendeltettek el, de ezek az uralkodó járvány miatt kerületünkben meg nem tar-
tathattak. 

Tudomásul vétetik. Sz. L. 
XI. Ugyané pontnál, a mennyiben benne azon óhajtás is nyilvánul, hogy a hrádeki 

gazdasági iskolában a tót ajkú tanítók számára is nyittassék tanfolyam, és pedig a szokott ál-
lamsegélylyel, egyh. elnök ur jelenti, hogy e kérést fölterjesztette, de iránta válasz eddig nem 
érkezett. 

A kívánat teljesítése tovább is bevárandónak határoztatik. Sz. L. 
XII . Elnöklő superintendens úr jelenti, hogy a kormány jelen évre is felhívta a taná-

rokat. hogy a felnőttek számára hasznos ismeretekből felolvasásokat tartsanak. 
Tudomásul vétetvén, a középiskolai tanárok ügyeimébe újólag ajánitatik. Sz. L. 

XIII . A cultusminister ur ő excja 1873. sept. 20. kelt rendelvényével tudósítja főtiszt, 
superintendens urat, hogy az elhúnyt Kor bél yi József helyébe Pozsony vármegye másod tanfelügyelő-
jévé Rótli József urat nevezte ki. 

Tudomásul vétetik. L. 
XIV. A inult évi jegyzőkönyv XIV. pontjának 3. sz. alatt a cultusministerium némely 

liptói iskolákra az első megintést alkalmaztatván, az esperességi elnökség serényebb eljárásra utasít-
tatott. Erre a liptói világi elnök ur válaszolván, tudatja, hogy a kérdéses ministeri rendelvény későn 
érkezett, de mihelyt kézhez jutott, három ízben is tartatott a tanügy érdékében esperességi gyűlés, me-
lyeken az iskolák jobb karba állításáról intézkedtek. Továbbá a megejtett vizsgálat alapján valótlan-
nak, tehát sérelmesnek állítja azon vádat, mintha a pribilinai egyház iskolájában Magyarország 
történetének tanítása megtiltatott volna, miért az esperesség elégtételt kér. 

E jelentést superintendens úr fölterjesztvén, minthogy reá még válasz nem érke-
zett, a további intézkedés bevárandó. Sz. L. 

XV. A tavalyi jegyzőkönyv XV. pontjában az ostyasütés és colleda, mint az iskolákra 
nézve hátrányos szokás iránt panasz tétetvén; most ennek nyomán a troncsini esperesség óhajtja, 
hogy a nappali ostyasütés, valamint az ünnepi cautatiók kerületszerte megszüntettessenek. 

A kerület kijelenti, hogy az ezzel netalán járó veszteségért a tanítók máskép 
kárpótoltatván, az ostyának iskolás gyermekek általi süttetése és szétküldése, valamint a 
cantatiók is lehetőleg minél hamarabb eltöröltessenek, a mint azok megszüntetése már a 
canon. visitatio alkalmával is mindenhol ajánltatott. Sz. L. 

XVI. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XVI. pontja s ezzel kapcsolatban az egyete-
mes gyűlés jegyzőkönyvének 28-ik pontja, mely szerint a rendetlen iskolalátogatás megszünte-
tése céljából a kormány sükeres intézkedések végett felkéretni határoztatott. Ez alkalommal ör-
vendetes tudomásul vétetett a trencsini esperesség azon jelentése, hogy az ottani hatóságok azon 
szülőket, kik gyermekeiket iskolákba nem küldik, felelősségre vonja és megbünteti. 

Az egyetemes gyűlés újra felkérendő, hogy a kormányt felszólítsa, miszerint köze-
geit oda utasítsa, hogy a hatóságok a hanyag szülők ellen a törvényes eszközöket al-
kalmazzák. S. K. 

XVII. Trefort Ágoston cultusminister úr ő nmlga m. évi sept. 9. kelt 1236. sz. rendel-
vényében tudatja, hogy ő Felsége által vallás- és közoktatásügyi ministerró kineveztetvén, e tár-
cát nevezett napon átvette. 

Örvendetes tudomásál vétetik. Sz. L. 
XVIII. Olvastatott a közokt. minister úr f. évi febr. 22-dikén 1. sz. alatt kelt ren-

delvénye, mely működésének mintegy programmját képezi. Ebben kijelenti a minister úr, hogy 
nem szándékozik a felekezeti iskolákat községiekké erőszakolni; mivel ő excjának mindegy, akár 
felekezeti, akár községi az iskola, csak jó legyen; csupán akkor, ha sem maga az egyházközség, 
sem az egyházegyetem nem képes az iskolát kellőleg fölépíteni és fölszerelni, tehát utolsó eset-
ben építtet államiskolát. Felhívja ennélfogva az egyházi hatóságokat, hogy az iskolák fölött 
szemlét tartsanak, vájjon f. év végéig megfelelnek-e a törvény követelte kellékeknek. 

A kerület hálás elismeréssel üdvözölvén a felekezeti iskolák iránt adott biztosítást, 



megfeszített erővel is kész iskoláit mindinkább javítani, mint azt egyháza elvei szellemében 
eddig is mindig tanúsította; de minden segélyforrásoktól megfosztott helyzetében iskoláit 
rögtön át nem alakíthatja. Minélfogva jó szándékunk ás buzgóságunk mellett tanügyünket ő 
excja pártfogásába ajánljuk, remélve, hogy felekezeti iskoláinkat is fogja anyagi gyámolí--
tásában részesíteni, s így megkönnyíti azon célunk mi előbbi elérhetését, hogy iskoláink ne 
csak felekezetiek, hanem jók is lehessenek. Sz. L. 

XIX. A cultusministerium f. hó 10-dikén 26069. számú rendelvénye tudatja, hogy a 
b. Sina Simon-féle néptanító-segélyzési egy 100 ftos alapítványi hely üresedésbe jővén, erre nov. 
15-ig három néptanító kijelöltessék. 

Az esperességek ajánlata folytán ilyenekűl kijelöltetnek: 1. Predmerszky Frigyes, 
volt t.-zéli megvakult tanító, 2. Hudec Márton, zárjecsi elnyomorodott tanító, és 3. Mezi-
hradszki Lajos volt lestini szűkölködő tanító. Sz. L. 

XX. Olvastattak a következő cultusministeri rendelvények : 
1. 23,201. sz. a. m. é. sept. 14. a községi tanítók testületekké alakulásáról; 
2. 32,776. sz. m. é. dec. 31. a bécsi műegyetembe technikusokká fölveendő tanulók-

nak a szabadkézi és mértani rajzban való jártasságárúi; 
3. 33,277. sz. f. é. jan. 9. pályázat a középtanodai képezde paedagogiai szakosztály-

lyal összekötött gyakorló iskola tanári állomására; 
4. 17.267. sz. f. é. jun. 29. pályázat a fiumei középiskolákban üres tanári állomásokra ; 
5. 7078. sz. f. é. marc. 23. a karlovici szerb gymnasium nyilvánossági jelleggel fel-

ruháztatik.; 
6. 15,310. sz. f. ó. jun. 14. a brassói főgymn. nyilvánossági joggal felruháztatik. 
7. 16,476. sz. f. é. jun. 18. a Stielerféle magyar kézi atlas ajánltatik ; 
8. 16,602. sz. f. é. jun. 21. Természetrajzi képek ajánltatnak; 
9. 11,642. sz. f. é. máj. 28. Megküldetik a keresk. és hajózási forgalom kimutatása; 
10. 28,283. sz. m. é. okt. 29. A közoktatás állapotáról szóló 1870. és 1871. mi-

nisteri jelentés; 
11. 1869. sz. m. é. dec. 23. Az ő Flgének beküldendő könyvek és műtárgyak nem köz 

vetlenül, hanem egyházhatósági uton küldendők ; 
12. 17,238. sz. f. é. sept. 11-dikéről közöltetik az osztrák-magyar külügyi ministerium és 

az olasz külügyministerium közt a halotti bizonyítványok kölcsönös kiszolgáltatása iránt létrejött 
egyezmény. 

13. 1552. sz. f. é. okt. 5. a német államok és az osztrák-magyar monarchia közt 
létrejött postaszerződés, mely szerint csak az uralkodó házak tagjainak egymás közti s a távir-
dai és postai ügyekben váltott levelezések bérmentesek. 

14. 38,966. sz. f. é. jan. 1. A hadkötelezettség azon naptári év jan. 1. kezdődik, 
melyben a védkötelezett 20. évét betölti, végződik pedig azon évi dec. 31., melyben a 22. évet 
betöltötte. 

15. 30,430. sz. m. é. dec. 17. ugyanazt fejtegeti; 
16. 799. sz. f. é. febr. ugyanazt magyarázza; 
17. 21,433. sz. f. é. aug. 20. Az újoncozás körül Turóc megyében előfordult szabály-

talanságok ; 
18. 19,808. sz. f. é. aug. 4. Nyitramegyében hasonló esetben előfordult szabály-

talanságok ; 
19. 30,616. sz. m. é. dec. 6. A katonai özvegyek ós árvák halálozási ós férjhez me-

neti esetei a hadkiegészítési parancsnokságnál vagy budai térparancsnokságnak azonnal föl-
jelentendők ; 

20. 11,835. f. é. maj. 25. katonák és honvédek részére saját kérésök folytán kiállítandó 
esket, bizonyítványok bélyegmentesek. 

Mind e rendelvények mint már szabályszerüleg köröztetettek tudomásul vétetnek. Sz. L. 
XXI. Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi ministerium f ó. jan. 21. 708. sz. a. 

kiadott rendelvénye, mely által azon alkalomból, hogy egyik hazai egyházunk külföldi fejedel-
mekhez felekezeti iskolájának gyámolítása iránt folyamodott, szükségesnek tartotta ezt jövőre már 
csupán azért is megtiltani, nehogy viszont a mi uralkodónkhoz külföldről hasonló kérések ér-
kezzenek. 

Kerületünk tudomásul vévén e rendelvényt, ós meg levén győződve, hogy hasonló 
kérésre okot csak is a legnagyobb szükség szolgáltathatott, hasonlóképen szükségesnek ta-
lálta a m. kormányt ismételve figyelmeztetni és kérni, hogy az evang. egyházról, mely 
valamint általában, úgy különösen az iskolai növelés által megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tesz az államnak, atyai szívvel megemlékezvén, szükségeiben kegyesen támogatni mél-
tóztassék. L. 
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XXII . Olvastatott a m. k. vallás és közoktatási ministerium 1873. évi aug. 12-én 
18524. sz. alatt kelt rendelete, mely szerint főtiszt, superintendens ur felkéretik, hogy az egyház-
kerület lelkészeit oda utasítsa, miszerint a tábori papsághoz küldetni szokott anyakönyvi kivonatok 
kiállításánál a megküldött három rendbeli, u. m. születési, házassági és halálozási német mintaívek 
rovatait megfelőleg kitöltsék. 

Főtiszt, superintendens úr már ez ügyben felterjesztést tett a nm. ministeriurnhoz, 
előadván, hogy a fentisztelt rendeletnek egyelőre meg nem felelhet, miután a megküldött 
mintaívek a szokásban levő anyakönyvektől annyira eltérnek, hogy több részeiben ezt kivi-
hetetlennek tart ja; addig is míg a kormány nyilatkozata leérkezik, a kérdés függőben 
fog tartatni. S. K. 

XXIII . Bemutattatnak a t.-sz.-mártoni részvényes nyomda keresztelési, esketési és ha-
lotti anyakönyveinek beküldött mintái, valamint az ezekkel öszhangzó kivonatok. 

Ezek azon lelkész uralmak, kik ilyeneket szükségeinek, mint célszerűek és Ízléssel 
kiállítottak ajánltatnak. Sz. L. 

XXIV. A magy. vallás- és közoktatásügyi ministerium f. hó 24. 9432. sz. a. kelt 
rendelvénye, mely figyelmeztet a törvény azon intézkedésére, mely szerint minden haláleset a köz-
ségi elöljáróságnak azonnal bejelentendő. 

Szabályszerűen köröztetve lévén, tudomásul és hozzá való alkalmazkodásul szolgál. 
Sz. L. 

X X V . A eultusministerium f. é. sept. 14. 1290. sz. a. kiadott rendelvénye, mely a 
postadíj-mentességi szabályzat formaságait tudatja. 

Hozzáalkalmazkodás végett kihirdettetik. Sz. L. 
XXVI. Előterjesztetett és olvastatott a dunnáninneni ág. h. ev. egyházkerületi népis-

kolák 187 2 / rdiki állapotáról szóló következő jelentés, melyet a főtiszt, superintendens úr fölhí-
vása és kitűzött kérdései következtében érkezett adatokból Korcsek Zsigmond tanító úr állított 
össze, s mely iskoláink hű kópét adja elő, név szerint: 

I Az árvái esperesség hat anyaközséget és tizenhat fiókgyülekezetet szám-
lál. Saját, mindkét nemnek közös iskolával birnak: Istebné, Zsaskó, Nagyfalu, Lestine, Jaszenova, 
Alsó-Kubin, Krá lován, Páraica, Zászkal, Pokrivács, Nagy-Biszterec és Poruba-Zabrezs. 

Nyolcvannál több gyermek Lestínéu és Párnicán járt egy terembe. Pokrivácson épen 
most épít az állam nemfelekezeti iskolát, minthogy az eddigi felekezeti meg nem felelt céljának. 
A nagyfalusi iskolaépület középszerű a kralováni rosz, többi iskolaházak jók. Az iskolák nagyobb-
részt fel vannak szerelve taneszközökkel. Faiskolák léteznek Jaszenován, Isztebnén, Nagy falun, 
Nagy-Biszterecen, és Poruba-Zabrezsen, ámbár a gyümölcsészet más helyeken is taníttatik. Tor-
nászat taníttatik Lestinén, Alsó-Kubinban, Nagyfalun, Isztebnén, Nagy-Biszterecen és Poruba-
Zábrezsen. 

Az iskolakötelesek száma az anyaközségekben 401, a fiókgyülekezetekben 439, összesen 
840. Ezek közül valósággal iskolába járt 770. Iskoláztatás nélkül maradt gyermekek száma 70. 
Leghanyagabb iskolalátogatók a nagy falusiak, hol mintegy 33"/0 nem járt iskolába. Kralovánban 
csak hét hónapig tartott a tanidő, egyebütt nyolcig, helyenként kilencig is. Ismétlő, resp. va-
sárnapi iskolák tartat tak; Zsaskón, Alsó-Kubinban és Párnicán. Látogatták nyolczvanan. A ta-
nítókra megjegyzendő, hogy egyet kivéve, mind póttauhallgatók. Tanítási ügyességre nézve ki-
tűnők : Kozsehuba, Zbavitel, Tréger és a két Medzihradszky, 5 középszerű, kettő gyenge. Nyol-
can csak tanításból élnek, négyen mellékfoglalkozásból is. A tanítófizetés maximuma készpénz-
ben kifejezve 385 frt. minimuma 60 frt. Kralován és Nagyfalun a tanítólak rosz, egyebütt jó 
vagy legalább meglehetős. A nagyfalusi és zsaskói anyaközségekben polgári közegek segédletére 
szükség nem volt, az utóbbi négy egyházban a szükségelt segédlet készséggel megadatott. Az 
állami tanfelügyelő részint egyszer, részint több izben is meglátogatta az egyes iskolákat, kivé-
vén a zsaskóit, hol egész év folytán meg nem jelent. — Jegyzet. A kralováni iskolaház újból 
építendő, de az egyház pénzszükséget szenvéd. 

II. Mosonyi esperesség. Ezen esperességnek öt anyaközsége ós hat fiókgyülekezete van. 
A fiókgyülekezetek közül Német-Járfalu és Oroszvár felekezeti, Levél nemfelekezeti iskolával bír. 
Gráloson egy felsőbb és egy alsóbb osztályú mindkét nemnek közös iskola tar tátik főn. Rajkán a 
két nem külön termekben oktattatik. Ezen esperességbeli iskolák száma tehát tiz. 

Rajkán, Oroszvárott és Járfaluu nyolcvannál több gyermek nem jár egy terembe, más 
községekben igen. Az iskolaépületek mind jók. Taneszközök szükségeltetnek Rajkán, Német-Jár-
falun és Oroszvárott faiskola nincs. Tornászat csak Rajkán taníttatik. A tanköteles gyermekek 
száma 870. Ezek valósággal iskolába is jártak. Ismétlő iskolák mindenütt vannak. Látogatták 
kétszázan. Tanítók közül, kik mindnyájan törvényszerű képesítéssel bírnak, Gratz Emil, Sax 
Pál, Ebner Károly, Pucz Mihály és Ebner Gyula kitűnők. Mellékfoglalkozása egy tanítónak sincs. 
A tanítók fizetésének maximuma — lakást ide nem számítva — 750 frt . minimuma 450 fr t . 



Ezen esperesség legjobban díjazza tanítóit. A tanítói lak mindenütt jó. Rajkán, Járfalun, Zu-
rányban, Hegyeshalmon szükség volt polgári közegek segédletére s ez készséggel meg is 
adatott. Az állami tanfelügyelő Járfalut meg nem látogatta, Hegyeshalmon volt kétszer, egye-
bütt egyszer. 

I I I . A nyitrai esperességnek 23 anyaközsége ési67 fiókgyülekezete van. Minden anyaközség-
nek van egy vagy több felekezeti, mind két nemnek közös iskolája, kivéve Leopoldvárat, hol nemfele-
kezeti iskola tartatik főm Leányközségi felekezeti iskolák léteznek: Sághon, Alsó-Salgón, Kren-
csen, Uj-Lehotán, Pusztafalun, Yisnyón, Hrádeken, Lúkán, Kopcsánon és Jablonicon. A feleke-
zeti iskolák száma ezen esperességben 55. Csasztkón és Berencsen törvény szerint iskoláknak kel-
lene lenni. Pásztón, Yradistyon és Hrachovistyén a protestáns gyermekek róm.-kath. isko-
lába járnak. 

Nyolcvannál több gyermek jár egy terembe: Yerbóczon, Turalúkán, Ó-Turán, Brezován, 
Hlubokán, Kosariszko-Priepasznén, Vagyócon, Krajnán, Lubinán, Bodfalun, Kosztolná a, Mijaván. Az 
iskolaépület jó Leopoldvárott, Szerdahelyen, Yerbócon, Turalúkán, Szobotiston, Szenicen, Bodfa-
lusi-Kopaniczákon, Brezován, Holicson, Kosztolnán, Yagyócon, Krajnán, Lubináu, Pritrzsen, 
Jablonicon, Mijaván, Ő-Turán. Az iskolaépület középszerű Krencsen, Uj-Lehotán, Zélén, Yerbón, 
Pusztafalun, Yágujhelyen, Yisnyón, Hlubokán, Csácsón, Bukócon, Kosariszko-Priepasznén. Az iskola-
épület rosz Szakolcán, Bodfalun. Tanszerekkel ellátott iskolák léteznek Assakürtön, Szerdahelyen, 
Ó-Turán, Szenicen, Bodfalun, Brezován, Hlubokán, Csácsón, Kosariszkón, Kosztolnán, Lubinán, 
Pritrzsen, Jablonicon, Szakolcán. Az iskolák még nincsenek fölszerelve: Sághon, Alsó-Salgón, 
Krencsen, Uj-Lehotán, Zélén, Verbócon, Verbón, Pusztafalun, Turalukán, Vág-Ujhelyen, Vis-
nyón, Hrádeken, Lúkán, Szobotisten, Bodfalusi kopanicákon, Holicson, Bukócon, Priepasznén, Kosz-
tolnai Kopanicákon, Vagyócon, Krajnán, Mijaván. Faiskolák léteznek: Szerdahelyen, Krencsen, 
Zélén, Szenicen és Szakolcán. Tornászat Leopoldvárat és Szenicet kivéve, seholsem taníttatik. 
Kitűnő tanítók névszerint: Kulisek György, Lehotay György, Kovácsovics Mihály, Bezso János, 
Kovácsik Pál, Trslin Mihály, Kútszky Mihály, Minárik György, Vacula András, Bella János, 
Zatkalik Mihály, Csermák Tamás, Horha József, Pokorny Zsiga és Riezner Károly. Törvényes 
képességgel birnak a leopoldvári, szerdahelyi, verbóci, turalukai, vágujhelyi, ó-turai, szobotisti, szé-
niéi, szakolcai, bodfalusi, brezovai, holicsi, bukóci, kosztolnai, krajnai, lubinai, pritrzsi, jablonici, 
verbói, hlubokai, kosariszkói és mijavai rendes tanítók. Csak tanítással foglalkoznak a leopoldvári, 
szerdahelyi, krencsi, verbóci, verbói, vágujhelyi, ó-turai, szobotisti, szenici, szakolcai, bodfalusi, 
brezovai, holicsi, hlubokai, csácsói, bukóci, kosariszko-priepasnei, kosztolnai, krajnai, lubinai, jablo-
nici, mijavai ós turólukai rendes tanítók. Csak készpénzzel fizettetik a leopoldvári, uj-lehotai és 
vagyóci tanító, a többi készpénzből ós terményekből él. A fizetés maximuma 800 frt., minimuma 
8 f. középszámmal egy tanító fizetése 250 frt. Az összes tanítóság fizetése nem egészen 15.000 
forint. Tanítói lakok jók .-Leopoldvárott, Szerdahelyen, Verbócon, Turolúkán, Ó-Turán, Szobotisten, 
Szenicen, Szakolcán, Brezován, Holicson, Csácsón, Kosztolnán, Vagyócon, Krajnán, Lubinán, Pri-
trzsen ós Mijaván. Tanítói lak középszerű: Krencsen, Zélén, Pusztafalun, Verbón, Vág-Ujhelyen, 
Visnyón, Bodfalun, Hlubokán, Bukócon, Jablanicon. Tanítói lakok roszak: Assakürtön, Sághou, 
Alsó-Salgón, Kosariszko-Priepasznén. — Tanköteles gyermek van 6100. Ezek közül valósággal isko-
lába járt 4900. Iskolába nem járt 1200. Különösen kiemelendó Krajna, hol 440 tanköteles kö-
zül 128, tehát majdnem egy harmad nem járt iskolába, Verbócon 500 tanköteles közül csak 235 
látogatta az iskolát!; tehát felénél több iskolába nem járt. Legszomorúbb a szobotisti iskolaláto-
gatás. 394 tanköteles közül rendesen csak 30 - 5 0 gyermek látogatja az iskolát; vizsga előtt ezen 
szám is 12-re ,olvadt össze. A tanidő nyolc hónapig tartott; Szerdahelyen, Krencsen, Uj-Lehotán, 
Verbócon, Szobotiston, Bodfalun, Krajnán, Pritrzsen és Jablonicon. 

A tanidő kevesebb mint nyolc hónapig tartott: Assa-Kürtön, Sághon, Alsó-Salgón, Zé-
lén, Turolúkán, Ó-Turai kopanicákon, Holicson, Kopcsánban, Hlubokán, Csácsón, Bukócon, Kosa-
riszkon , Kosztolnán, Vagjrócon, krajnai filialisokon, Lubinán ós a mujavai kopanicákon. A tanidő 
több mint nyolc hónapig tartott : Vág-Ujhelyen, Ó-Turán, Szenicen, Szakolcán, Bzezován és Mi-
javán. Ismétlő iskola az egész esperességben nem létezik. Leopoldvárat és Assaskürtöt kivéve a 
megyei tanfelügyelő sehol sem mutatta magát. 

IV. k pozsonyi esperességnek két anyaközsége és két fiókgyülekezete vau. Pozsony városának 
van három iskolája, egy fiúk, egy leányok számára, egy mind a két nemnek közös. Ezen iskolák 
mindegyike hat osztályú. Récse, Főrév és Ligetfalva egy-egy iskolát tart fen, melyben a nemek 
közös termekben oktattatuak. Az esperesség körében nemfelekezeti iskola nincs. Az iskolaépületek 
mindenütt jók. Nyolcvannál több gyermek csak Récsón járt egy terembe. (87) Az iskolák mind 
fel vannak szerelve taneszközökkel. Faiskolák Récsón és Főrévén vaunak. Tornászat csak Récsén 
nem taníttatott, de a jövő évben ott is be fog hozatni. Az iskolaköteles gyermekek száma 850. 
Ezek tettleg iskolába is jártak. A tanidő Pozsonyban ós Ligetfalváu 10 hó. Récsén és Főréven 
kilenc. Ismétlő iskoláztatás, Ligetfalvát kivéve, tartatott. Látogatták 113-an — Pozsony váró-
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sában van 12 tanító, Récsén, Ligetfalván ós Főrévén egy-egy, összesen 15. — Ezek közül 14-en 
törvényszerű képesítéssel bírnak. Tanítási ügyességre nézve a pozsonyvárosiak mind s részben a 
leánygyüle kezetiek is kitűnők, a többi középszerű. Pozsonyvárosi iskoláknál működő tanítók név-
sora: az 5-dik és 6-ik osztályokban Bekker Adám, Korcsek Zsig., Pollreysz Pál, Rosenkranz Kár. 
(énekmester.) a 3-ik és 4-ik osztályokban: Csáder Gyula, Lux Károly, Martinus Ágost; a 2-dik 
osztályokban: Frühwirth Lajos, Porubszky Ágost, Maier Endre; az 1-ső osztályokban; Frühwirtli 
Sámuel, Freusinuth Frigj^es és Porubszky Ágost. — Ezen esperesség tanítói csak tanítással fog-
lalkoznak (a förévi azonban egyszersmind jegyző.) 

Récse és Főrév részint készpénzben, részint terményekkel fizeti tanítóit, Pozsonyváros 
és Ligetfalva csak készpénzzel, Pozsonyvárosi tanítók fizetése 550 frt., 600 frt., 650 írt. és 
100 frt. lakpénz, Récsén a tanítólak rosz, Főréven ós Ligetfalván jó. 

V. Pozsonymegyei esperesség. Ezen esperességnek 15 anyagyülekezete és 15 fiókgyü-
lekezete van. Nemfelekezeti iskolák léteznek: Szent-Györgyben és Bazinban: felekezetiek: Duna-
Szerdahelyen, Felső- és Alsó-Szelibeu, Kajalon, Somorján, Puszta-Födémesen, Misérdiben, Nómet-
Gurabon, Csatájon, Limbachban, Nagy-Lévárdon, Grünaváu, Schweinsbachban, Kialováu, Teriingben, 
Modorban, Nagyszombatban. Református iskolába járnak a réthei gyermekek. Katholikns 
iskolát látogatnak protestáns gyermekek: Galanthán, Nagy-Magyaron, Födéines és Gurab fiókgyü-
lekezeteiben. Rosz iskolaépület az egész esperességben nincs, két harmad jó, egy harmad közép-
szerű. Taneszközökkel fel vannak szerelve: Nagy-Szombat, Duna-Szerdahely, Felső- és Alsó-Szeli, 
Kajal, Somorja, Födémes, Modor, Kralova, Misórd, Sz.-György, Limbach, Grünava és Schweins-
bach. — Még felszerelve nincsen Teriing. Gurab, Csataj ós Nagy-Lévárd. Faiskolák csak Felső-
ós Alsó-Szeliben és Limbachban léteznek. Tornászat felekezeti iskolákban még nem taníttatik. 
— A tanítók közül kitűnőek: Steiger Ferenc, Wówy Károly, Maier János, Rehling Mátyás, 
Voda József, Izák János, Zettl János, Grosz Sándor, Nehiba András, Schulz Sándor ós Wester 
Samu. Törvényes képesítéssel csak ketten nem bírnak. Három tanítót kivéve, kik egyszersmind 
lelkészek, a többien kizárólag tanításból élnek. A tanítói fizetés maximuma 700 frt., minimuma 
64 frt . Egy-egy tanító fizetése középszámmal 450 frt. — A tanítói lakok két harmada jó, egy 
harmada középszerű. Rosz tanítói lak nem ]étezik. - - Iskolaköteles gyermek van 1910, iskolát 
látogat 1860, nem jár iskolába 50. Az iskolaidő 4 helyen 8 hónapig, egyebütt 10 hónapig tart. 
Ismétlő iskolák tartatnak: Nagy-Szombatban, Felső- és Alsó-Szelibeu, Födémesen, Modorban, 
Teriingben, Misérdiben, Limbachban, Nagy-Lóvárdon és Grünaván. Az országos tanfelügyelő, 
Nagy-Lévárdot kivéve, mindenütt megtette látogatásait. 

VI. Trencsini esperesség. Ezen esperesség 14 anyaegyházat és 86 fiókgyülekezetet 
számlál. Iskoláinak száma 33. Ezen iskolák mind felekezeti jellegűek. Van azonban Trencsiu 
városában egy hatosztályu népiskola és egy felsőbb leányiskola, melyek községiek, de egy-
szersmind protestáns gyermekektől is látogatvák. Ozor fiókgyülekezeteinek ifjúsága két községi 
és egy róm.-kath. iskolába jár. Ugy szintén a hámori iskola is katholikusokkal közös. Az iskola-
épületek jók: Kálnicon, Beckón, Kochanócon, Lázon, Ljeszkóu. Szrnyén, Zarjecsen, Zay-Ugrócon, 
Kis-Sztankócon, Trencsinfien , Podluzsánban, Neines-Podliragyon, Csütörtökön s Szulyón. 

Az iskolaházak roszak: Ljeszkói kopanicákon, Trebichovau ós Nagy-Szalatnán. Fölsze-
relt iskolák léteznek: Kálnicon, Beckón, Kochanócon, Lázon, Ozoron, Zarjecsen, Zay-Ugrócon, 
Zsitván, Kis-Sztankócon, Trencsínben, Podluzsánban, Nemes-Podhragyon. Faiskolák léteznek: 
Kálnicon, Beckón, Kochanócon, Lázon, Ozoron , Mesztecskón, Zay-Ugrócon, Kis-Sztankócon. Tor-
nászat taníttatik : Kálnicon, Beckón, Kochanócon, Lázon, Ozoron, Zárjecsen. — Uj iskolák 
szükségeltnek: Zavadán, Dohnánon ós Hosztinán. — Az iskolakötelesek száma 2600. Ezek kö-
zül valósággal iskolába jártak 1900. Iskolába nem jár 700 gyermek. - Ismétlő iskolák vannak: 
Kálnicon, Beckón, Kochanócon, Lázon, Szrnyén, Zarjecsen, Kis-Sztankócon, Trencsinben. — A 
tanítók száma 35. Ezek közül 16 törvényszerű képesítéssel bir, többi nem. Képességre nézve ki-
tűnőek : Krajcsovics István, Zsarnoviczky János, Krafta Ferdinand, Saskó János, Mikulik Pál, 
Ondreska Pál és Simko Mihály. Tisztán tanításból csak 13 ól, mellékfoglalkozásból is 22. — 
Jó tanítólak csak 6 van, középszerű körülbelül 15. 

Nyolcvannál több gyermek jár iskolába: Kochanócon, Ksinnán, Ljeszkón, Zárjecsen ós 
Puchón. Az összes tanítóság fizetése 5200 frt. készpénzben kifejezve. Közópszámmal egy-egy ta-
nítóra 155 frt. esik. — A fizetés maximuma 500 frt., minimuma 15 frt . — A megyei tanfel-
ügyelő az iskolákat rendre meglátogatta. Hol polgári közegek segédletére szükség volt, az ott, 
egy példa kivételével, mindenütt meg is adatott. 

VII. Turóci esperesség. Ezen esperesség tizenkét anyaközsógből áll. Minden anyaköz-
sógnek saját iskolája van. Tiz községben az iskola mindkét nemnek közös. Szent-Mártonban ós 
Szucsánban leáuyok ós fiuk külön oktattatnak. Nevezett anyaközsógekhez 60 fiókgyülekezet tar-
tozik. Ezek közül 30 saját iskolával bir. Az esperesség kebelében van tehát 44 ágost. hitvallású 
felekezeti iskola. Az iskolaépületek egy harmada középszerű, egy harmada rosz. Az egyes egyhá 
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zak nem változtatták ineg iskoláikat nemfelekezetiekké; állami iskolák azonban léteznek: Tót-
Prónán, Abrahámfalván és Jezernicen. Tót-Prónán gondoskodott az egyház vallásoktatásról, két 
utóbbi községben nem. Gyüinölcsészetben itt-ott ugyan oktattatnak a gyermekek, de az egyhá-
zaknak berendezett faiskoláik még nincsenek. Az ismétlő iskola valamint a tornászat, egyes köz-
ségek kivételével, majdnem még mindenütt parlagon hever. A tanidőre megjegyzendő, miszerint 
a turáni és jeszeni egyházak fiókgyülekezeteiben csak hét hónapig tartott a tanítás, Tót-Próna 
fiókgyülekezeteiben pedig csak hatig, resp. ötig. Tanköteles gyermekek száma 2900. Ezek közül 
2300 valósággal iskolába is járt. Több mint 600 gyermek nein látogatta az iskolát. A tanítók 
fizetése még mindig meg nem felel a törvényszabta minimumnak. Hárman kapnak 500 frt., 
hárman 450 frt., tizen 300 frt., hatan 200 frt . , nyolcan 100 frt., tizen 100-an alul, hárman 
50-en alul. Az esperességben 44 tanító ós egy tanítónő működik. Póttanfolyamon, egyet-kettőt 
kivéve, mindnyájan részt vettek. Törvényszerű képesítéssel csak egy harmad bír. Tanítási ügyes-
ségre nézve egy harmad kitűnő, a többi középszerű, kettő gyenge. — Kitűnő tanítók névs/e-
rint: Bartos Károly, Lehocky György, Kucsera Pál ós Sámuel, Scultéti József, Haringács János, 
Derer György, Valocky András, Soltész György, Milec Sámuel, Bulovszky György ós István, 
Lucsánszky Péter, Rakita Sámuel ós Belohorszky Katalin. — Tisztán tanítással csak egyharmad 
foglalkozik, két harmad egyszersmind föld- vagy kézmíves. — Tanítói lakok egy negyed, szám 
szerint 11 jó, a többi harmincon felül részben meglehetős, nagyobbára rosz. Polgári közegek se-
gédlete mindenütt készséggel megadatott, a hol reá szükség volt. Az állami tanfelügyelő, egy-két 
iskola mellőzésével, majdnem mindnyáját meglátogatta. 

VIII. Liptói esperesség. Ezen esperessógnek 15 auyaegyháza és mintegy 100 fiók-
gyülekezete van. Minden anyaegyház bir egy vagy több iskolával. A fiókgyülekezetek közül: 
Kokava, Poruba, Porubka, Konszka, Liszkofalva, Szokolcs, Laziszko, Lehota, Dovaló, Jakabfalva, 
Jamnik, Vavriso, Szél-Poruba és Bobróc tartanak fel saját iskolákat. 

Az egész esperességben 45 iskola van. Ezek közül 39 mindkát nemnek közös, 3 leá-
nyok, 3 fiúk számára. Iskoláknak kellene lenniök: Szent-Andráson, Benedekfalván, Magyarfalván, 
Pottornyán. Dubrován, Bodafalván, Jalócou, Kis-Palugyán, Andrásfalván, Déménfalván és Okolicsnán. 
Katholikus iskolákbajárnak a gyermekek: Dubrován, Nérnet-lipcse fiókegyházaiban, Bodafalván, Cinen, 
Motkón, Stranja Strauán, Csrmnón, Kralovánban, Prjechodon, Nádason, Kis-Palugyán és Okolicsnón. 
Nyolcvannál több gyermek jár egy terembe: Szent-Iváuban, Pribilinán, Szmrecsánban, Yázsecen, Szent-
Miklóson. Az iskolaépületek jók: Alsó- és Felső-Bocán, Hibbén, Kokaván, Porubán, Porubkán, Német-
Lipcsén, Liszkofalván, Lehotán, Dovalón, Jakabfalván, Jamnikon, Yavrison, Pribilinán, Szjelnicán, Szél-
Porubáo, Tarnócon, Szent-Miklóson, PlosOnban és Vichodnán. Az iskolaépület középszerű: Csorbán, 
Sz.-Ivánban, Konszkán, Nagy-Palugyán, Laziszkon, Szmreosánban, Bobrócon ós Vázsecen. Az iskola-
épület rosz: Lehotán, Szokolcson, Szent-Péteren. Taneszközökkel fel vannak szerelve az iskolák: 
Alsó- és Felső-Bocán, Hibbéu, Kokaván, Szent-Ivánban, Porubkán, Lehotán, Német-Lipcsén, 
Nagy-Palugyán, Szent-Péteren, Devalón, Jakabfalván, Jamnikon, Yavrisón, Pribilináu, Szjelnicán, 
Szmrecsánban, Szél-Porubán, Tarnócon, Szent-Miklóson, Plostinban és Yázsecen. 

Az iskolák niucsenek felszerelve : Csorbán, Porubán, Konszkán, Liszkofalván, Szokolcson, 
Lehotán, Laziszkón és Bobrócon. Faiskolák léteznek: Alsó- és Felső-Bocán, Csorbán, Kokaván; Porubán, 
Német-Lipcsén, Yavrisón, Szjelnicán, Szmrecsánban, Szél-Porubán, Tarnócon, Bobrócon- Vázsecen, Sz.-
Miklóson, Plostinban és Vichodnán. Faiskolák nem léteznek: Hibbéu, Sz.-Ivánban, Porubkán. Konsz-
kán, Lehotán, Liszkofalván, Nagy-Palugyán, Szokolcson, Laziszkón, Szent-Péteren, Jakabfalván, Jam-
nikon, Dovalón, Pribilináu. Tornászat taníttatik : Alsó- és Felső-Bocán, Csorbán, Hibbén, Kokaván, 
Szent-Ivánban, Porubán, Porubkán, Lehotán, Nagy-Palugyán, Szent-Péteren, Szjelnicán, Szmre-
csánban, Szél-Porubán, Tarnócon, Bobrócon, Vársecen, Szent-Miklóson, Plostinben ós Vichodnán 
Tornászat nem taníttatik : Konszkán, Német-Lipcsén, Liszkofalván, SzokolcsoD, Laziszkón, Leho-
tán, Dovalón, Jakabfalváu, Vavrisón, Jamnikon ós Pribilinán. — Az esperességben van 41 ren-
des és 4 segédtanító. Ezek közül minőségre nézve 21 kitűnő, 18 középszerű és 6 gyenge. A 
kitűnők nevei következők: Illavszky György, Zguth János, Orphanides János, Sefranka Dániel, 
Ruinan Jáu. ésRumann Aurél, Krmeszky Mátyás, Krcsméry Józs., Bohus Ad., Bodiczky Józs., Jamniczky 
András, Salva Károly, Kmet György, Stepita János, Bohus János, Simon Károly, Laczo János, 
Makoviczky János, Krinann Pál, Ruppeldt Károly és Uram Gergely. Törvényes képességgel bír-
nak 36-an, nem birnak 9-en. Ezek nevei: Urban János, Lovich Gyula, Szurzsény Sámuel, Du-
rica György, Simo Adám, Hák Konrád, Klimo András, Huszka János és Kmet János. Csak 
tanítással foglalkozik 38; mellékkeresetre utalva vannak 7-en. Ezek nevei: Illavszky György, 
Urban János, Lowich Gyula, Szurzsónyi Sámuel, Durica György, Simo Adám és Lowich József. 
Az összes tanítóság fizetése 13,900 forint. Egyre-egyre esik középszámmal 309 frt. A fizetés 
maximuma 622 frt., minimuma 70 frt. Hárman készpénzzel, 42-en készpénzben ós termények-
ben fizettetnek. Jó tanítólakok vannak: Alsó- ós Felső-Bocán, Gibbén, Kokaván, Szent-Ivánban, 
Porubán, Porubkán, Német-Lipcsén, Liszkofalván, Nagy-Palugyán, Varisón, Jamnikon, Jakab-
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falván, Pribilinán, Szjelnicán, Szél-Porubán, Tarnócon, Szent-Miklóson, Vicbodnán. A tanítói 
lak meglehetős: Csorbán, Konszkán, Lehotáu, Szent-Péteren, Dovalón, Szmrecsánban, Vazsecen 
és Plostinban Rosz tanítói lak nincs. 

Iskolaköteles gyermekek száma: 3980. Ezek közül valósággal iskolába járt 3450. Isko-
láztatás nélkül maradt mintegy 530. 

A tanidő nyolc hónapig tartott: Kokaván, Szent-Ivánban, Konszkán, Porubán, Szent-
Péteren, Jakabfalván, Jamnikon, Vavrison, Dovalón, Pribilinán, Szjelnicán és Vichodnán. Más 
helyeken több mint 8 hónapig tartott a tanidény. 

Ismétlő iskolák voltak: Csorbán, Hibbén, Kokaván, Szent-Ivánbau, Porubán, Porubkán, 
Lehotán, Német-Lipcsén, Pribilinán, Szjelnicán, Szmercsánban, Szél-Porubán, Tarnócon, Bobró-
con, Vázsecen, Szent-Miklóson, Plostinban tós Vichodnán. Ezen ismétlő iskolák tanítványainak 
száma az esperességben 550 re rúg. 13 községben ismétlő iskolák még nem léteznek. Polgári 
közegek törvényes segédletet nyújtottak: Szent-Ivánban, Kis-Pombkán, Német-Porubán és Konsz-
kán. Az országos tanfelügyelők látogatást tettek: Alsó- és Felső-Bocán, Hibbén, Kokaván, Szent-
Iváuban, Porubán, Porubkán, Lehotán, Német-Lipcsén, Nagy-Palugyán, Szokolcson, Pribilinán, 
Szjelnicán, Szmrecsánban, Szél-Porubán, Tarnócon, Szent-Miklóson és Vichodnán. Az országos 
tanfelügyelők látogatást nem tettek: Konszkán, Szent-Péteren, Vavrison, Dovalón, Jakabfalván, 
Jamnikon, Bobrócon és Plostinban. 

s 

Altalános jegyzetek: 
Anyaközségi felekezeti iskolák száma 120. Leányközségi felekezeti iskolák száma 100. 

Ezek közül fiúiskola 7, leányiskola 7, mindkét nemnek közös 206. Nemfelekezeti iskolák száma 
14. Azon községek száma, melyekben eddig iskóla nincsen, de törvény szerint lennie kellene 18. 
Az iskola nélküli községek gyermekei járnak: Saját hitű más község iskolájába 72 helyen. Re-
formátusokhoz 1 helyen. Katholikusokhoz 32 helyen. Sehova 8 helyen. Azon községek száma, 
melyekben az iskolaépület jó, 117, középszerű 48, rosz 23, most emeltetik 7. Azon köz-
ségek száma, melyekben az iskola taneszközökkel törvényszerűen felszerelve van 124, nincsen 
64. Azon községek száma, melyekben faiskola létezik vagy legalább gyümölcsészet taníttatik 
88, hol faiskola nem létezik 100. Azon községek száma, melyekben a tornászat taníttatik 74, 
nem taníttatik 114. A tanítók minőségre nézve: rendesek 205, segédek 25. Képességre nézve, 
törvényessel birók 139, nem birók 91. Csak tanítással foglalkozók 135, más mellékkeresetre 
utaltak 95. Csak készpénzbeli fizetéssel ellátottak 14. Készpénz- és terméuyekbeli fizetéssel bi-
rók 216. A tanítófizetés maximuma 800 frt., a tauítófizetés minimuma 8 frt. Jó tanítói lak 
van 86, meglehetős 51, rosz 42. Iskolakötelesek száma 20,050. Ezek közül iskolába járt 16,900 
nem járt 3150 (153/4). Azon községek száma, melyekben a tanidő nyolc hónap 70, kevesebb 
38, több 80. Azon községek száma, melyekben ismétlő iskoláztatás vagy vasárnapi iskola van 
60, nincsen 128 Polgári közegek törvényes segédletet nyújtottak, hol erre szükség volt, szám 
szerint 26 helyen; segédletet nem nyújtottak, hol ez nem szükségeltetett, szám szerint 162 he-
lyen. Azon községek száma, melyekben az országos tanfelügyelők látogatást tettek 127, nem 
tettek 61. 

A kerületi gyűlés e kimerítő jelentést valódi érdeklődéssel és feszült figyelemmel 
hallgatta s vezetetve a benne elősorolt részint örvendetes, résziut elszomorító tapasztalá-
soktól, elhatározta annak egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe vezettetését, az iskolaügy 
emelésén működő esperségeknek és egyeseknek elismerését fejezvén ki, a közönyösöket ser-
kenteni, az elmaradottakat buzdítani, a hanyagokat a törvény és egyházi határozatok figye-
lemben tartására szigorúan inteni óhajtja; a névszerint felhozott kiáltó visszaéléseket, mint 
Szobotisten, Krajnán, Yerbócon, megvizsgálás, helyreigazítás, szükség esetében dorgálás vé-
gett is az illető esperességekhez utasítja; főtiszt, superintendens urnák atyai hű gondosko-
dásaért hálás köszönetet mond, valamint Korcsek Zsigmond tanító úrnak az adatok szor-
galmas összeállításaért elismerését nyilvánítja, azon óhajtás kifejezésével, hogy a kerület 
adandó alkalommal ez elismerését tettleg is bizonyítsa ; a mennyiben pedig e jelentésnek a 
jegyzőkönyvbe foglalása által a nyomatási költségek, tehát az évi költségvetés is jelentéke-
nyen növekszenek, elrendeli, hogy ehhez minden egyház két-két forinttal járuljon, és hogy 
e jelentés külön lenyomatban is eszközöltetvén, elárusíttassók s ára hasonlóképen e költségek 
födözésére fordíttassék. L. 

XXVII. Elnöklő superintendens úr bemutatja b. Prónai Gábor, egyetemes felügyelő úr 
ő excja oct. 7. kelt 99. számú levelét, melyben az uralkodott járvány miatt elhalasztott egyete-
temes gyűlést f. é. nov. 5-re hívja össze, előtte való estve a szokott tanácskozmány levén meg-
tartandó. 

Az egyetemes gyűlésre az elnökségen kivül kiküldetnek: Mossöczy Lajos, Je-
szenszky József, Samarjay Károly, Tomka Kálmán, Chalupka András, Vrchovszky Alajos, 
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Király földi Endre, Mudrony Mihály, Major Pál, dr. Kollerung Alfréd, Richter Ede, Szilvay 
Károly, Dohnányi Lajos, Porubszky János, Paulinyi-Tót Vilmos, Subert István, Valasek 
Mihály, Révay Nándor, Bobrovniczky László, ifj. Szentiványi Márton, Matuska Péter, 
Kubinyi Kálmán, Kubinyi Árpád, Andaházy László a világi rendből; továbbá: Szeberényi 
Lajos, Lesko Mihály, Dorner Mátyás, Ritter Károly, Minich Dániel, Krizsan Károly, 
Roy Pál, Trokan János, Leska János, dr. Húrban József, Hodzsa András, Dobruczky 
János, Kermeszky György, Baltik Frigyes, Nóvák Sámuel, az egyházi rendből, Csecsetka 
Sámuel tanár; és pedig napi díjjal Krizsan Károly és Csecsetka Sámuel. Sz. L. 

XXVIII . A f. évi államsegély kerületünk részére eső hányadának kiosztására a következ ő 
tagokból álló bizottság küldetett ki nagys. és főtiszt, superintendens úr elnöklete alatt: Lesko Mi-
hály, Nóvák Sámuel, Húrban József, Geyer János, Krizsan Károly, Ulicsny András, Leska János, 
Jeszenszky József, Mudrony Mihály és Csecsetka Sumuel urak, munkálkodásuk eredménye a holnap 
folytatólag tartandó ülésben beváratván. Sz- L. 

Oct. 30. a gyűlés folytathatván, 
XXIX. A mult évi jegyzőkönyv XXI. pontjánál olvastatott az egyet, gyűlés jegyző-

könyvének 54. pontja, mely szerint az egyházközségi államkötvényekre nézve az átírási engede-
lem megadására az esperességi elnökségek jelentetnek ki illetékeseknek. 

Ez miheztartás végett tudomásul vétetik és a kerületi egyházaknak tudtul adatik. 
Sz. L. 

XXX. A tavalyi jegyzőköny XXVI. pontjánál azon panaszra nézve, hogy theologiai 
hallgatók, kik az érettségi vizsgálat letétele előtt sorozás alá esvén, tettleg föltétlenül besoroztat-
tak, a nélkül, hogy a theologusoknak a törvény által nyújtott kedvezményekben részesülnének s 
így ha theologiai tanárokká lettek is, fegyvergyakorlatra szoríttatnak, a m. kormány felkéretni 

határoztatott, hogy azon kedvezmények, melyekkel a theologia hallgatói bírnak, a theologia 
tanáraira is kiterjesztessenek. L. 

XXXI. Olvastatott a mult évi jegyzőköny XXVII. pontja, mely szerint az egyetemes 
gyűlés fölkéretni határoztatott, hogy a ministeriumhoz felterjesztést intézzen, mely szerint a tót 
ajkú iskolákbeli gyermekek számára tót szövegű taneszközök beszereztessenek. 

Ezen függőben levő ügy újólag sürgetendő. S. K 
XXXII. A m. é. jegyzőkönyv XXVIII. pontjánál olvastatott az 1872. évi dec. 12-dikén 

32,475. sz. a. kelt miniszteri rendelet, mely által az 5000 frt . 1871-diki, továbbá az 1873. jul. 
3-dikán 17636. sz. a. kelt rendelet, mely által az 1872-diki államsegély hová-fordításáról szóló 
számadás helyeseltetik. 

Mely ministeri rendeletek megnyugtató tudomásul vétetnek. Sz. L. 
XXXIII . Ugyanezzel kapcsolatban felolvastatott az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 

46-ik pontja, mely szerint az egyházkerületek az egyetemes egyház kiadásainak fedezésére az állam-
segélyből 250 frttal hozzájárulni köteleztetnek. Előterjesztetett egyúttal a nm. vallás- és közokta-
tási ministeriumnak 1873. évi május 8-án 12352. sz. alatt kelt rendelete, melyben az 1873. évi 
5000 frtnyi államsegély kiutalványoztatok, valamint az 1873. évi államsegély elosztására a tegnapi 
gyűlésből XXVIII . sz. a. kiküldött bizottmány jegyzőkönyve, mely szerint a mult évről 150 frtnyi 
felmaradt összeggel együtt 5150 frtnyi összeg felosztása hozatik javaslatba; szerinte a kérdéses ál-
lamsegélyből elsőbbséggel kielégítendők : 1) a mult 1872-ik évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 46-ik pontja szerint az egyetemes pénztárba költségei fedezésére évenként befizetendő 
250 frt. 2) az esperes urak számára 800 frt. 3) az egyes esperességek lelkészi özvegy- és árvainté-
zetei számára 200 frt . tesz 1600 frtot, úgy hogy csak az ezen összesen 2650 frtot tevő előleges té-
telek levonása után fenmaradó 2500 frtnyi összeg fordítható az egyes folyamodó egyházak és egyé-
sek felsegélésére, mely összegre nézve a küldöttség következő felosztást ajánlott : 

1. Az árvái esperességben segélyzendők: Isztebne 100 frt., Nagy falu 100 frt., Lencso 
Jozéfa papi özvegy 30 frt., Kmethy Zsófia papi özvegy 30 frt., Zoch Anna 30 frt. Össze-
sen 290 frt. 

2. Liptói esperességben: Rózsahegy 250 frt., Király-Lehota 50 frt., Hrobon Lajos lel-
kész 80 frt. Összesen 380 frt. 

3. Mosonyi esperességben : Magyar-Óvár 200 frttal. 
4. Nyitrai esperességben: Kosariszko-Priepaszné 150 frt., Vág-Ujhely 50 frt., Bodfalu 

50 frt., Turoluka 50 frt., Szakolca 50 frt., Schnitta Dorottya papi özvegy 30 frt. Össze-
sen 380 frt. 

5. Pozsony városi esperességben: Főrév 50 frt., Ligetfalva 50 frt., Polefkovics lel-
kész 100 frt. Összesen 200 frt. 

6. Pozsonyinegyei e sperességbeu: Duna-Szerdahely 100 frt., Modor-Király falva 50 frt., 
4 
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Nagy-Lóvárd 50 frt., Stelcer Károly lelkész 100 frt., Nehiba Lajos leik. 30 frt., Moczkovcsák 
János leik. 30 frt. Összesen 360 frt. 

7. Trencsini esperességben: Puchó 75 frt., Szulyó 50 frt., Zarjecs 50 frt., Nemes-
Podhragy 50 frt., Sztankóe 25 frt . , Beckó 25 frt., Láz 25 frt., Krizsan János lelkész 50 
frt., Kokes Sámuel lelkész 50 frt . Okrutszky Emília papi özvegy 30 frt. Összesen 430 frt . 

8. Turóci esperességben : Zaturcsai egyház 100 frt. Blatnicai egyház 100 frt. Kvorka 
Zsófia papi özvegy 30 frt. Belohorszky Amalia papi özvegy 30 frt. Összesen 260 frt. 

Az egyet, gyűlés határozata, valamint a bizottság fönebbi javaslata is elfogadtat-
ván, ezentúl elvül kimondatik, hogy a bizottság felosztási javaslatát költségkímélés tekinte-
téből mindenkor a kerületi gyűlés tartama alatt fogja elkészíten, úgy hogy első nap kikül-
detvén, más nap tartozik jelentését beterjeszteni. A grűnaui fiókegyház folyamodása, mely 
nem küldetvén be a rendes uton, a gyűlés színe elé csak a felosztás után jutott, ezúttal 
tekintetbe nem vétethetett, jövőre azonban, ha idején és rendes uton érkezik, a ker. gyűlés 
ki fogja reá figyelmét terjeszteni. A mennyiben pedig Stelcer Károly, nagyszombati lel-
kész úr azon óhajtását fejezi ki, hogy folyamodásának miuden évben ismétlésétől fölmentet-
vén, számára az államsegély mindenkorra kiterjesztessék, minthogy az a lipótvári fegyinté-
zetért járt díj megszüntetésének kárpótlásául rendeltetett, a kerület azon oknál fogva, hogy 
a nagyszombati egyház körülményei változhatnak, magát tehát ilyen esetre is nem kötelez-
heti, nem tartja teljesíthetőnek. Yógül az államsegély emelése iránti kérelmet az egyetemes 
gyűlés általi sürgetés által továbbra is utasításul adja küldötteinek. Sz. L. 

XXXIY. A m. évi jegyzőkönyv nyomán annak XXIX. pontjánál a kerületi iskolai bi-
zottság keleti osztályának világi elnöke Kubinyi Kálmán úr levélben jelenti, hogy a bizottság az 
uralkodott járvány miatt össze nem ülhetett; a nyugati osztály élnöke, Mossóczy Lajos úr hason-
lóképen. Egyik főakadályul ebben a nagy távolság hozatván föl, a mostani két osztály helyett 

a bizottság három részre osztatott, úgy hogy az egyik osztályt a mosonyi és két pozsonyi espe-
resség, a másodikat Xyitra és Trencsin, a harmadikat pedig Árva, Liptó és Turóc képezze. Egy-
úttal a bizottsági osztályok következőleg alakultak meg: 

Mosony-Pozsonyban elnökök: Mossóczy Lajos, ós Suh Ágoston; tagok: Geyer János, Mi-
nich Dániel, Ulicsny András, Weinberger András, Csecsetka Sámuel, Nehiba András, Sax Pál ; 

a nyitra-trencsini vagy közép albizottságba elnökök: Dohnányi Lajos és dr. Húrban 
József; tagok: Leska János. Holubi József, Subert István, Mi kulik Pál ós Bezsó János; 

az árva-liptó-turóci vagy keleti albizottságban elnökök: Kubinyi Kálmán ós Hodzsa 
András; tagok: Xovák Sámuel, Baltik Frigyes, Lányi Sámuel, Bobrovniczky László, Csillagi József, 
Jeszenszky János, Soltész György ós Jamniczky András. 

A mennyiben pedig a mult évben egy Skolník című egyetemes tankönyv hozatott javas-
latba, a trencsini esperesség egy ilyennek a zólyomi esperességben megjelenését tudatván, ezt el-
fogadásul ajánlja, a kerület tehát meghagyja a keleti ós közép albizottságnak, hogy ezt megvizs-
gálván, véleményét t^rjeszze elő a jövő évi kerületi gyűlésnek. A nyitrai esperesség óhajtja, hogy 
a tanügy érdekében való könnyebb utazhatás végett, eszközöltessék ki a kormánynál az egyetemes 
gyűlés által, hogy a keleti tanügyi bizottság tagjai a vasutakon díjtalanul, vagy legalább le-
szállított áron utazhassanak. Végre a kéziratban használt tankönyvekre nézve határoztatik, hogy 
azok összegyüjtetvón, a nyugati albizottság által megvizsgáltassanak,s a használhatók a jövő kerü-
leti gyűlésnek ajánltassanak. Sz. L. 

XXXV. Á mult évi jegyzőkönyv XXXI. pontja nyomán, mely szerint a Znio-Váralján, 
Modorban ós Pozsonyban létező állami praeperandiák vallástanítói müködésökről jelentést beadni kö-
teleztetnek, a znio-váraljai kópezdóben pedig a vallástani tannyelv kérdése a kormánynak fölterjesz-
tendő volt, előadatik, hogy említett jelentések beérkeztek. Nevezetesen: 

1. A znio-váraljai kópezde részéről jelenti Rásó Mihály ivánkofalvai lelkész, hogy ott 
7 evangelicus növendék volt, kik mult évben az egyháztörténetet Krisztus születésétől a refor-
mációig tanulták, az egyházi éneklésben gyakoroltattak, s általában a tanulásban szorgalmat 
magokviseletóben feddhetetlenséget tanúsítottak, szabadságukra hagyatván bármely nyelven felelni. 
Ugyanerre vonatkozólag egyh. elnök úr jelenti, hogy a vallási tannyelvet illetőleg, mely nem a 
kormányt, hanem autonómiánknál fogva saját egyházi hatóságunkat illeti, az erre vonatkozó ha-
tározat fölterjesztését e gyűlésig függőben hagyta. 

2. A modori kópezdót illetőleg, Hollerung Károly lelkész úr jelenti, hogy ezt is 7 
evang. tanítvány látogatta, kiket az egyháztörténetben ós katechizálásban oktatott, valamint 
emebben az ottani elemi iskolákban is gyakoroltattak. 

3. A pozsonyi női kópezdóről Liska Sámuel tanár jelenti, hogy itt 14 evang. tanítvány 
levén, ezeket hasonlóképen az egyháztörténetben oktatta. Jelentéséhez hozzáteszi, hogy jövő évben 
az intézet a 3. évfolyammal szaporodván, a munka is növekedni fog, minek a fizetés szaporodását 
is magával kellene vonnia, mi, ha nem történnék, a vallási oktatást tovább nem folytathatná. 
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Mire superintendens iir megjegyzi, hogy a díj csekélységére a kormányt már előlegesen is figyel-
meztette, de addig eredménytelenül. 

A kerül, gyűlés ezek alapján elhatározta, hogy a m. kormány kéressék meg a 
praeparandiai vallástanítók évi díjának az osztályok és munka szaporodása arányában emelése 
iránt; a znio-váraljai képezdében a vallási tárgyakban közegül a tót nyelv behozassák, az 
egyházunkban levő többi nyelvek pedig a szükséghez képest segédnyelvekül használtassa-
nak ; az állami képezdékben behozandó vallási tantárgyak és tankönyvek iránti intézkedésre 
superintendens úr kéretik föl; a képezdékben működő vallási oktatóknak köszönet mondatik; 
ha az illető esperes urak valamelyike a vizsgálaton jelen nem lehetne, magát mással mél-
tóan képviseltesse; a vallásoktatóknak pedig meghagyatik, hogy az illető esperes urakkal a 
vizsgálat idejét előlegesen tudassák. L. 

XXXVI. Ugyanazon jegyzőkönyv XXXII. pontjánál olvastatott a lipótvári fegyinté-
zet lelkészének terjedelmes jelentése, mely szerint ott a mult évben 117 evang. fegyenc létezett, 
köztük 68 helvét., 48 ágostai hitvallású; szaporodás 32, elbocsáttatott 30, meghalt 2 ; az év 
végén maradt 85. A 26 éven aluli fegyvencek a többiekkel közös vasárnapi ós ünnepi isteni tisz-
teleten kivül a bibliai történetekben ós katechismusban is kaptak oktatást. — Ezzel kapcsolat-
ban tárgyrokonságnál fogva főtiszt, superintendens úr felhozza az illavai fegyintézetet, melyben 
az evang. fegyencek vallási szükségeit, mivel a kormány által ott alkalmazott reform, lelkész 
valemennyinek nyelvét nem ismeri, nem képes kielégíteni, mire az illető igazságügyi ministeriu-
mot is figyelmeztette, s illetőleg az ág. hitv. evang., kivált tót ajkú fegyencek ellátására 100 
frt. évi díj mellett a trencsini lelkészt ajánlotta; de ő excja által azon oknál fogva, hogy a mi-
nisterium az illavai evang. fegyiutézeti lelkész ellátására semmi alappal nem bir, és mivel a h. 
h. lelkész az ág. h. evangelicusokat is épen úgy elláthatja, e kéréssel elutasíttatott. 

A lipótvári lelkész jelentése megnyugtató tudomásul vetetvén, fölkéretik, hogy 
jövőre beküldendő jelentéseit lehetőleg kimerítően ugyan, de tömött rövidséggel fogalmazni 
szíveskedjék; az illavai fegyintézetre nézve pedig a nmélt. kormány fölkérendő, hogy az 
ekkép minden vallási vigasztalást és erkölcsi oktatást nélkülöző fegyencek szomorú állapotát 
szívérevevén, ezekről vallási és nyelvi szükségeikhez képest gondoskodni méltóztassék. Sz. L. 

XXXVII. A tanító-választásra vonatkozó mijavai ügyben a m. ó. ker. gyűlés jegyző-
könyvének XXXIV. pontja nyomán olvastatott az egyet, gyűlési jegyzőkönyv 62. pontja, mely 
által a mijavai egyháznak kötelességül tétetett, hogy még legalább egy rendes iskolát szervezzen, 
megengedtetvén, hogy az általa óhajtott Kanya Mátyás a mijavai tanítói állomásra a megsértett 
egyházi hatóságok megkövetése után kijelöltethessék. Főtiszt, superintendens úr jelenti, hogy a 
mijavai egyház az említett határozatnak rá kedvező oldalát kizsákmányolván, a súlyosabbakat 
mellőzvén, új zavarokba rohan, s a rendetlenségben konokúl megmaradt. Miután pedig az ez iránt 
fölkért megyei tanfelügyelő nem is válaszolt, superintendens úr a m. kormánynál világi karha-
talmat eszközölt ki, mely Nyitramegyénól meg is rendeltetett. Ezek dacára érintett esperesség-
ben ez ügy még csak szóba sem jött, hanem azt újra az egyetemes gyűlésnek ajánlja. 

A kerületi gyűlés fájdalmasan értesülvén a nyitrai esperesség e késedelmezéséről, 
az ügyet ehhez mint első fokú illetékes hatósághoz utasítja, szigorúan meghagyván neki, 
hogy az elnökség, az egyetemes gyűlés végzését a kormányilag kirendelt Nyitra megye 
segódkezése mellett haladéktalanul végrehajtsa. L. 

XXXVIII. Olvastatik a m. kir. cultusministerium m. é. oct. 17. 26,225. sz. alatt ki-
bocsátott rendelvénye, mely szerint a pozsonyi lyceumról és t.-sz.-mártoni algymnasiuinról szóló 
1872/3-diki zártudosítványokat helyeslő tudomásul veszi. Az utóbbira nézve elnöklő superintendens 
úr még jeleuti, hogy azt a canonica visitatio alkalmával közelebbről megvizsgálván, állapotát ki-
elégítőnek találta, s egyúttal bemutatja nevezett algymnasium pártfogóságának abbeli kérelmét, 
hogy a kerület ez intézetet erkölcsi és anyagi pártfogásába vegye. 

A kerület a ministeri leiratot és superintendensi jelentést megnyugtató tudomásul 
vévén, egyúttal kijelenti, hogy a t.-sz.-mártoni algymnasiumot erkölcsi pártfogásában szíve-
sen részesíti annyiban, hogy a körében levő gyülekezeteknek ajánlja; s anyagi segélyben is 
fogja részesíteni, ha ezt pénzviszonyai engedik; az egyházakat azonban fölhívja, hogy vagy 
pártfogó, vagy legalább gyámolító tagokul belépjenek. Sz. L. 

XXXIX. A többször említett kerül, jegyzőkönyv XXXVI. pontja nyomán jelentetik, 
hogy csak a mosonyi esperesség küldte be Írásban a zsinati előmunkálatokra vonatkozó észrevéte-
leit ; míg a többiek mind azt jelentették, hogy a munkához tettleg hozzáfogtak ugyan, de mun-
kálatukat még be nem fejezhették; reményük egyébiránt, hogy ezt a legközelebbi időben be 
fogják fejezhetni. 

A kerületi gyűlés fölkórendőnek határozza az egyetemes gyűlést, hogy e munká-
latok befejezését várja be türólemmel. A mennyibón pedig többen az egyetemes gyűlés által 

4* 
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előlegesen készített zsinati előmunkálatok felől tudakozódnak, itt is kihirdettetik, hogy azok 
Petrik Géza pesti könyvárusnál jutányos áron kaphatók. Sz. L. 

XL. Ugyanazon jegyzőkönyv XXXVII. pontjánál olvastatik a cultusministerium 28739. 
sz. m. é. nov. 11. kelt leirata, mely által értésül adja, hogy a tavalyi dispensationalis taxák hová-
fordítására észrevétele nincs. 

Mire egyházi elnök úr jelenti, hogy az 1872/'3. évben e címen következő díjak érkeztek: 
1. Kozol György Ivánkofalváról 40 frt. 2. Fajnor János Verbóról 20 frt. 3. Ochodniczky 

István Bosácról 10 frt. 4. Uhrik János Verbicáról 10 frt. 5. Alusic György Ó-Turáról 10 frt. 
6. Blaho János Mijaváról 10 frt. 7. Lamos Sámuel Lipócról 10 frt. 8. Lénárt János Felső-Sze-
liből 40 frt. 9. Ondreicska Mihály Felső-Zeléről 40 frt. 10. Pintér János Alsó-Szeliből 20 frt . 
11. Frics János. Schweinsbachról 20 frt. 12. Pingitzer András Zurányból 40 frt. 13 Soos Lajos 
Felső-Szeliből 30 frt. 14. Rásó György Nómet-Gurabról 20 frt. 15. Dzur János Plostinból 10 
frt. 16. Hatala Pál Prjekoparól 10 frt. 17. Krcs János Turolukáról 10 frt. 18. Darula János 
Kostyánból 10 frt. 19. Unger János Miklósfalváról 30 frt . 20. Brokuta Máté Belláról 10 frt . 
21. Boehm Lőrinc Rajkáról 20 frt . 22. Slezák János Berencs-Váraljáról 10 frt. 23. Czeman János 
Zászkalról 20 frt. 24. Horváth József Felső-Szeliből 20 frt . 25. Rásztokay János Rásztokáról 
20 frt. 26. Felczan György Tót-Prónáról 10 frt- 27. Fizel Pál Zsámbokrótről 10 frt. 28. Schmo-
grovics Vilmos Bazinból 10 frt. 29. Mózes Sándor Alsó-Szeliből 10 frt 30. Hazueha, János Király-
Lubelláról 10 frt. 31. Lehoczky János Vichodnáról 20- frt. 32. Hurta János Prjekopáról 10 frt. 
38. Iszvánik András Veszka-Bezdedóról 20 frt. 34. Weidinger Pál Miklósfalváról 40 frt. 35. 
Levius Sándor Pozsonyból 50 frt. összesen 680 frt. 

Másfelöl a turócí tanítók jelentik, hogy ők is bírnak külön örvegy-árva. pénztárral, mely 
előbb részesült is segélyben a fölmentvényi díjakból; de ezt utóbbi években tőle a lelkész urak 
megtagadtak. 

A jelen évben beérkezett díjak a mult évihez hasonló módon 11 részletben elosz-
tatni rendeltetnek. A turóci tanító urak kérvénye pedig a turóci esperességhez azon megha-
gyással tétetik át, hogy a fölmerült nehézséget igazság és méltányosság alapján elintézze. Sz. L. 

XLI . A tavalyi jegyzőkönyv XXXIX pontja nyomán a kerületi törvényszék egy évre 
szavazás utján következőleg állíttatik össze; 

A kerületi elnökség elnöklete alatt 
Nóvák Sámuel, egyszersmind alelnök. Mossóczy Lajos, alelnök. 
Minich Dániel. Samarjay Károly. 
Hodzsa András. Dohnányi Lajos. 
Húrban József. Mudrony Mihály. 
Baltik Frigyes. Kubinyi Kálmán. 
Emerici Lajos, egyházi Paulinyi Tóth Vilmos, világi 

részről. Sz. L. 

A gyűlés ugyanaz nap még a délutáni órákban is folytattatván. 
XLII . Olvastatott a számadás vizsgálatára a mult évi jegyzőkönyv XLIII . p. alatt 

kiküldött választmány jelentése, mely szerint az 1871. 
1. Bevétel, belefoglalva az államsegélyt is . . . . 10228 ft. 96 kr. 

a kiadás pedig 9441 „ 58 
volt tehát a maradvány 787 ft. 38 kr. 

2. A meglevő vagyon ós elmaradt évi járulókok tesznek 9369 frtot, melynek kamatai 
465 frt, és 40 krra rúgnak. 

3. Az esperessógi hátralékok ós évi illetőség tettek . . . 7973 f t . 29 krt. 
melyből törlesztetvén 2098 ft. 72 krt. 
hátralékban maradt 5874 ft. 57 kr. 

4- A jegyzőkönyvért járó illeték 127 ft. 
ebből fizettetett 56 ft. 
fizetetlen 7 Í ~ f i 

5. A jövő évi remónylet következő: esperességek évi járulókai 2239 ft. 26 kr. 
úrb. s magán kötvények kamatai 465 ft. 40 kr. 

összesen . . 2724 ft. 66 kr. 
A kiadási előirányzat pedig: 

Püspök ur évi díja 1200 ft. 
Segódlelkósze 200 „ 
Budapesti ügynök 54 „ 70 kr. 
Egyetemes -jegyző 28 „ 
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"Váci süket-néma intézet 20 ft . 
Egyet, jegyzőkönvv 3 nyelven . . . . . 84 » 
Négy kerületi jegyző . . . 250 n 
Pozsonyi lyceum . . . 100 n 
Pozsonyi alumneum . . . 100 » 
Sz.-mártoni alumneum . . . 50 „ 
Német Istv. alapítv. kamatja . . . . , . 79 # 

Szirmay A dámféle . . 63 V 
Előre nem látott kiadások . . . . 522 JJ 

összesen . . 2751 ft. 73 kr. 
Mit a fönebbi reménylet, ha az esperességek pontosan fizetnek, képes födözni. 
6. Yégre a bizottság, rendben találván a számadásokat, javasolja, hogy Jeszenszky József 

pénztárnok úr a további felelőségtől fölmentetvén, iránta a kerület lelkiismeretes sáfárkodásáért forró 
háláját kifejezze Ezzel kapcsolatban a nyitrai esperesség bemutatja az általa kivánt számadási ki-
mutatás mintáját s egyúttal panaszosan említi, | hogy a nyitrai lélekszám a névtárban hibásan van 
összeadva s a lipótvári fegyencek is hozzá vannak számítva. 

7. Befejezésül pedig ajánlja a bizottság, hogy a kamatláb 6-ról 8-ra emeltessék. 
Midőn a kerület köszönetének kifejezése mellett tek. Jeszenszky József pénztárnok 

urat 1872-re nézve a további felelősség teriétői feloldazza, egyúttal a pénztárra nézve 
határozza: 

1. A kiadási tervezetből ama tételeket: Budapesti ügynök 54 ft. 70 kr. és egye-
temes jegyző 28 ft. összesen 82 frt. 70 kr., mint a melyek fedezésére az államsegélyből 
levonandó 250 forintnyi összeg szolgál, töröltetni rendeli, a tervezett kiadás tehát 
2669 frt. 3 kr. 

2. A hátralékokra nézve az esperességek tavaly tett igéretöket be nem váltván, 
az akkor hozott határozat, mely szerint az esperességek oda utasíttatnak, hogy a hátralé-
kokat a legközelebbi kerül, gyűlésig ügyészeik által, ha barátságos utón nem lehet, birói 
végrehajtás útján is behajtsák, azon hozzáadással toldatik meg, hogy az esperesek, ha nem 
tudják kimutatni, hogy a végrehajtásra a kellő lépéseket megtették, 100 frt bírság alá es-
nek, mit ők készséggel el is fogadtak. 

3. A kamatlábra nézve batároztatik, hogy a biztos helyen levő tőkék meghagyan-
dók, újabb tőkésítés esetében azonban ügyezzék pénztárnok úr egyenlő biztosság mellett na-
gyobb kamatot kikötni. 

4. A nyitrai panasz földerítése a jövő számadás-vizsgáló bizottsághoz utasíttatik, 
a lipótvári fegyencek száma minden esetre le levén rovandó; a beterjesztett kimutatási minta 
pedig ugyanazon bizottság által megvizsgálaudó. 

5. E bizottság tagjaiul Mossóczy Lajos úr elnöklete alatt kineveztetnek: Lesko 
Mihály, Geyer János, Minich Dániel, Samarjay Károly, Weinberger András, Mudrony Mi-
hály, Szloboda Pál, Suh Ágost és Bór Mihály urak. Sz. L. 

XLIII . A kerül, gyámintézet beterjeszti évi jelentését, mely szerint a beérkezett sza-
vazatok nyomán a gyámintézeti bizottság akkép alakult meg, hogy elnökeinek Mossóczy Lajos és 
Szeberényi Lajos, tagjainak pedig Osztroluczky Géza, Samarjay Károly, Tomka Kálmán, Lesko 
Mihály, Geyer János és Ulicsny András választattak; a gyűjtések eredménye pedig következő: 

a Pozsony városi esperességből . . . 250 ft. 
a Pozsony megyeiből . 36 » 01 » 
a nyitraiból két évre . 28 n 26 n 
a mosonyiból . 31 » 66 # 

az ; árváiból 14 » 28 D 
a liptóiból 7 n 18 » 
a túróéiból négy évre . . . . . 19 1» 05 » 
a trencsiniből . 36 » 40 n 
a pozsonyi gymnasiumból . . . . 20 » — » 

összesen . . . . 442 ft. 84 kr. 
E mellett sajnosan említtetik, hogy a turóci esperesség, eltérőleg az alapszabályoktól, 

a begyült összegnek V3-a a helyett aunak 2/3-át tartotta meg s a hiányt ismételt felszólítás után 
sem küldte be. 

Míg a kerület örömmel értesült arról, hogy most már valamennyi esperesség 
részt vesz a gyámintézet működésében, a turóci esperességet oda utasítja, hogy az alapsza-
bályok ellenére megtartott ]/3-ot utólagosan beküldeni, jövőre pedig szabályszerűen eljárni 
kötelességének ismerje, máskép nem lehetvén e szent célú intézetben a rendet föntartani. 

Sz. L. 
5 
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XLIY. A theol. oktatásról intézkedő jegyzőkönyvi XLYII. pontnál, főtiszt, superintendens úr 
jelenti, hogy az intézkedéseknek csupán utolsó pontja léptettetett életbe, a mennyiben az egye-
temes gyűlés a négy éves tanfolyamot tettleg eltörölte, a többi pontokban említett javaslatok 
közül pedig, kivéve a liptói esperesség véleményét a theologiai oktatásról (Mienka senioratu lip-
tovského o theologickém uceni) egyéb jelentés nem érkezett, ennélfogva a kérdés nincs annyira 
megérlelve, hogy felőle alaposan lehetne tanácskozni. 

A kerületi gyűlés tudomásul vévén e jelentést, részben azért is, mivel az illető 
javaslatok be nem érkeztek, jónak tartotta a theologiai oktatás kérdését elhalasztani, s a 
beérkezendő vélemények megvizsgálására kerületi theologiai választmány kinevezni, mely a fön 
körülírt munkálatokat megvizsgálja, szabatos javaslattá feldolgozza, s -működése eredményét 
a jövő kerül, gyűlés eléterjeszsze. E választmány tagjai főtiszt, superintendens úr elnöklete 
alat t : Lesko Mihály, Hodzsa András, Baltik Frigyes, dr. Húrban József, Leska János, 
Csecsetka Sámuel és Kámory Sámuel urak. Sz. L. 

XLY. A tavalyi kerül, jegyzőkönyv XLI I I . pontjánál, mely szerint a Hrobonyféle tö-
redékes nézeteknek a theologiai oktatás helyes irányáról kellett volna véleményadás vegett az 
esperességekhez küldetniök, főtiszt, superintendens úr jelenti, hogy azok nyelvi ós más akadályok 
miatt szét nem küldettek, 

A ker. gyűlés figyelembevétel végett ezeket is az előbbi pontban kinevezett theol. 
választmányhoz teszi át. L. 

XLYI. Az LI. pontnál szóba hozatván a jövő évi kerületi gyűlésének helye, Nóvák 
Sámuel esperes úr előre is, valamint az árvái esperesség, úgy az illető egyház nevében, A.-Kubinba 
hívja meg a kerületet. 

Mi köszönettel fogadtatván, a gyűlés egyszersmind jelenre nézve köszönetet mond 
a pozsonyi gyülekezetnek a szíves fogadásért és szállással való ellátásért. Sz L. 

X L V I I . A mult gyűlés jegyzőkönyvének LIII . pontjánál jelentetik, hogy a papi és 
tanítói földek adóhátralékaiért végrehajtás alá fogandónak az egyetemes gyűlés a gondnokát 
rendelte. 

Mi netalán előfordulandó hasonló esetekben mihez tartás végett kihirdettetik. 
Sz. L. 

XLVIII. A tavalyi jegyzőkönyv LY. pontjánál jelentetik, hogy a Németh István-féle 
42 frtos ösztöndíjat az 1872/3 tanévben Krahulec Sámuel, VI. osztálybeli tanuló kapta. 

Tudomásul vétetvén, ez ösztöndíj a jövő évben sz.-mártoni tanulónak lesz ki-
adandó. Sz. L. 

XLIX. A trencsin-teplici kápolna építéséről intézkedő LYI. pontra vonatkozólag a tren-
csini esperes úr tudatja, hogy a kérdés függőben van. 

Tudomásul vétetik. Sz. L. 
L. A mult évi jegyzőkönyv LVIII pontjánál, a mennyiben az egyet. egyh. jegyző most 

is választás alatt van, 
a kerület ez úttal ís kifejezi azon óhajtását, hogy ha a tót nyelvben járatlan egyén 

választatnék meg, melléje rendesen díjazott tót jegyző is választassák. * Sz. L. 
LI. A tavalyi jegyzőkönyv LXI. pontja sürgettetni kivánja, hogy protestáns katonák 

egyházunk elveivel ellenkező szertartásokra ne kényszeríttessenek, elnöklő superintendens úr je-
lenti, hogy s kérés az egyetemes gyűlés által felterjesztetett, de reá eddig válasz nem érkezett. 

Sajuos tudomásul szolgál. Sz. L. 
L1I. A LXYI. pont az egyetemes számadások köröztetésót sürgetvén, 

a mennyiben e kívánat eddig nem teljesült, ezennel megújíttatik. Sz. L. 
LIII. A m. évi jegyzőkönyv LXYII. pontja azon óhajtást fejezvén ki, hogy az állam 

általi jutalmazás végett fölterjesztendő tanítók ajánlására nézve az egyházi hatóságok is meghall-
gattassanak, főtiszt, superintendens úr jelenti, hogy ő a fölterjesztést ugyan megtette, de válasz 
nem érkezett. 

Tudomásul vétetik. Sz. L. 
L1Y. Az egyetemes jegyzőkönyv 9. pontja az evangelikus lelkészeket feljogosítja, hogy 

a kath. és gör.-keleti szent székek által" ágytól és asztaltól elválasztott s evang. hitre tért fele-
ket, ha új házasságra kívánnak lépni, összeadják; a 10. pont pedig ezt kimondja azon esetekre 
is, ha a kath. lelkész a hirdetést vagy elbocsátást megtagadja. Felküldetvéu a jegyzőkönyv a kor-
mányhoz, a cultusminister e két pont órvénységét el nem ismeri. 

Kerületünk egyfelől azon oknál fogva, hogy a kath. szent széknél az ágytól ós 
asztaltól való elválasztás okai nem ugyanazok, melyek nálunk a házasok végleges elválasz-
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vetkezményeket, melyek az ekkép kötött házasságból született gyermekekre származ-
hatnának. Sz. L. 

LY. Az egyet, gyűlés 56. sz. határozata szerint a ministerium fölkéretett, hogy a tör-
vényhatóságok utasíttassanak, hogy a superintendens engedélyével s az illetékes közigazgátási ha-
tóságok láttamozásával hitelesített könyvecskékkel ellátott tanulók adományok gyűjtésében ne aka-
dályoztassanak. Egyházi elnök úr pedig bemutatja a cultusministerium által f. é. jan. 13. 15682. 
sz. a. kibocsátott rendelvényét, melyben meghagyja a törvényhatóságoknak, hogy az ilyen tanulókat 
adományok gyűjtésében ne háborgassák. 

Az illető tanintézetek elöljáróságainak azon észrevétellel tudtul adatik, hogy a kikül-
dendő supplicansokat ilyen superintendensi aláirással hitelesített könyvecskékkel ellátni el ne 
mulaszszák. Sz. L. 

LYI. Krizsan Károly trencsini esperes jelenti, hogy a pesti tót egyház saját telke használa-
tában a városi hatóság részéről akadályoztatik, ennélfogva indítványozza, hogy kerületünk a pesti 
tót egyháznak pártját fogja. 

A kerület az egyetemes gyűlésre menendő követeit utasítja, hogy ha a pesti tót 
egyház panasza felhozatnék és igazoltatnék, azt pártfogolják. L 

LVII. A nyitrai esperesség, jogegyenlőség tekintetéből azon óhajtását fejezi ki, hogy ke-
rületünk névtára ezentúl tót nyelven is kiadassék. 

A kerület elismervén a kívánat jogosultságát, az új névsor kiadásakor annak te-
kintetbevételét elhatározza. L. 

LVIIÍ. A kormány a középiskolák új szervését kívánván, az országgyűlésnél ajánlani, 
a trencsini esperesség indítványozza, hogy erre nézve az 1791: 26. t. c. értelmében az evange-
licusok előleges meghallgatása is sürgettessék. 

E törvényen alapuló kérés az egyetemes gyűlés utján határoztatik a kormánynak 
fölterjeszteni. Sz. L. 

LIX. E gyűlés folyama alatt is tapasztaltatván, hogy némely esperességi képviselők 
a többi tagokat meglepőleg lépnek föl egészen új indítványokkal, melyekhez aztán nehéz előleges 
megfontolás nélkül szólni, javaslatba hozatik, hogy az új indítványok az elnökségnél előlegesen 
a tanácskozmányban bejelentessenek s illetőleg a gyűlés elején írásban beadassanak. 

Mely eljárás már csak azért it elfogadtatik, hogy az illető kérdés szabatosabban 
legyen megvitatható s jegyzőkönyvbe vezethető, s hogy több izben rokon tárgyakat egymás-
sal kapcsolatban lehessen elintézni. Sz. L. 

LX. E jegyzőkönyv a gyűlés folyama alatt be nem fejezhetett részének hitelesítése 
főtiszt, püspök úr elnöklete alatt az összes jegyzőkből, Geyer János, Lesko Mihály, 

Mudrony Mihály, Mossóczy Lajos, Jeszenszky József ós Csecsetka Sámuel urakból álló vá-
lasztmányra bizatik. Sz. L. 

Hitelesíttetett 1873. nov. 19. Összeállította 

S z e b e r é n y i L a j o s , m. p. 
ker. közös jegyző. 

E jegyzőkönyv egyes pontjait fogalmazták : 
Leska János: VIII, XIII , XXI , XXYI, XXXY, XXXYII, XLY, LYI, LVII. 
Samarjay Károly: III, VI, XYI, XXII, XXXI, XXXII . 
Szeberényi Lajos: I, II, IY, Y, VII, IX, X, XI, XII , XIY, XV, XVII, XVIII, X I X , XX, 

XXIII , XXIV, XXY, XXVII, XXVIII, XXIX, X X X I I , XXXII I , XXXIV, 
XXXVI, XXXVIII , X X X I X , XL, XLI, XLII, XLI I I ,XLIV, XLVI, XLVII, 
XXVII I , X L I X , L, LI, LII , LHI, L1V, LV, LVIII, L IX , LX. 

Nyomatott Angermayer Károlynál, előbb Schreiber Alajos, Pozsonyban. 
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A dunáninneni 

ág. hitvall. evang. egyházkerüle 

1873. oct, 29. és 30. tar tot t gyűlésének 

jegyzőkönyve. 



a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület főtiszt, és nagys.Geduly 
Lajos superintendens és kir. tanácsos, s mélt. SzenMványi Márton 
főispán és egyházker. felügyelő urak ikerelnöklete alatt. 18IL. évi 
augustushó 12., 13. és 14. napjain Alsó-Kubinban tartott köz-

gyűlésének. 

«felen v o l t a k : 
egyháziak: v i lág iak : 

az árvái esperességből: Nóvák Sámuel, esperes Zmeskal Elek, esperességi másodfelügyelő; 
és alsó-kubini; Brózik András, alesperes 
és nagyfalusi lelkész; 

a liptóiból: Baltik Frigyes, alesperes és l.-sz.- Bobrovniczky László, esp. felügyelő, Miko 
miklósi, Hvoboii Lajos, szjelniczai, és Péter és Makoviczky Péter ; 
Kmeti János, nagypalugyai lelkészek; 

a mosonyiböl: Bodiczky Kálmán, zurányi 
lelkész; 

a nyitraiból: dr. Húrban József, hlubokai, Paulinyi-Tóth Vilmos, esp. felügyelő, és 
Boor Mihály, szakolczai, és Leska János, Pavlik János ; 
bodfalvi lelkészek; 

a pozsonyvárosiból: Geyer János, esperes és Csecsetka Sámuel, lyceumi igazgató, és 
pozsonyi lelkész; Korcsek Zsigmond, tanitó; 

a pozsonymegyeiböl: Lesko Mihály, esperes Michnay Jenő; 
és felső-szelii lelkész; 

a trenesiniből: Krizán Károly, esperes és zar- Dohnányi Lajos, Porubsky János és Milec 
jecsi, és Roy Pál, puchói leikészek; János; 

a ti«rócziból: Hodza András, esperes és szu- Jeszenszky János, esp. másodfelügyelő, Mudron 
csányi, Lányi Sámuel, neezpáli, és Pál és Dulla Máté. 
Chorvát András, blatniczai lelkészek. 

Továbbá jelen voltak: Laczo János isztebnei, Skripen János lestinei, Tomala Lajos 
zsaskói, Philadelphia Móricz német-lipcsei, Bella István l.-sz.-péteri, Makoviczky János rózsa-
hegyi , Okályi Adolf vazseczi rendes és Beblavy Pál jaszenovai s Csobrda Pál szmrecsányi 
helyettes lelkészek; Zmeskal Zoltán, Zmeskal Péter, Kubinyi Mihály, Lelioczky Károly, 
Zorkóczy Eduard, Csillaghy József, Janovicz Dániel, Demian Elek, Szontagh Pál, Benczúr 
János, báró Schmerzing Adolf, Rowland Vilmos, Mesko István,^Dobák Antal, Lavota József, 
Kubinyi Miklós, Cancrinyi Mihály, Lehoczky Antal, Kubinyi Árpád, Kubinyi Flórián, Szent-
lványi Barna, Lehoczky Péter, Grajchman Jakab, dr. Heil Fausztin, s a helybeli és szom-
széd egyházak számos tagjai. 

Az összesereglett gyűlés Isten házában a Mindenhatónak dicsőítése végett összegyűlvén, 
s itt Brózik András lelkész szónoklata s Nóvák Sámuel esperes oltári szolgálata mellett végzett 
buzgó ének, ima s szent beszéddel eszközlött isteni tisztelet után a gyámintézet javára offer-
torium tartatván, miután főtiszt, superintendens ur szive mélyéből a hit, igazság, szeretet és 
béke szellemét könyörögte le a gyületkezetre, mélt. világi elnök ur hathatós beszéddel nyitotta 
meg a tanácskozást, az esperességi küldöttek igazolványaikat bemutaták, végre Sztberényi Lajos 
és dr. Samarjay Károly távollevő rendes jegyzők helyébe dr. Heil Fausztin helyettesittetett. 
Ekkép a gyűlés szervezkedvén; 

I. Főtiszt, superintendens ur előterjeszti évi jelentését, mint következik: 

Méltóságos és főtiszteletii egyházkerületi gyűlés! 
Hét év óta megnyugtatott, örvendező szívvel tettem évi jelentéseimet a mélt. és 

főtiszt, gyűlésnek. Mert hét év előtt ért véget azon sajnos viszály, mely az 1859. évi sept. 1. 
pátens kiadatása alkalmából hazai egyházunkat dúlta. Ki nem emlékezik közülünk, kik akkor 
ott voltunk, azon megható jelenetre 1867. évi sept. 24-kén az egyetemes gyűlésen Pesten, midőn 
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u meghasonlott testvérek sűrű könyhullatás és Istenhez emelt buzgó fohászok közt kiengesztelésre 
s testvéri egyetértésre nyújtottak kezet egymásnak? Azóta kisebbszerii súrlódások merültek fel 
ugyan az egyházban, — mint az a nyilvános bármi nemű élet terén máskép nem is lehet, — 
de nagyban és egészben benne béke uralkodott. A mi engem illet, szent kötelességemnek tar-
tottam e béke fentartásán mindenképen működni; a mit a felhozott alkalommal fogadtunk volt 
egymásnak, t. i. hogy egymás iránt jó, loyalis, igazságos testvérek leszünk, azt nem tekintettem 
üres hangnak, melyről, midőn az ajak kiejtette, a szív és lelkiismeret nem tudott semmit, de 
azt hatáskörömben tettleg is teljesíteni igyekeztem. És másoktól is ugyanazt várva, azon 
reménynyel kecsegtettem magamat, hogy az isteni kegyelem megengedi érnem, ki annyi zavar-
teljes időket és eseményeket túléltem, ki oly fárasztó és nehéz hivatalban vagyok, korban mind-
inkább előre haladok, erőben pedig hanyatlom, ki életem napját mind inkább lenyugtához köze-
ledni szemlélem, — mikép azon tudattal fogok nem sokára leléphetni működésem teréről, hogy fel-
kiáltanom leend szabad a zsoltáríróval: íme mily jó és mily gyönyörűséges dolog az atyafiaknak 
egyességben való lakásuk! ós Simeonnal: mostan bocsátod el a te szolgádat, Uram, békességgel, 
mert látták az én szemeim a te üdvezitödet t. i. az egyességes, s ez egyességben erős és boldog 
evangyeliomi egyházat! Ugy látszik, hogy reményem hiu volt, hogy egyházunkat uj, viharos idő-
járás fenyegeti. Add Uram Istenem, hogy máskép legyen, hogy én te szolgád mégis ne a 
reményben, hanem inkább e félelemben csalatkozzam! 

Annak egyik bizonysága, mikép jövőre bókében ós jó egyetértésben kívánunk egymással 
élni, — tekintet nélkül nyelvre ós nemzetiségre, melyek,, valljuk meg őszintén, nem utolsó oka 
voltak annak, hogy azok a patentalis harczok oly élességet nyertek, — azon körülmény akart 
lenni, hogy az egyházban nem csak két tót előadási nyelvű gymnasialis iskolának létezése 
engedtetett meg, de számosb az egyház és haza iránt bizonyosan csak a legjobb szándékkal 
viseltető férfiak is azon iskolák pártfogói sorába léptek, általában azon előnyökben, melyek 
élvezetében többi iskoláink vannak, ez iskolák is részesittettek. Azóta folyton feladatuk felé haladtak 
azok. Mily eredmóuynyel történt légyen ez az egyik részéről, mely nem e superintendentiához 
tartozik, arról Ítéletet mondani vagy tanúbizonyságot tenni nem az én dolgom, hanem azon egy-
házi hatóság dolga, mely ez iskolára évek óta felügyelt ós ha reá vonatkozólag valami roszat 
tapasztalt, azt a közönség tudomására hozni köteles volt. A mi a túrócz-sz.-mártani iskolát 
illeti, erről én, valamint aunak közvetlen elöljáróitól megnyugtató tudósításokat vettem, ugy felöle 
a inéit, és főtiszt, gyűlésnek évről évre szintilyeneket adtain; vádakat elleue senkitől ós semmi 
oldalról nem kaptam; végre mult évben a kánonszerű visitatio alkalmával személyes meggyőződést 
is szereztem magamnak annak állapotáról, s ezt olyannak találtam, hogy, mikép ezt a mult évi 
egyházker. gyűlésnek bejelentéin, okom volt vele megelégedve lennem. Hogy ezen iskola tanárai 
s annak helybeli kormánya élén álló férfiak buzgó bevallott tótok, azt tudtam, a mint ezt mind-
nyájan tudtuk, s abból magok azon férfiak is soha nem csináltak titkot. De ebben valami bünt 
látni annál kevésbé jutott eszembe, mert miként mondám, az emiitett iskolák létezésével az 
egyházunkbeli szláv elem vágyait ós igényeit volt szándék kielégíteni; ós hogy e mellett azon 
férfiak állásuk egyéb kívánalmaira is ne figyeltek, hogy a mivel közös anyánknak édes magyar 
hazánknak tartoznak, azzal kevesebbé gondoltak, sőt e haza iránt szíveikben épen ellenséges s 
vészes szándékokat tápláltak volna, azt rólok feltenni sem nem mertem, sem nem akartam. 

Simeegyszere szózat emelkedik, hogy mi ezen iskolákra nézve mindnyájan vaksággal voltunk 
verve, hogy ez iskolákban hazaellenes panszlavistikai szellem uralkodik, s hogy niucs más mód 
azon veszély elhárítására, mely azon iskolák részéről a közjót fenyegeti, mint azoknak rögtöni 
megszüntetése. (Legyen szabad itt mellékesen megjegyeznem, hogy én azon kifejezés alatt 
„Panszlavismus" annak szószerinti jelentéséhez képest oly törekvést értek, mely czélúl tűzi ki 
magának, valamennyi szláv fajt egyetlen egy politikai szervezetté egyesíteni, a mi, miután csak 
Europa s e közt hazánk jelenlegi politikai viszonyainak is összerombolása által volna létesíthető, 
kétségkívül nagy politikai bűn, s ha ily törekvés iskoláink valamelyikében rokonszenvvel és 
gyámolitással találkoznék, ez azon iskola részéről sűlyos, büntetésre méltó bűntény volna.) E 
váratlan leleplezést egy nemes vármegye bizottmánya teve, s nem csak a magas kormánynak, de 
az ország minden törvényhatóságainak is bejelenté. Ám magában nem lehetetlen, hogy bűnös 
ármányok a titok leple alatt évekig szövetnének és büntetlenül űzetnének, jóllehet felette nehéz 
elhinni, hogy ez épen nyilvános iskolában történnék, mely nem csak a törvényes egyházi és 
polgári felügyelő közegek, de a százszemű és százfülii közönségnek is ellenörködése alatt áll. 
És ha mégis valaki azon váddal lép fel, hogy bizony az ugy van, akkor annak szoros köteles-
sége, mennél borzasztóbb a bűn, melylyel másokat vádol, s mennél rettenetesebbek a következések, 
melyek abból reájok hárulhatnak, positiv, világos, eltagadhatatlan, legalább a valószínűség leg-
nagyobb fokával biró bizonyítékait hozni fel vádjának. Nem elég az utczán elmenő emberre rá 
kiáltani: „Fogjátok meg, mert gyilkos vagy gyújtogató!" hanem a ki igy kiált fel, az kell hogy 
képes legyen azonnal a törvényszék elé lépni, és pedig nem csak olyféle határozatlan vádolással, 



hogy: „éri öt olyannak tartom," de tényekkel, mik a vádlottnak gyilkos vagy gyújtogató voltát 
bizonyítják, vagy azt legalább valószínűvé teszik, s melyeket aztán constatálni a törvényszéknek 
feladata. Ily tények a túrócz-sz.-mártoni gymnasium ellen eddig nem hozattak fel. S midőn 
ő nagyméltósága vallás- és közoktatásügyi minister úr engem felhívni méltóztatott, mennék ki 
nemes Zólyom megye bizottmányának vádjai következtében Túrócz - Sz. - Mártonba vizsgálatra, 
részemről mindenekelőtt az ottani iskola ellen benyújtott szabatos és tényleges vádpontoknak, 
melyek alapján a vizsgálat eszközölhető volna, velem való közlését kértem ő nagyméltóságától. 

De ime itt vagyunk azon ponton, hol ez ügyben követett további eljárásomról részint 
az ezen gyűlést egybehívó, ő méltóságával egyházker. felügyelő úrral a tek. és ntiszt. esperes-
ségekhez közösen intézett levelem szólt, részint ez ügyben ő nagyméltóságával a minister úrral 
váltott, s a mélt. és főtiszt, gyűlés meghallgatására és megbirálására váró iratok szólni fognak. 
Nekem öntudatom azt mondja, hogy ez ügyben ugy jártam el, miként ezt, — hogy ama meg-
hívólevél szavait itt újra ismételjem, — egyfelől a haza másfelöl az egyház iránti kötelesség, 
továbbá a pártatlan igazság, melynek megtartására annak idején esküvel kötelezém le magamat, 
végre azon hivatalnak, melyre hitsorsosaim bizalma emelt, minősége és méltósága kivánák tőlem. 
Most a mólt. és főtiszt, gyűlés dolga lészen, kijelenteni, ha eljárásomat ilyennek találja e vagy 
sem. S midőn jelenleg már ez ügy kezeiben van, egyúttal a mélt. ós főtiszt, gyűlés feladata 
lészen, elhatározni azt, miképen légyen ez ügy továbbá itt nálunk, az egyetemes gyűlésen, és 
szemben a magas kormánynyal kezelendő. — Talán nem fogja a mélyen tisztelt gyűlés rosz 
néven venni, ha itt azon kérelemmel fordulok hozzá, hogy tanácskozásait e tárgyról lehető 
elfogulatlansággal, tárgyilagossággal és hidegverüsóggel folytatni, s magát ennél ne a világ 
szelleme által elragadtatni, de keresztyén-evangyéliomi szellemmel vezettetni méltóztassék. Ez 
ugyan, a mint a dolgok ma állanak, nem könnyű feladat. Ez ügyet, fájdalom, már hatalmukba 
keriték nem annyira a józan ész belátása s az igazságos szív érzelme, melyeknek Ítélőszéke elé 
tartoznék, mint inkább az emberi szenvedélyek; laptává lett az oly elemek kezében, melyek egy-
házunk viszonyait és szükségeit nem, de a hazának valódi szükségeit és érdekeit is aligha értik; 
helyeslő vagy kárhoztató Ítéleteiket a szerint szokták hozni, a mint ezt épeu a napi áramlat 
vagy bizonyos divatos jelszavak adják nyelvökre vagy tollúkba. Két tábor áll ez ügyben egymás-
sal szemközt, melyek ugy látszik már nem azt keresik, hogy az igazság kiderüljön, hogy a hol 
nincsen vétkezve, nyíltan kimondassák, hogy nincsen, és a hol hiba törtónt, annak kiigazításán 
dolgozzunk a testvéri szeretet és engedékenység szellemében, hanem hogy az egyik tábor győzzön, 
a másik legyőzessék, megsemmisíttessék. Azonban, miután itt a lehető legszomorúbb győzelemről, 
t. i. a testvéreknek testvérek feletti győzelméről van szó: én annál forróban kérem ezen gyűlésnek 
tisztelt tagjait, jobbról és balról, méltóztassanak minden higgadtsággal és pártatlansággal, szem 
előtt tartva pusztán magát az ügyet, e kellemetlen kérdés taglalásába bocsátkozni. Ha nekem 
lehetséges volt, — a miért hálát mondok Istenemnek, — daczára a külzajnak, daczára a 
személyes megtámadásoknak, bántalmazásoknak, gúnyolódásoknak, s a mi legjobban fájt, daczára 
a számosb igen nagyra becsült barátaim részéről való félreismeréseknek, ez ügyben az elfogulat-
lanságot ós tárgyilagosságot megőriznem: miképen ne volna ez még sokkal lehetségesebb oly 
lelkileg nálamnál sokkal erősebb férfiaknak, mint a milyeneket itt magam körül szemlélni 
szerencsém van? A patentalis viszályokra annak idejében kívülről kaptuk volt az alkalmat; 
itt újra kívülről dobatik a visszavonás üszke egyházunkba. Vigyázzunk, nehogy egyházunknak 
ebből következhető romlásán mi kénytelenek legyünk sírni, s azok örüljenek, a kiknek vagy 
semmi egyház nem kell, vagy a kiknek csak egy egyház kell. Isten, az igazság, szeretet és 
béke Istene, légyen ennél segédünk! 

Elnézve ezen közbenjött kellemetlen eseménytől, egyházi ügyeink a mult évben, vagy 
is azon kilencz hó óta, mióta egymást e gyűlésben színről szinre utoljára láttuk, meglehetős 
csendben és nyugalomban folytak. Mult évi decemberhó 2-ikán egyházunknak is jutott a 
szerencse, részesülhetni Ő Felsége I. Ferencz József legkegyelmesebb urunk ós királyunk 26 éves 
itralkodási emlékünnepélyében, melynél én voltam szerencsés egyházkerületünket képviselhetni. 
0 Felsége hódolatunk, törhetlen hüségünk s gyermeki odaadásunk kifejezését legmagasb személye 
iránt nem csak kegyteljesen fogadni, de bennünket s egyházunkat maga részéről is legmagasb 
uralkodói kegyelméről s oltalmáról biztosítani méltóztatott. Bizonyára e mélt. ós főtiszt, gyűlés 
is viszhangoztatni fogja azt, a mi a mondott napon ott a budai királyi várban oly sok szívből 
és szájból hangzott fel, t. i. hogy a királyok ama mennyei királya Ő Felsége országunk leg-
kegyelmesebb atyjának drága élete napjait az uralkodó ház dicsőségére s a kormánya alatt álló 
nemzetek javára igen igen hosszura nyújtsa! 

Őszinte örvendező részvéttel fogja, nem kétlem, a mélt. és főtiszt, gyűlés azon jelen-
tésemet is venni, hogy az Űr megengedte mult évben két rendkívüli egyházi ünnepélyt is 
megülnünk t. i. a nyitrai esperessógbeli brezovai nagyszerű új templomnak, és a liptói esperes-
ségbeli rózsahegyi kicsiny ugyan, de talán még sokkal nagyobb jelentőségű templomnak 
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felözenteltetési ünnepélyét. Ugyanis az utóbbi ünnepély egyúttal ujjászületési ünnepélye volt a 
hajdan előkelő, de az idő viharai által elsodrott rózsahegyi egyháznak. Nem csuda, hogy mindkét 
ünnepélyen, melyeket vezetni magamnak személyesen volt szerencsém, számos mindkét rendű 
egyházi férfiak, s a hívők nagy serege vettek részt. Adja Isten, hogy a vallási buzgóság lángja, 
melyet itt örömmel észrevettünk, folyton melegitse hitsorsasaink kebleit ugy a magasb mint az 
alacsonyabb rétegekben! Kedves kötelességemnek tartom egyébiránt s a legforróbb hála kifejezése 
mellett itt í'elemliteni, hogy Ő Felségeik a király és királyné a rózsahegyi egyházat 200 frtnyi 
kegyelemadománynyal megörvendeztetni méltóztattak. 

E kedves eseményekből folyó örömünket részben azon szomorú tapasztalás keserítette, 
hogy a t. róm.-kath. papság csak nem akarja évről évre megujuló panaszainkat már egyszer 
rzzal elnémítani, hogy egyházunknak törvény által biztosított jogait tisztelni czélul tűzné ki 
magának. így nagyszombati r.-kath. lelkész Ocsovszky Ferencz, noha az ország törvényeinek 
megtartása neki a magas kormány, sőt saját egyházi felsősége által is meg volt hagyva, nem 
szűnt meg ez évben is oly gyermekeket keresztelni, kikhez nem volt joga. így ugyancsak a 
nagyszombati r.-kath. gymnasiumban egy evang. tanuló, daczára annak, hogy ez ellen a helybeli 
evang. lelkész óvást tet, a róm.-kath. vallási oktatásban is részesittetett. így a tót-prónai, 
liptó-sz-miklósi és püspöki r.-kath. lelkészek különféle törvénytelenségeket követtek el. Részemről 
ezek részint még mult évi decemberhóban részint folyó évi februárhóban feljelentettek a magas 
kormánynak, de válasz erre még mind e mai napig nem érkezett. — A mult évi közgyűlési 
jegyzőkönyvben felein]itett esetek közül kettő oly elintézést nyert, hogy a kis-yraclnai és báni 
plébánusok parancsolatot kaptak, mikép az általok jogtalanul végzett keresztelésekről anyakönyvi 
kivonatokat szolgáltassanak az illetékes evang. lelkészeknek, mit az első meg is tett, a másik 
azonban, a felső-ozori evang. lelkésznek jelentése szerint, jó időre az emiitett parancs kiadatása 
után még nem teljesített volt. 

Egyébiránt olynemű törvényes rendszabályok javaslatba hozatalára, mikép lehetne 
hasonló törvénytelenségeknek jövőre elejét venni, s e tárgyban a törvényhozáshoz intézendő 
kérvény szerkesztésére 2 év előtt az egyetemes gyűlés kebeléből külön bizottság küldetett ki. 
E bizottság f. évi januárhóban ülést tartott Pesten, melynek mélt. Radvánszky Antal bánya-
kerületi felügyelő úr egy az országgyűléshez intézendő s a vallásügy végleges elintézését kivánó 
petitio javaslatát terjeszté elő. Erre azonban az határoztatott, hogy benyújtása azon időre 
halasztassék, midőn a vallási kérdések tárgyalása az országgyűlésen napi rendre kerülend. 

A ministeri rendelvényeket, melyek az év folytán a superintendensi hivatalhoz érkeztek, 
kivéve az egyes egyénekre vonatkozókat, szerencsém lészen a mélt. és főtiszt, gyűlés tanácskozási 
asztalára letenni. Ezek legnagyobb részben már közzé vannak téve, és igy itt alig marad egyéb 
hátra, mint tudomásul venni azokat és e gyűlés jegyzőkönyvébe is bevezetni. 

Hasonlóképen szerencsém lesz előterjeszteni részletes jelentést elemi oktatásügyünk 
állapotáról a lefolyt 1873/4. évben; — valamint az illető vallástanárok jelentését a modori, 
zniováraljai és pozsonyi állami képezdékben, nein különben a felekezetünkbeli lelkészét a 
lipótvári fegyintézetben. 

Az egyházi építkezés teréről a inéit, és főtiszt, gyűlés valamint bizonyosan örömmel 
értesült a brezovai és rózsahegyi templomok felszenteltetéséről: ugy nem kétlem, hasonló örömmel 
fogja venni az értesülést egy másik ugyan oly nemű ünnepélyről, mely a nem régen keletkezett 
kosariszko-prjepasznei anyaegyházban az uj toronyépítés bevégzése alkalmából tartatott meg. 
Tudtomra adatott, hogy a pozsonymegyei esperességbeli grinádi leányegyházban utolsó időben 
uj imaház lett felszerelve, s arra vár hogy a hármasegy Isten nevében rendeltetésének adassék által. A 
trencsini esperességben három egyház: a kissztankóczi, a nemes-podhrágyi anyaegyházhoz leány képen 
tartozó csütörtöki, ós a morva-ljeszkói irtványok, uj iskolákat építettek. Valamennyiben, mikép 
az ottani esperes ur jelenti, szokatlan ritka áldozatkészség mutatkozott, mely által jelesül 
Csötörtökön helybeli ^felügyelő Osztroluczky Géza úr, továbbá Kubovics János gondnok ós 
Hurton János és Adám testvérek tüuteték ki magokat, s mely Kis-Sztankóczon odáig ment, 
hogy az iskolaépítés egy egy gazdának, a kézi munkán ós fuvaron kivül, 30—40 frtba került. 

Az egyházi jótékonyság kimerithetlen kútforrása, az áldott Gusztáv-Adolf egylet nem 
szűnt meg ez évben is áldását egyházainkra ós iskoláinkra árasztani. Kaptak nagylelkűségéből: 
Nagyszombat 252 frt. 70 kr, Modor (német) 166 frt., Szúlyó 88 frt. 50 kr„ Krcdova 83 frt, 
Mosócz 81 frt. 30 kr., Púchó 74 frt. 70 kr. Magyar-Óvár 66 frt. 40 kr , Duna-Szerdahely 
66 frt. 40 kr., Láz 59 frt., Rajecz 41 frt. 50 kr., Zárjecs 33 frt. 20 kr., Kis-Sztankócz 
33 frt. 20 kr., végül Schnitta papözvegy 16 frt. 67 kr., összesen: 1061 frt. 57 kr. 

A mi egyházkerületi gyámintézetünk e gyűlés folyama alatt fogja évi közgyűlését 
megtartani. — A központi gyámintézet részéről a következő kebelbeli egyházaknak következő 
adományok jutottak; Rózsahegynek 400 frt., Nagyszombatnak 75 frt., Duna-Szerdahelynek 
50 frt., Magyar - Óvárnak 50 frt., Nemes-Podhragynak 25 frt., Kis-Sztankócznak 25 frt., 



Grinádnak 25 frt., Fór évnek 25 írt., Ligetjalvának 25 frt, összesen: 700 frt. — A különös 
segélyt igénylök sorába léptek ez idén Tarnócz és annak lelkésze Lehoczky János ur, kik 
tűzvész folytán uagy kárt vallottak, s általam ez okból ugy a tisztelt egyházi közönség mint 
egyesek nagylelkűségébe is ezennel melegen ajánltatnak. 

Okruczky Emilia papözvegy a Grlósius — Artnerféle alapítványból 60 frtnyi évi 
segélydíjban részesíttetett. 

Itt van helye megemlítenem, hogy az én régi ohajtásom, t. i. egy egyházkerületi 
papi és tanítói özvegy-árvák, sőt magok az elaggott lelkészek és tanítók javára is szolgálandó 
nyugdíjintézet megalapítása, annyiban közeledett ez évben megvalósulásához, a meunyiben annak 
részletesen kidolgozott alapszabályai a lelkész, tanár és tanitó urakkal átnézés s netaláni észre-
vételeik megtétele végett közölve voltak. Fájdalom, a terv az érdeklett körökben nem találkozott 
oly rokonszenvvel, mint a milyent részemről vártam volna; s ugyanazért, a mi engem igen fáj-
dalmasan érintene, aligha fog életbe léphetni. 

Legyen itt hálával megemlítve, hogy boldogult Lang Mihály volt esperes és pesti 
lelkész a modori német egyháznak 3000 frtot hagyományozott 

Közgyűlési jegyzőkönyveinket valamint a mult években ugy ez idéu is kicseréltük a 
mindkét hitvallású testvér egyházkerületekkel. 

Legfelsőbb házassági felmentvény 58 párnak jutott. — Díjak czimén befolyt 480 frt. 
Az egyház és iskola terén következő személyváltozások történtek: 
1. Az Ur halál által magához szólítá: Beniczky Albertet, a pribóczi egyház volt felü-

gyelőjét , Blech János volt liptói esperest és szentpéteri lelkészt, Hros Tamás brezovai, Phi-
ladeljphy Adám német-lipcsei, Zoch Cyril jaszenovai lelkészeket, és Stúr József nyugalmazott 
modori szláv tanítót. Legyen valamennyinek emlékezete áldott! 

2. Az árvái esperességi felügyelőségről leköszönt volt Kubinyi Kálmán ur, de utóbb 
az általános kérelmeknek, hogy hivatalát tovább is megtartsa engedett, oly feltétel alatt azon-
ban , hogy oldalához egy segédfelügyelő is adassék, a mi Zmeskal Elek ur személyében meg 
is történt. Segítse mindkettőt az Ur nemes feladatukban! — A mosonyi esperesség kormányáról 
lelépett Glátz Jakab u r , ottani nagyérdemű esperes. Utódja még nincsen megválasztva. 

3. Lelkészekké lettek: Tomala Lajos Zsaskón, Rosza Jcinos Ivan kőfal ván , Bella 
Lstván Szentpéteren, Philadelphy Móricz Német-Lipcsén, Sulcz Lajos eddigi nyitra - zerdahelyi 
lelkész Brezován. Segédlelkészi alkalmazást nyertek; Zatkalik Mihály Brezován, Rohácek Mihály 
Púchón, Javos József Pozsonyban, Zajacz András helyébe, a ki Békés-Csabára költözött. — 
Zoch Cyril utódául Jaszenován Zoch Bed választatott. Éaphanides Bogyozló lipótvári fegyinté-
zet! lelkész, Bagonyára választatván lelkésznek, lemondott eddigi hivataláról. Ruttkay Sámuel 
csácsói lelkész hivatalától felfüggesztetett. 

4. Boleman Lstván jubilált theologiai tanár Pozsonyban végleges nyugalomba lépett; 
állomását már elébb erre megválasztott Glatz Henrik foglalá el. — A türócz-sz.-mártoni gym-
uasiumon tanár lett : Dérer János. 

5. Tanítói változások:^ Skultéty József Szucsányból Ruttkára ment á l ta l , Minárik 
György Brezováról Szobotistra, Cérnák Gusztáv morvaljeszkói segédlelkész tanítónak s egyúttal 
levitának Ghánádra, Halvax János tanító lett Oroszvárt Mosonyban, gróf Henckel ottani r.-kath. 
vallású nagybirtokos által 100 frtnyi évi segélydíj biztosíttatván számára Elődje Renner Károly 
250 frtnyi évi nyugdíjjal az egyház által nyugalomba tétetett. Ugyanazt tette Ó-Tura is agg 
tanítójával Pifko Miliálylyal, 400 frtnyi évi nyugdíjban részesítvén őt. — Vaczida Andreis 
szobotisti tanító elhagyta állomását, s r .-kath. vallásra tért által. 

6. Lelkészekké avattattak: Tomala Lajos, Zatkalik Mihály, Rohácek Mihály, Kercser 
Ede, mint Raabe K. A. pozsonyi lelkész segéde, és Javos József. 

7. Katonai tartalékos lelkészek közé soroztattak: Húrban Vladimir és Zatkalik Mihály. 
8. Tanári vizsgát te t t : Góbi Imre, pozsonyi lyceumi tanár. 
9. Hitjelölti vizsgát tettek: a) Hanesz Sámuel tiszolcz-gömöri, b) Kirchner Elek mucsfa-

tolnai, c) Lernst jak Lajos felsőzela-nyitrai, d) Sebjan Jcinos b.-gyarmat-nógrádi, e) Rohacek Mihály 
ó-tura-nyitrai, f) Javos József kisveszverés-gömöri. — Figyelmeztetem a mélt. és főtiszt, gyűlést 
azon feltűnő körülményre, hogy míg a mult években a hitjelöltek száma 20—30 volt, az jelen évben 
mindössze hatot tett. 

Az Ur ne hagyjon bennünket hiányt szenvedni szent igéje táplálékában, s annak hű 
és buzgó hirdetőiben. Szent lelke légyen velünk mint mindig, ugy a jelen gyűlés tanácskozá-
sainál is! 

Az egyházkerületi gyűlés e superintendensi érdekes jelentést feszült figyelemmel 
hallgatá végig, őszinte rokonérzelemmel fogadá, s egész kiterjedésében a jegyzőkönybe iktattatni 
határozta. L. 

II. Felolvastatott a nagymólt. magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister urnák 
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853/eln. sz. a. a nagys. ós főtiszt. Superintendens úrhoz intézett leirata a túrócz-sz.-mártoni 
evang. algymnasium ellen a kerületi gyűlés keheléből vizsgáló bizottság elrendelése, s a magas kor-
mánynak a panslavismus ós hazaellenességgel vádolt ezen intézet elleni további lépéseinek a kerületi 
gyűlés ós iránybani határozatátóli függővé tótele tárgyában. Továbbá felolvastatott nagymólt. báró 
Prónay Gábor egyetemes felügyelő urnák 124 számú levele, melyben az egyetemes gyűlést a nevezett 
algymnasium ügyében leendő intézkedés végett September 2 napjára egybehívja. Ezekután főtiszt. 
Superintendus ur ez ügyben követett eljárását ismételten felemlíti, előadván, hogy a kérdéses tanoda 
elleni vizsgálatra felhívatván, kijelentette, mikép concret adatokkal nem birván, s a fentebbi jelentés-
ben felhozott okokból, ama feladatban nem járhat el. 

A gyűlés, egész első napját igénybe vett és következő augustus hó 13 • dik napján is 
folytatott tárgyalás után, ez ügyben a következő határozatokat hozta: 

Főtiszt. Superintendens urnák eddigi eljárását egyhangúlag hűnek, helyesnek ós 
correctnek ismerte el, jóváhagyta ós magáénak vallotta. 

Továbbá tanúsított hűségeért s egyházunk jogainak védelmeért legszívesb hálát és 
határtalán bizalmat szavazott neki. 

A jövőt illetőleg, a gyűlés a nagymélt. vallás- ós közoktatásügyi minister urnák a 
Superintendens ur által közlött leiratából arról értesülvén, hogy a magas kormány a kerülettől 
azt kívánja, miszerint a túrócz-sz.-mártoni algymnasium ellen vizsgáló bizottságot küldjön ki, 
(öt esperesség, úgymint Árva, Liptó, Nyitra, Trencsiu , Túrócz szavazatával három , úgymint 
Mosony, Pozsonymegye és Pozsonyváros ellenében) oda nyilatkozik, miszerint minthogy nagys. 
és főtiszt. Superintendus ur ez ügybeni eljárását, miután a magas kormány által kivánt vizs-
gálat keresztülvitelének lehetőségéhez szükséges concret adatokkal nem birt, helyeseltük ós 
magunkénak vallottuk, és miután mi is ily concrét adatok teljes hiányában vagyunk, következe-
tesen mi sem látjuk ilyféle vizsgálat keresztülvitelének lehetőségót: annál fogva a magas 
kormány azon nyilatkozata folytán, hogy fentórintett kívánságának teljesítésétől további 
eljárását függővé teszi, minek talán azon értelme volna, hogy a magas kormány a túrócz-sz.-
mártoni vizsgálatot közvetlenül keresztülvinni jónak látná, — azért az esetre nunc pro tunc 
saját kebeléből az árvái és túróczi esperes urak s a liptói és túróczi esperességek felügyelőiből 
álló bízottságot kiküld, mely a magas kormány által netalán keresztülvezetendő eme vizsgálat-
nál jelen legyen. Egyúttal elhatározza a kerületi gyűlés ezen nyilatkozatát és határozatát az 
egyetemes gyűlésnek tudomására hozni; s azt a nagymélt. magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumnak tiszteletteljes feliratban felterjeszteni. 

Az utóbbi határozat kapcsában megengedtetett a mosonyi, pozsouymegyei ós pozsony-
városi kepviselők következő beadványának, küldőik előtt, leendő igazolás végett, a jegyző-
könyvben felvétele: „Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkeiületi Gyűlés! Tekintve a nagymélt. 
m. kir. vallás- ós közoktatásügyi ministeriumnak a főtiszt, superintendensi hivatalhoz a túrócz-
sz.-mártoni ev. algymnasium ügyében intézett leiratnak fontosságát és horderejót; tekintve 
továbbá, hogy az alulírott esperességi képviselők esperessógeik részéről oda utasíttattak, hogy 
a fentebb említett leiratban a túrócz-sz.-mártoni algymnasium ellen emelt vádak alapos vagy 
alaptalan volta megvizsgáltassék, mert csak ezen uton lehetséges, hogy a tiszta valóság nap-
fényre kerüljön, mi nem csak ezen tanintézet, hanem az egyetemes ev. egyház érdekében ál l : 
alulírottak azon szóbeli indítványt tették, hogy a túrócz-sz.-mártoni algymnasium vádügye az 
összes iratokkal együtt a nagyin, s főtiszt. Egyetemes Gyűléshez azon kérelemmel terjesztessék 
fel, hogy ez a szükségesekhez képest a vizsgálatot elrendelje, s minthogy a vádak tárgya 
politikai természetű, kérje fel a nagyin, m. kir. vallás- ós közoktatásügyi ministeriumot, hogy 
a megválasztandó vizsgálati bizottságban magát is képviseltesse. De minthogy az alulírott esp. 
képviselőknek ezen indítványa a többség által el nem fogadtatott: oda járulnak kérelmökkel, 
hogy ezen indítvány a jegyzőkönyvbe vétessék fel, hogy ez által alulírottak küldőik előtt ma-
gokat igazolhassák, hogy ez ügyben megbízatásuknak eleget tettek. Kelt Alsó-Ku bin bau 1874 
évi augustus hó 13-kán. Lesko Mihály, pozsouy megyei főesperes és küldött. Geyer János, 
pozsonyi esperes. Csecsetka Sámuel, pozsonyvárosi esperességi küldött. Bodiczky Kálmán, a 
mosonyi esperesség küldöttje. Koresek Zsigmond, a pozsonyvárosi esperesség képviselője." L. H. 

III. Olvastatott főtiszt, tiszai kerület Superintendensének átirata a nagy-rőczei gymnasium 
a tiszai kerület által sajátjának el nem ismerése, létezési jogának elvonása, s a vele egybekötött taní-
tóképezde eddig is kiadott bizonyítványainak érvényteleneknek nyilvánításu tárgyában. 

A kerületi gyűlés főtiszt. Czékus István Superintendens urnák eljárását, és ez eljárás 
alapján a tiszai kerület által hozott határozatot sajnálattal veszi tudomásul, és az egyetemes 
gyűlési küldötteit oda való működésre utasítja, hogy ez a tiszai kerületnek a nagy-rőczei gym-
nasium s tanítóképezde ügyébeni határozatát megsenimitse, s az iutézetet védpaizsa alatt 
megtartsa. ^ H. 

IY. Az árvái esperes ur felemlítvén mélt. gróf Zichy Ödön ur bőkezű jóltevőségót, ki az 



árvái egyházakat évenként számos ajándékokkal segélyezi, kívánja, hogy ezen nagylelkű jói-
tevőről a jegyzőkönyben is hálás említés tétessék. 

Az egyházkerületi gyűlés ő méltóságának jegyzőkönyvileg őszinte háláját kifejezni 
elhatározta. L. 

V. Bízottság neveztetett',az 1874 évi államsegélynek elosztására, és pedig főtiszt. Su-
perintendens ur elnöklete alatt : Lesko Mihály, Nóvák Sámuel, dr. Húrban JózseJ, Geyer János, 
Krizán Károly, Leska János, Bodiczky Kálmán, Csecsetka Sámuel és dr. Heil Fausztin urak, 
mely bízottság eljárásának eredményét a jövő ülésben közleni fogja. L. 

A harmadik ülés, miután mélt. egyházkerületi felügyelő ur igazolt okból eltávozott, 
s társelnökül t. Zmeskal Elek ur választatott meg s kéretett fel, aug. 14-kén tartatott, s ekkor 

VI. Egyházi elnök ur a gyűlésnek bejelenti, hogy a rózsahegyi egyháznak könyöradományok 
gyűjtése egyelőre a nagym. m. kir. ministerium által meg nem engedtetett. 

Az engedély elnyerése iránt azon egyháznak üjolagos folyamodvány benyújtása 
ajánltatott. H. 

VII. Egyházi elnök ur szintúgy bejelenti, hogy a r.-kath. clerus némely tagjai által el-
követett sérelmeknek részben elégtétett, némely ügyekben ellenben ínég válasz nem érkezett; külö-
nösen megemlíti, hogy a nagyszombati róm.-kath. lelkész, habár az 1868: 53 tcz. megtartására 
saját egyházi elöljárósága által utasíttatott, ez is eredmény nélkül maradott, minek folytán az illető 
nagyszombati evang. lelkészt azon törvényszegő r.-kath. lelkésznek beperlésére utasította. Ezzel 
kapcsolatban Dohnányi Lajos ur Trencsinben történt botrányos eseményről egy hulla eltakarításának 
megtagadása ügyében tesz említést, melyben a sérelem orvoslatára mai napig mi sem történt. 

Az egyetemes gyűlés oda megkéretni határoztatott, hogy az országgyűléshez egy a 
keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvény sértőire büntetést kimérő törvény al-
kotása iránt forduljon. — A Dohnányi Lajos ur által előhozott eset tekintetében pedig a tren-
csíni esperes oda utasíttatik, hogy ez ügyben a Superintendens urnák további intézkedés végett 
jelentést tegyen. H. 

VIII. A mult évi jegyzőkönyv VIII. pontjához, mely szerint a magas kormány az egyházat 
illető rendeletek fordítása iránt megkeresendő volt, olvastatott a nagyin, vallás- ós közoktatásügyi 
ministeriumnak 1874 évi május 26-kán 3452 sz. a. kelt kibocsátványa, melyben tudtul adatik, hogy 
tekintettel az 1868. évi 44. tcz. 1 §-ára ezen kívánság nem teljesíthető. 

Tudomásul vétetik. L. 
IX. A mult évi jegyzőkönyv IX. pontja kapcsában, melyben jelentés tétetik a bányakerü-

leti ujan választott Superintendeus üdvözléséről, főtiszt. Superintendens ur felhozza, hogy hasonló 
üdvezlésre a bányakerületben most megint uj alkalom adta magát elő, a hol is mélt. Radvánszky 
Antal ur egyházkerületi felügyelőnek választatott. 

Az egyházkerületi gyűlés ez értesítést örvendetes tudomásul vévén, az egyetemes 
gyűlésre menendő követeinek meghagyja, hogy bányakerületi újan választott felügyelő urat 
nevében üdvezeljék. L. 

X. Olvastatott a dunántuli helv. hitv. egyházkerület átirata uj superintendensnek főtiszt. 
Pap Gábor személyében történt megválasztása és a beiktatási ünnepélyre meghívása tárgyában. 

Szíves tudomásul vétetett s örömteljes részvétünk levólbeni kijelentése határoztatott. 
H. 

XI. A mult évi jegyzőkönyv XI. pontjához egyházi elnök ur jelenti, hogy azon kérésére, 
miszerint a hrádeki gazdasági iskolában a tót ajkú tanítók számára is szokott államsegélylyel tan-
folyam nyittassék, válasz mind eddig nem érkezett. 

A kívánat teljesítése tovább is bevárandónak határoztatott. H. 
XII. A mult évi jegyzőkönyv XII. pontja kapcsában olvastatott a nagymélt. magyar kir. 

vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1873 évi december 31-kén 33601 sz. a. kelt rendelete, 
melynél fogva a felnőttek oktatása az 1874 évre felfüggesztetik. 

Tudomásul szolgál. L. 
XIII. A mult évi jegyzőkönyv XY. pontjában foglalt azon határozat, hogy az ostya sütése 

s az iskolás gyermekek általi kihordása, valamint a cantatiók megszüntettessenek 
Egész erélylyel ismételtetik. L. 

XIV. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XYI. s az ugyanazor évi egyetemes gyűlési 
jegyzőkönyv 19. pontja, és ezeknek elintóztetóseül főtiszt. Superintendeus ur előterjesztő a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak folyó évi julius 12-kén 18245 sz. a. kelt rendeletét, mely-
ben tudtul adatik, hogy a gyermekeiket hanyagul iskoláztató szülők kényszerítésére illetőleg meg-
íenyíttetósóre az egyházi íelsőség által kívánt polgári segédlet már az 1872 évi december 10-kén 
32488 sz. a a politikai hatóságokhoz intézett kibocsátványban elrendeltetett légyen. 

Tudomásul vétetik, s valamennyi iskolai elöljáróságok figyelmeztetnek , hogy hivat-
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kozva az idézett ministeri kibocsátványra, előforduló esetekben a szükséges segélyt a maga 
helyén szorgalmazzák. L. 

XY. Olvastattak a következő cultusministeri rendelvények: 
1. 29,384 sz. a. mult évi nov. 6-káról, mely szerint a keresztelési anyakönyvekbe a 

szülék születéshelye is bejegyzendő. 
2. 30,864 sz. a. folyó évi január 2-káró l , a halottak kiásatása s tovaszállítása 

tárgyában. 
3. 266/ela. sz. a. folyó évi mart. 18-káról: cholera elleni intézkedések. 
4. 31,657 sz. a. folyó évi január 23-ról, a bábászati tanintézet érdekében. 
5. 1434 sz. a. folyó évi február 7-ről, a hadkötelesek házassági engedélye ügyében. 
6. 6991 sz. a. folyó évi april 10-kéről, katonák esketése ügyében. 
7. 7523 sz. a. folyó évi május 6-ról, ellenőrzési szemlék czéljából kiadott katonai 

esketési levelek tárgyában. 
8. 14,561 sz. a. folyó évi május 29-ről, katonai esketési és halotti levelek díj nélkül 

kiadása tárgyában. 
9. 30,470 sz. a. mult évi november 2-ról, iskolák szellőztetése tárgyában-
10. 33,465 sz. a. mult évi September 13-ról, a ragályos betegségeknek a tanuló if-

júság közti meggátlása tárgyában. 
11. 29,808 sz. a. mult évi uovember 23-ró l , Kozsehuba János „Dejepis Uhorska" 

cziraű munkájának az iskolákból kitiltása tárgyában. 
12. 4460 sz. a. folyó évi február 20-ról, mely szeriut a csik-somlyói gymnasium 

nyilvánossági joggal felruháztatott. 
13. 9666 sz. a. folyó évi april 9-ről ösztöndíj-nyugták tárgyában. 
14. 9312 sz. a. folyó évi april 2-ról, a mutatkozó tanítóhiány pótlása tárgyában. 
15. 14771 sz. a. folyó évi május 2 9 - r ő l , melyben a tanítóképezdékről jelentés 

kívántatik. 
16. 30,433 sz. a. mult évi november 7-ről, melyben a fiumei középtanodánál meg-

ürült tanári állomásokra pályázat hirdettetik. 
17. 18,314 sz. a. folyó évi 9-ről, ugyanoly tartalmú. 
18. 1623 sz. a. folyó évi február 7-ről, népesedési mozgalmi táblázatok kitöltése 

tárgyában. 
19. 6017 sz. a folyó évi martius 8-ról, jogakadémiai magántanulókra vonatkozó. 
20. 12,917 sz. a. folyó évi május 19-ről, jogtanodák szervezése tárgyában. 
21. 13,977 sz. a. folyó évi május 27-ről, házassági felmentvényért folyamodók részére 

kiadott szegénységi bizonyítványok tárgyában. 
22. 4806 sz. a. folyó évi mártius 11-ről, más pályára lépett hittanhallgatók katonai 

kötelezettsége tárgyában. 
Mindezen rendelvények már is szabályszerűleg köröztetve levén, itt tudomásul 

vétetnek. H. 
XYI. A mulf évi jegyzőkönyv XXYI. pontja folytán olvastatott a következő: 

„Kimutatás a dunáninneni egyházkerület népiskolái állapotáról az 1873/4 tanévben. 
1. Arvai esperes&ég. Ezen esperességnek van 6 anyaközsége és 17 leánygyülekezete. 

Az anyaközségek nevei: Alsó-Kubin, Jaszenova, Isztebne, Lestine, Nagyfaiu és Zsasko. A 
leánygyülekezetek nevei: Benyo-Lehota, Felső-Kubin, Geczel, Kis-Biszterecz, Kralován, Medzi-
hradné, Nagy-Biszterecz, Oszádka, Párnicza, Pokrivács, Poruba, Bevisnye, Szrnácz, Yalaszká-
Dubova, Zazrivá, Zábrezs, Zászkal. Saját felekezeti iskolával birnak: Alsó-Kubin, Jaszenova, 
Isztebné, Kralován, Lestiue, Nagy-Biszterecz, Nagyfalu, Párnicza, Pokrivács, Poruba-Zabrezs, 
Zsaskó, összesen 11. Felső-Kubin, hol törvény szerint iskolának kellene lenni, éppen most állit 
iskolaépületet, a mely az év folytán be is fog fejeztetni. A nevezett iskolák mindkét nemnek 
közösek. Nemfelekezetivé egy iskola sem változott által. Az iskola-épületek jók: Alsó-Kubinban, 
Jaszenován, Nagy-Bisztereczen, Párniczán, Pokrivácson, Poruba-Zabrezsen és Zsaskón. Az iskola-
épületek középszerűek: Isztebnén, Lestinén és Nagyfalun. A kralovani iskolaépület rosz. Nyolcz-
vannál több gyermek jár egy terembe: Alsó-Kubinbau, Nagyfalun, Párniczán és Zsaskón. Nyolcz-
vannál kevesebb gyermek jár egy terembe: Jaszenován, Isztebnén, Kralovánban, Lestinén, Nagy-
Bisztereczen, Pokrivácson és Poruba-Zabrezsen. Az iskolák mind fel vannak szerelve taneszközökkel. 
Faiskolák vannak: Alsó-Kubinban, Jaszenován, Isztebnén, Nagy-Bisztereczen, Nagyfalun, Párniczán, 
Pokrivácson és Poruba-Zabrezsen. Faiskolák nincsenek: Kralovánban, Lestiuén és Zsaskón. Beren-
dezett tornaiskolája csak Pokrivácsnak van; toznászat azonban taníttatik: Alsó-Kubinban, Jaszeno-
ván, Lestinén, Nagy-Biszterczen, Nagyfaluban és Poruba-Zabrezsen. Tornászat nem taníttatik: Isz-
tebnén, Kralovánban, Párniczán és Zsaskón. 

Az iskolaköteles gyermekek száma: 773. Ezek közül valósággal iskolába járt 715; az 
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iskolát nem látogatta 58. Nyolcz hónapig tartott az iskola: Jaszenován, Párniczán és Zsaskón; 7 
hónapig: Isztehnén és Kralovánhan; 9 hónapig: Alsó - Kubinhan, Lestinén, Nagy - Bisztereczcn, 
Nagyfaluban, Pokrivácson és Poruba-Zabrezsen. Ismétlő iskola csak Pokrivácson tartatott, hol azt 
12 látogatták s az ottani tanitó vezette. 

Tanítási ügyességre nézve a tanítók közííl 8 kitűnő, 3 középszerű. Törvényszerű képesítés-
sel birnak: Balzsianka János, Kmety György, Kozsehuba János, Medzihradszky Adolf, Medzihradszky 
Károly, Sipka György és Tróger József. Törvényszerű képesítéssel nem birnak: Burján János, 
Kollarik Mihály, Kortmann György és Roszinszky János. Az összes esperességi tanítóság csak 
tanítással foglalkozik. A tanitói fizetés maximuma 460 f r t . ; minimuma 200 frt. Az összes 
tanítóság fizetése 3616 frt. Közép számmal egy-egy tanítóra esik 328 frt . ós 72 kr. A tanitó-
lakok jók: Alsó - Kubinban, Jaszenován, Isztebnén , Nagy-Bisztereczen , Párniczán, Pokrivácson, 
Poruba-Zabrezsen és Zsaskón. A lestinei tanitólak középszerű, a kralováni és nagyfalusi rosz. 

Polgári közegek segédlete szükségeltetett és meg is adatott Kralovánbau és Párniczán; 
egyebütt reá szükség nein volt. Megyei tanfelügyelők látogatást tettek: Alsó-Kubinban, Kralován-
bau, Nagyfaluban, Nagy-Bisztereczen és Párniczán; nem tettek: Jaszenován, Isztebnén, Lestinón, 
Pokrivácson, Poruba-Zabrezsen és Zsaskón. 

2. Liptói esperesség. Ezen esperessógnek van 16 anyaközsége és 69 fiókgyülekezete. 
Az anyaközségek nevei: Boczabánya, Csorba, Hibbe, Király-Lehota, Nagy-Palugya, Német-Lipcse, 
Pribilina, Szent-Iván, Szent-Péter, Rózsahegy, Szjeluicza, Szmrecsány, Tarnócz, Yázsecz, Verbicza-
Szent-Miklós és Yichodna. A fiókgyülekezetek nevei: Alsó-Rásztok, Audaháza, Andrásfalva, 
Beharócz, Benedekfalva, Beuicze, Benikháza, Benyusháza, Bertalanfalva, Bobrócz, Bobrovnik, 
Bodafalva, Bukovina, Csemicze, Csrmno, Dómónfalva, Dovalo, Dubrova, Felső-Rásztok, Fiacsícz, 
Gálfalva, Guotfalva, Jalócz, Jakabfalva, Jamnik, Izsépfálva, Hlinik, Hora, Hradek, Kelemen-
falva, Kermes, Kis-Poruba, Kis-Palugya, Kokava, Klecsóny, Konszka, Laziszko, Liszkofalva, Lu-
bella, Lubochua, Lucsky, Madocsáuy, Magyarfalva, Malatin, Nádas, Nagy - Bobrócz, Nagy-Olaszi, 
Német - Poruba, Okolicsua, Pálfalva, Patak, Paucsina-Lehota, Plostin-Iljano, Pottornya, Proszék, 
Selmecz, Szél-Poruba, Szent-András, Szent-Anna, Szent-Kereszt, Szent-Mária, Szent-Mihály, Szo-
kolcs, Sztosháza, Tvarozsna, Yarbó, Yavrisó, Yitálisfalva és Zsár. Iskolák léteznek 30 községben, 
még pedig: Boczabányán 2, Csorbán 2, Dovallóu, Hibbén 2, Jakabfalván, Jamuikon, Király-Le-
liotán, Kis-Bobróczon, Kis-Porubán, Kokaván 2, Konszkán, Laziszkón, Liszkofalván, Nagy-Palu-
gyán, Német-Lipcsén, Német-Porubán, Paucsina-Lehotán, Plostin-Iljanón, Pribilinán 2, Szél-Po-
rubán, Szent-Ivánban, Szent-Péteren, Szjelniczán, Szokolcson, Szmrecsányban, Tarnóczon, Vavrisón, 
Yázseczen, Yerbicza-Szeut-Miklóson 4, és Yichodnán 2; összesen 39. Ezek közül Yerbicza-Szent-
Miklóson van két flu- és két leányiskola, a többi 35 mindkét nemnek közös. Iskoláknak törvény 
szerint kellene lenni: Andrásfalván, Déménfalván, Dubrován, Jalóczon, Kis-Palugyán, Magyar-
falván, Okolicsnán, Pottornyán, Rózsahegyen ós Szent-Andráson, összesen 10 helyen. — Saját 
hitű más egyház iskolájába járnak a gyermekek: Pottornyáról, Magyar- és Benedekfal várói, Sz.-
Ivánra, Szent-Audrásról Jakabfalvára; Német-Lipcse számos fiók-gyülekezeteiből az anyaegyházba; 
Gálfal várói, Andaházáról, Beniczéről, Cseiniczéről és Bertalanfalvárói Nagy-Palugyára; Horáról, 
Jakab falvára; Jalóczról, Nádasról és Zsárról Szmrecsányba: tarnóczi fiókegyházakból, Bobróczot 
és Pálfalvát kivéve, az anyaegyházba, összesen 6 helyen. Katholikusokhoz járnak iskolába a 
Lubochnaiak, Palugya leánygyülekezetbeliek, Hradekiak, Pálfalviak, Kis-Palugyaiak, Okolicsnaiak 
és Nagy-Bobrócziak, összesen 7 helyen. Az iskolaházak jók: Hibbén, Jamnikon, Kis-Porubán, 
Kokován, Nagy - Palugyán, Német-Lipcsén, Német-Porubán, Pribilinán, Szjelniczán, Tarnóczon, 
Yázseczen és Yerbicza-Szent-Miklóson, összesen 12 helyen. Az iskolaházak középszerűek: Bocza-
bányán, Csorbán, Dovallón, Király-Lehotán, Kis-Bobróczon, Konszkán, Liszkofalván, Paucsina-Leho-
tán, Plostin-Iljanón, Szél-Porubán, Szent-Ivánban, Szmrecsányban, Yavrisón és Yichodnán, összesen 
14 helyen. Az iskolaházak roszak: Jakabfalván, Laziszkón, Szent-Péteren és Szokolcson, összesen 4 
helyen. Felszerelt iskolák léteznek: Boczabányán, Hibbén, Király-Lehotán, Kis-Bobróczon, Kis-Po-
rubán, Kokaván, Liszkofalván, Nagy-Palugyán, Német-Lipcsén, Német-Porubán, Plostin-Iljanón, 
Pribilinán, Szél - Porubáu , Szent-Ivánban, Szjelniczán, Szmrecsányban, Tarnóczon, Yázseczen, 
Yerbicza-Szent-Miklóson ós Vichodnán, öszzesen 20 helyen. Az iskolák nincsenek felszerelve: Csor-
bán, Dovallón, Jakabfalván, Jamuikon, Konszkán, Laziszkón, Paucsina-Lehotán, Szent-Péteren, 
Szokolcson és Vavrisón, összeseu 10 helyen. Faiskolák vannak, ámbár a gyümölcsészetben nem 
taníttatik mindenütt az ifjúság: Boczabányán, Csorbán, Hibbén, Kis-Bobróczon, Kis-Porubán, Király-
Lehotán, Kokaván, Német-Lipcsén, Német-Porubán, Plostin-Iljanón, Szjelniczán, Tarnóczon, Yavrisón, 
Yázseczen és Yichodnán, összesen 15 helyeu. Faiskola nincs: Dovallón, Jakabfalván, Jamnikon, 
Konszkán, Laziszkón, Liszkofalván, Nagy-Palugyán, Paucsina-Lehotán, Pribilinán, Szél-Porubán, 
Szent-Ivánban, Szent-Péteren, Szokolcson, Szmrecsányban és Yerbicza-Szent-Miklóson, összesen 15 
helyen ; gyümölcsészet azonban taníttatik: Nagy-Palugyán, Szent-Iván és Szent-Péteren. Tornászat-
ban, tekintettel a katonai gyakorlatokra taníttatik az ifjúság, ámbár berendezett tornaiskolák még 
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sehol sem léteznek, a következő helyeken: Boczahányán, Csorbán, Hibbén, Jakabfalván, Jamnikon, 
Király-Lehotán, Kis-Bobróczon, Kis-Porubán, Konszkán, Nagy-Palugyán, Német-Porubán, Plostin-
Iljanón, Szent-Ivánban, Szent-Péteren, Szjelniczán, Yavrisón, Yázseczen, Yerbicza - Szent - Miklóson 
és Yichodnán, összesen 19 helyen. Tornászat nem taníttatott: Dovallón, Kokaváu, Laziszkón, Liszko-
falván, Német-Lipcsén, Paucsina-Lehotán, Pribilinán, Szél-Porubán, Szokolcson, Szmrecsányban és 
Tarnóczón, összesen 11 helyen. 

Az összes tankötelesek száma 3806 ; valósággal iskolába járt 3 1 9 5 ; iskoláztatás nélkül 
maradt 611, tehát mintegy egy hatoda a tanköteleseknek Felemlítendő, miszerint a Szent -Iváni 
egyházban majdnem csak fele járt a tanköteleseknek iskolába, Német-Lipcsén Dovallón 3/5 maradt 
iskoláztatás nélkül. A tauidő tartott nyolcz hónapig: Csorbán, Dovallón, Jakabfalván, Jamuikon, 
Király-Lehotán, Kis-Bobróczon, Kis-Porubán, Kokaván, Konszkán, Néinet-Porubán, Pribilinán, Sz.-
Ivánban, Szjelniczán, Yavrisón, Yázseczén és Yichodnán, összesen 16 helyen. Kevesebb mint nyolcz 
hónapig tartott a tanidő Tarnóczón, az iskolának tűzvész általi elpusztítása miatt. Több mint nyolcz 
hónapig tartott a tanítás: Boczahányán, Hibbén, Laziszkón, Liszkofalván, Nagy-Palugyán, Német-
Lipcsén, Paucsina-Lehotán, Plostin-Iljanon, Szél-Porubán, Szent-Péteren, Szokolcson, Szmrecsányban 
és Yerbicza-Szent-Miklóson, összesen 13 helyen. Ismétlő iskolák tartattak a tanítók vezetése alatt 
Csorbán, Hibbén, Kokaván, Plostin-Iljanón, Vázseczen, Yerbicza-Szent-Miklóson és Yichoduán, össze-
sen 7 helyen. Egyéb, számszerint 23 helyen ismétlő iskoláztatás nem volt. Ezen iskoláztatásban 
részt vettek 260-an. 

A tanítók száma 52, még pedig 39 rendes, két segéd és 11 szükségbeli. A rendes tanítók 
nevei: Bodiczky József, Bohus Ádolf, Chrapstjak Mátyás, Ferjencsik Daniel, Hák Konrád, Húszka 
János, Ilavszky György, Jamniczky Lajos, Jamuiczky András, Kelo György, Klein János, Klimo 
János, Klimo János, Klimo András, Kmetty János, Kompis János, Koricsanszky Manó, Krcsméry 
József, Krman Pál, Krmeszky Mátyás, Laczo János, Lovich György, Lovich József, Mathäides Gyula, 
Orfanides János, Repesek Mihály, Rumann Aurél, Rumann Ede, Rumann János, Ruppeldt Károly, 
Salva Károly, Sefranka Dániel, Simon Károly, Solcz Ede, Stepita János, Treger Péter, Uram Gergely, 
Zgúth János és Zimányi Sándor; segédtanítók nevei: Nudzik János és Obrczjan János; szükségbeli 
tanítók nevei: Bodiczky Jáuos, Bonko Mátyás, Dobák Máté, Duricza György, Glembicz Dániel, Hrdko 
János, Lavota Sándor, Palumbiny János, Szrnka János, Simo Adam és Urban János. A szükségbeli 
tanítók mind, a segédtanítók közül Obrczjan János, a rendes tanítók közül pedig Kmetty Jáuos nem 
birnak törvényszerű képesítessek Kitűnő tanítási képességű tanitó van 24, középszerű 19, gyenge 9. 
Mellékfoglalkozásra volt 10 tanitó utálva, névszerint az andrásfalui, démenfalvi, izsépfalvi, kis-
bobróczi, király-lehotai, konszkai, szent-annai, szent-ináriai, tvarozsnai és vitálisfalvai; a többi 42 
csak tanításból élt. Megemlítendő még e helyen, hogy a szent-iváni tanítók egész éven át oktattak, 
a nélkül hogy fizetéseik kiszolgáltattak volna. Továbbá a dovallói tanitó Hák Konrád ellen segély 
kérelmeztetik, erkölcstelen élete s szellemi hanyagsága miatt. Kész pénzzel csak két verbicza-szent 
miklósi tanitó fizettetik; a többi készpénzzel és terményekkel. A tanítói fizetés maximuma 600 frt., 
minimuma 24 frt . Az összes tanítóság fizetése tesz mintegy 5200 forintot, és igy közép számmal egy 
egy tanítóra 100 forint esik. Jó tanitólakok vannak: Hibbén, Jamnikon, Kis-Porubán, Kokavan, 
Nagy-Palugyán, Német-Lipcsén, Német-Porubán, Szél-Porubán, Szjelniczán, Szent-Ivánban, Szent-
Miklóson, Tarnóczón, Yázseczen és Yerbicza-Szent-Miklóson, összesen 13 helyen. Meglehetős tanitó-
lakok vannak: Boczahányán, Csorbán, Dovallón, Király-Lehotán, Liszkofalván, Paucsina-Lehotán, 
Plostin-Iljanón, Pribilinán, Szent Péteren, Szmrecsányban, Yavrisón és Yichodnán, összesen 12 
helyen. Rosz tanitólakok vannak: Jakabfalván, Kis-Bobróczon, Konszkán, Laziszkón, Szokolcsou, 
összesen 5 helyen. 

Polgári közegek segédlete megadatott; Hibbén, Kis-Porubán, Kokaván, Konszkán, 
Német-Porubán, Szjelniczán, Szent-Ivánban és Yerbicza-Szent-Miklóson, összesen 8 helyen; meg nem 
adatott: Pribilinán, Szent Péteren és ennek fiókegyházaibau, összesen 3 helyen. A megyei tanfelü-
gyelő meglátogatta a csorbái, hibbei, kokavai, liszkofalvi ós német-lipcsei iskolákat; a többi 25 helyen 
nem volt. 

3. Mosonyi esperesség. Ezen esperessógben van 5 auyaközsóg és 5 léánygyülekezet. Az 
anyaközségek nevei: Gálos, Hegyeshalom, Miklósfalva, Rajka és Zurány. A leánygyülekezetek 
nevei: Levél, Magyar-Óvár, Mosony, Nómet-Járfalu és Oroszvár. Mosonynak és Óvárnak saját iskolája 
nincs, s a gyermekek az ottani katholikus iskolába járnak, vallásban azonban a levéli tanitó által 
oktattatnak Felekezeti iskolája van az esperessógnek 8, még pedig Gáloson, Hegyeshalmon, Miklós-
falván, Német- Járfalun, Oroszvárt, Rajkán kettő és Zurány bau. — Nemfelekezeti iskola Levélen 
tartatik fen. A nyolcz felekezeti iskola közül egy fiu, egy leány és hat mindkét nemnek közös. 
Legújabban egy község sem változtatta át iskoláját nem felekezetivó. Az iskolaépületek mindenütt 
jók. Nyolczvannál több gyermek jár egy iskolaterembe: Gáloson, Hegyeshalmon, Levélen és Miklós-
falváu. Az iskolák mind fel vannak szerelve taneszközökkel. Faiskolák vannak: Gáloson, Hegyes-



halmon és Zurányban; nincsenek: Járfalun, Levélen, Miklósfalván, Oroszvárt és Rajkán. Tornászat 
taníttatik: Járfalun, Hegyeshalmon, Míklósfalván. Oroszvárt és Zurányban. 

Iskola köteles gyermek volt az esperességben 902. Ezek valósággal iskolába is jártak. 
A tanidő t iz , tizenegy söt helyenként tizenkét hónapig is tartott. Ismétlő iskolák mindenütt 
tartattak a tanítók vezetése alatt. A tanítók, számszerint 10, mind rendesek s tanítói képes-
ségei bírók. Néveik következők: Aminger János, Ebner Oyula, Ebner János, Ebner Károly, 
Göhring Mihály, Gratz Emil, Janisch Gustáv, Putz Mihály, Renner Károly és Sax Pál. Tanítói 
ügyességre, egyet kivéve, mind kitűnő. Mellékfoglalkozása egynek sincs. Kész pénzzel csak egy 
tanitó fizettetik, a többi részint kész pénzzel, részint terményekkel. A tanítói fizetés maximuma 
983 f r t , minimuma 475 frt, 52 kr. Közép számmal egy egy tanitó fizetése 694 frt. 24 kr. 
Az összes tanítóság fizetése készpénzben kifejezve 6942 frt. 42 kr. Ezen esperesség legjobban 
díjazza tanítóit. A tanitólakok mind jók. 

Polgári közegek segédletére szükség volt Gáloson, s ez itt meg is adatott. Megyei 
tanfelügyelő látogást tett Járfalun, Oroszvárott és Rajkán. 

4. Nyitrai esperesség. Ezen esperességnek van 23 anyaközsége ós 54 nagyobb leány-
gyülekezete. Az anyaközségek nevei: Assakürth, Bottfalu, Búkócz, Brezova, Csácsó, Felső-Zele, 
Hluboka, Holics, Kosariszko, Kosztolna, Krajna, Lubina, Mijava, Nyitra-Zerdahely, Ó-Tura, 
Pritrzsd, Szakolcza, Szenicz, Szobotist, Turoluka, Vág-Ujhely, Verbó és Verbócz. A leánygyüle-
kezetek nevei: Bosócz, Bucsány, Csabb, Családka, Csasztko, Csasztkócz, Csejte, Duczó, Eörvistye, 
Galgócz, Jablonicz, Jaszlócz, Hrachovistye, Hrádek, Hrusó, Hubina, Hvorka, Katov, Kelecsóny, 
Kis-Modró, Kopcsány, Krakován, Koritnói irtvány, Kuuó, Krencs, Luka, Mocsidlo, Mosócz, 
Mnyesicz, Ocskói puszta, Pásztó, Podkilava, Podoli irtvány, Popudin, Pusztafalu, Ribek, Ro-
venszko, Ságh, Salgó, Sasvár, Szent-Kereszt, Szilád, Szili, Szotiua, Tapkó, Trnócz, Udvarnok, 
Ujlacska, Uj-Lehota, Yagyócz, Váralja, Visnyó, Vittencz ós Vrádisty. Ide számitható még az 
evang. lelkésszel ellátott lipótvári fegyenczház is. A nevezett községek közül iskolákkal bír-
nak : Assakürth, Bottfalva, Botttalvi irtvány, Brezova, Bukácz, Császó, Felső-Zele, Hluboka, 
Holics, Hradek, Jablonicz, Kosariszko, Kosariszko - Prjepasznó, Kosztolna, Kosztolnai irtvány, 
Krencs, Krajna, Lubina, Lubinai 2 irtvány, Luka, Mijava, Mijavai 10 irtvány, Ó-Tura, Ó-Turai 
2 irtvány, Pritrzsd, Ságh, Salgó, Szakolcza, Szenicz, Szobotist, Turoluka, Turolukai 2 irtvány, 
Uj-Lehota, Vagyócz, Vág-Ujhely, Verbó, Verbói irtvány, Verbocz, Visnyó ós Zerdahely, összesen 
5 2 ; ezek közül 23 anyaközségi ós 29 leánygyülekezeti. A nevezett iskolák mind mindkét nem-
nek közösek. Jó iskolaépületek vannak: Bottfalusi irtványon, Brezován, Csácsón, Holicson, 
Jabloniczon, Kosztolnán, Kosztolnai irtványon, Krajnán, Lubinán, Lubinai 2 irtványon, Mijaván, 
Mijavai 4 irtványon, Ö-Turán, Ó-Turai 2 irtványon, Pritrzsden, Szeniczen, Szobotiston, Turo-
lukán, Vagyóczon, Verbóczon, Visnyón és Zerdahelyen, összesen 27 helyen. Középszerű iskolaépü-
letek vannak: Bottfalván, Bukóczon, Felső-Zelón, Hlubokán, Kosariszkón, Krencsen, Mijavai 6 
irtványon, Uj-Lehotán, Vág-Ujhelyen, Verbón és a Verbói irtványon, összesen 16 helyen. Rosz 
iskolaépületek vannak: Assakürthön, Hrádekon (fogadott) Lúkán (fogadott) Kosariszko-Prjepasz-
nén, Sághon, Salgón, Szakolczán és a Turolukai két irtványon, összesen 9 helyen. — Nyolcz-
vannál több gyermek jár egy terembe: Bottfalun, Brezován, Hlubokán, Kosariszkón, Kosariszko-
Prjepasznón, Kosztolnán, Kosztolnai irtványon, Krajnán, Lubinán, Mijaván, Mijavai 10 irtványon, 
Ó-Turán, Ó-Turai 2 irtványon, Vagyóczon és Verbóczon, összesen 25 helyen. Nyolczvannál ke-
vesebb gyermek jár egy terembe: Assakürtön, Bottfalusi irtványon, Bukóczon, Csácsón, Felső-
Zelén, Jabloniczon, Holicson, Hrádeken, . Krencsen, Lubinai 2 irtványon, Lúkán, Pritrzsden, 
Sághon, Salgón, Szakolczán, Szeniczen, Szobotisten, Turolukán, Turolukai 2 irtványon, Uj-Leho-
tán, Vág-Ujhelyen, Verbón, Verbói irtványon, Visnyón és Zerdahelyen, összesen 27 helyen. 
Felszerelt iskolák vannak: Assakürtön, Bottfalun, Brezován, Csácsón, Felső-Zelén, Hlubokán, 
Kosariszkón, Kosztolnán, Krajnán, Lubinán, Ó-Turán, Ó-Turai 2 irtványon, Mijaván, Pritrzsden, 
Szakolczán, Szeniczen ós Zerdahelyen, összesen 18 helyen. Az iskolák még nincsenek felszerelve: 
Bottfalusi irtványon, Bukóczon, Holicson, Jabloniczon, Hrádeken, Kosariszko-Prjepasznén, Kosz-
tolnai irtványon. Krencsen, Lubinai 2 irtványon, Lúkán, Mijavai 10 irtványon, Sághon, Salgón, 
Szobotiston, Turolukáu, Turolukai 2 irtványon, Uj-Lehotán, Vagyóczon, Vág-Ujhelyen, Verbón, 
Verbói irtványon, Verbóczon és Visnyón, összesen 34 helyen. Faiskolák léteznek: Assakürthön, 
Bottfalván, Felső-Zelón, Krencsen, Szakolczán, Szeuiczen ós Zerdahelyen, összesen 7 helyen; de 
Assakürthön, Felső-Zelén, Krencsen és Zerdahelyen az ifjúság gyümölcsészetben nem oktattatik. 
Faiskolák nincsenek: Bottfalusi irtványou, Brezován, Bukóczon, Csácsón, Hlubokán, Holicson, 
Hrádeken, Jabloniczon, Kosariszkón, Kosariczko-Prjepasznén, Kosztolnán, Kosztolnai irtványon, 
Krajnán, Lubinán, Lubinai 2 irtványon, Lukán, Mijaván, Mijavai 10 irtványon, Ó-Turán, Ó-Turai 
2 irtványon, Pritrzsden, Sághon, Salgón, Szobotiston, Turolukán, Turolukai két irtványon, Uj-
Lehotán, Vagyóczon, Vág-Ujhelyen, Verbón, Verbói irtványon, Verbóczon és Visnyón, összesen 45 
helyen; ámbár Brezován, Kosztolnán, Krajnán, Lubinán, Pritrzsden, Vág-Üjhelyen ós Verbón a 
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gyümölcsészet taníttatik. Tornászat csak két helyen Lubináu és Szeniczen taníttatik, 50 
helyen nem. 

Tankötelesek száma 5460. Ezek közül iskolába járt 4560 ; iskoláztatás nélkül maradt 
900, mi a tankötelesek egy hatodát képezi. A tanidő nyolcz hónapig tartott : Felső-Zelén, Hlubo-
kán, Krencsen, Ó-Turai 2 irtványon, Uj-Lehotán, Yág-Ujhelyen, Yerbón ós Zerdahelyen, összesen 
9 helyen. A tanidő kevesebb mint nyolcz hónapig tartott: Assakürthön, Bottfalun, Bottfalusi 
irtványon, Bukóczon, Csácsón, Hrádeken, Jabloniczon, Kosariszkón, Kosariszko-Prjepasznén, Kosz-
tolnán, Kosztolnai irtványon, Krajnán, Lubiuán, Lubiuai két irtványon, Lukán, Mijavai tiz irt-
ványon, Pritrzsden, Sághon, Salgón, Turolukáu, Turolukai 2 irtványon, Yagyóczou, Yerbói irt-
ványon ós Yisnyón, összesen 35 helyen. A tanidő több mint nyolcz hónapig tartott: Brezován, 
Holicson, Mijaván, Ó-Turán, Szakolczán, Szeniczen, Szobotisten és Yerbóczon, összesen 8 helyen. 
— Ismétlő iskola csak Pritrzsden volt; látogatták 12-en. Egyéb 51 helyen ismétlő iskola még 
nincs. Iskolanélküli községek gyermekei jártak sajáthitü más községbe, még pedig: Ujlacskáról, 
Csabbról ós Sziliről Assakürtre; Katovról, Mocsidlánról, Popudin, Sasvár és Trnóczról Holicsra; 
Szeniczi íiokgyülekezetekből Szeniczre; Podkilava, Podol, Koritnói irtványokról és az Ocskói 
pusztáról Krajnára; Mnyesiczről Yágujhelyre; Horkáról Hrádekre; Kis-Modróról ós Puczról 
Lukára; Yerbói leányközségekből Yerbóra; Felső-Zelei egyes filialisokról Felső-Zelóre; összesen 
9 helyen. Katholikus iskolákat látogattak a kelecsényi, pásztói, kopcsányi, hrachovistyei, vradistyi, 
ribóki és Felső-Zeléhez tartozó néhány leánygyülekezetbeli gyermekek, összeseu 7 helyen. Sehova 
sem jártak néhány Zelóhez tartozó szétszórt filialisok gyermekei. Nemfelekezeti iskolát látogattak 
a lipótváriak. Podkilaváu iskolának kellene lenni. Csácsón csak három hónapig tartott az is-
kolaidő, az ottani lelkésznek, ki egyszersmind tanitó is volt, felfüggesztése miatt. Krajuán a 
tanítás csak 5 hónapig tartott s egy harmada a tanköteleseknek nein járt iskolába. Turolúkán 
hasonlóképen egy harmada az ifjúságnak nem részesült oktatásban. Legszomoruabban áll az 
iskola ügye Szobotiston, hol télen az iskolakötelesek három uegyede, tavasszal öt hatoda nem 
járt iskolába. Ugyauezen egyház fiókgyülekezeteiben iskoláknak kellene lenni. Váralján van 
114, Csasztkón 70, Rovenszkón 20 tanköteles, s ezek úgy szólván minden iskoláztatást nélkü-
löznek, miután a két nagy három hónapig tartó egy pár gyermek által látogatott szüksógbeli 
iskoláztatás tekintetbe nem is jöhet. Itt erélyes közbenjárás szükségeltetik. Assakürth panaszt 
emel, miszerint a tauitó, ámbár fapénzt húz, évek óta az iskolaszobát nein fütteti, minek kö-
vetkeztében sok gyermek megbetegszik s el is hal. 

Az esperességnek van 59 tanítója, Ezek közül 30 rendes, 10 segéd és 19 szüksógbeli; 
26 képesített és 33 nem képesített; 11 kitűnő, 29 középszerű, 19 gyenge; 25 helyen csak 
tanítással foglalkozó, 27 helyen mellékkeresetre is utalt. Rendes tanítók nevei: Bada Vilmos, 
Bezso János, Csernák Tamás, Hrdlicska Mihály, Huszágh Gyula, Jezso János, Kánya Mátyás, 
líosztelny Márton, Kovácsik Pál, Kovacsovics Mihály, Kuczky Mihály, Kulisek György, Lacsny 
Lajos, Martesik János, Martesik Károly, Myhárik György, Nehiba Sándor, Nehiba Sámuel, Orgon 
Károly, Páles Károly, Pivko Mihály, Pokoruy Zsigmond, Rizuer Károly, Rutkay Sámuel, Trsliu 
Mihály, Suran János, Vaezula András, Zatkalik Mihály, Zlocha József, Zyto József, összesen 30. 
Segédtanítók nevei: Bohács Pál, Dinga Sámuel. Hatala Sámuel, Jezso Márton, Karlik István, 
Lehotay György, Pakan 'János, Sütt Mihály, Vrábely Tamás és Zovcsjak János, összesen 10. 
Szüksógbeli tanítók nevei: Alina József, Brezina Ignácz, Bankó István, Hradszky Pál, Hradszky 
István, Huszák János, Maczech Márton, Malek János, Maszárek Pál, Noszalek József, Pakan 
Pál, Pavelcsák János, Szadlon Daniel, Szlávik Pál, Szabó Mihály, Stefik György, Stúr János, 
Timko János és Zsabka István, összesen 19. A rendes tanítók, kivéve Jezso Jánost, Suran Já-
nost és Zyto Józsefet mind képesítettek, a segédek és szüksógbeliek nem. — Kizárólag taní-
tással foglalkoznak a tanítók: Assakürtön, Bottfalván, Brezován, Bukóczon, Felső-Zelén, Hlubo-
kán, Holicson, Jabloniczon, Kosariszkon, Kosariszko-Prjepasznén, Kosztolnán, Krajnán, Lubinán, 
Mijaván, Ó-Turán, Szakolczán, Szeniczen, Szobotiston, Vág - Újhelyen, Yerbón, Yerbóczon és 
Zerdahelyen. Mellékfoglalkozásra is utalva van a tanitó: Bottfalusi irtványon, Hrádeken, Kosz-
tolnai irtványon, Krencsen, Lubinai 2 irtványon, Lukán, Mijavai 10 irtványon, Ó-Turai két 
irtványon, Pritrzsden, Sághon, Salgón, Turolukai 2 irtványon, Uj-Lehotán, Yagyóczou, Yerbói 
irtványon és Yisnyón. A fizetés pénzben és terményekben szolgáltatik ki; maximuma 836 frt. 
minimuma 15 frt. Az összes tanítói fizetés teszen 14,550 frt. Egy-egy tanítóra esik közép 
számmal 281 frt. Jó tanitólakok vanuak: Brezován, Csácsón, Holicson, Jabloniczon, Kostolnán, 
Kosztolnai irtványon, Krajnán, Mijaván, Mijavai 4 irtványon, Ó-Turán, Ó-Turai 2 irtványon, 
Pritrzsden, Szakolczán, Szeniczen, Szobotisten, Turolukán, Yagyóczon, Verbóczon ós Zerdahelyen. 
Meglehetős tanitólakok vannak: Bottfalváu, Bottfalusi irtványon, Bukóczou, Felső-Zelén, Hlubo-
kán, Krencsen, Lubinán, Lubinai 2 irtványon, Salgóu, Vág-Ujhelyen, Yerbón és Yisnyón. Rosz 
tanitólakok vannak, vagy épenséggel tanitólakok nincsenek: Assakürthön, Hrádeken, Kosarisz-
kón, Kosariszko-Prjepasznén, Lukán, Mijavai 6 irtványon, Sághon, Turolukai 2 irtványon, Uj-
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Lehotán és a Verbói irtványon. — A megyei tanfelügyelő látogatást tett 14 helyen, még pedig: 
Bottfalván, Brezován, Hlubokán, Jabloniczon, Kosztolnán, Krajnán, Lubinán, Mijaván, Pritrzsden, 
Ó-Turán, Szeniczen, Turolukán, Verbón és Verbóczon, összesen 14 helyen; 38 helyen nem volt. 
— Polgári közegek segédletére szükség volt: Assakürthön, Felső-Zelén, Hlubokán és Bottfalun, 
s az az emiitett első három helyen meg is adatott; Bottfalu felszóllalása azonban sikeretlen maradt. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. A pozsonyvárosi esperességben van két anyaközség és 
két leánygyülekezet, Az anyaközségek nevei: Pozsony szab. királyi város és Bécsé. A leánygyüle-
kezetek nevei: Főrév és Ligetfalva. Ezen esperességnek van összesen 6 iskolája: egy fiu-, egy leány-, 
és négy mindkét nemnek közös. Iskoláját egy község sem változtatta át nemfelekezetivé. Mind a 
hat iskolaépület jó. Nyolczvannál több gyermek csak Bécsén járt egy terembe. Az esperesség összes 
iskolái fel vannak szerelve taneszközökkel. Faiskolája van Főrévnek és Bécsének; Ligetfalvának és 
Pozsonynak nincs. Tornászatban az ifjúság csak Pozsonyban oktattatik; Főréven, Ligetfalván és 
Bécsén nem. 

Iskolaköteles gyermek volt az esperességben 822. Ezek valósággal iskolába is jártak. A 
tauidő mindenütt 10 hónapig tartott. Ismétlő iskoláztatás tartatott: Főréven, Pozsonyban és Bécsén; 
látogatták 94-en. Az ismétlő iskolákat vezették: Főréven Fischer Frigyes, Pozsonyban Porubszky 
Ágost, Bécsén Tim Károly tanitók. Ligetfalván ismétlő iskola nem volt. 

Ezen esperesség tanitói: Bekker Ádám, Csáder Gyula, Fischer Fridrik, Freusmuth Fridrik, 
Frühwirth Lajos, Frühwirth Sámuel, Korcsek Zsigmond, Lux Károly, Metzl Jáuos, Martinas Ágost, 
Maier András, Pollreisz Pál, Porubszky Ágost, Bosenkranz Károly és Tim Károly. Ezek közül 14 
rendes és egy segédtanító. Tizennégyen csak tanítással foglalkoznak, a főrévi egyszersmind jegyző. 
Törvényszerű képesítéssel csupán csak a récsei tanitó nem bir ; tanítási ügyességre 13 kitűnő, 2 kö-
zépszerű. Ligetfalva és Pozsony csak készpénzzel fizeti tanítóit; Főrév és Bécsé terményekkel is. 
A tanitófizetés maximuma 750 fr t . ; minimuma 300 frt. Az öszszes tanítóság fizetése tesz 9330 frt . 
Egy tanitó fizetése középszámmal kifejezve 622 frt. Pozsonyvárosában tanitólakok nincsenek; a 
tanitók azonban 100 frt. kapnak lakbér fejében. Főréven, Ligetfalván és Bécsén a tanitólakok jók. 

Polgári közegek segédlete szükségeltetett Pozsonyban, s itt ez meg is adatott készséggel. 
Az országos tanfelügyelők minden község iskoláját egyszer meglátogatták. 

G. Pozsonymegyei esperesség. Ezen esperességnek van 15 anyaközsége és 26 fiókgyüle-
kezete. Az anyaközségek nevei: Alsó ÍSzeli, Bazin (német), Bazin (tót), Duna-Szerdahely, Felső-
Szeli, Gurab-Csataj, Limbach, Misérd, Modor (német), Modor (tót), Misérd, Nagy-Lévárd, Nagy-Szom-
bat, Somorja és Szent-György. A fiókgyülekezetek nevei: Ábrahám, Alsó-Csölle, Czajla, Csaszta, 
Diószeg, Galántha, Grinád, Hegy-Súr, Jóka, Kajál, Kralova, Magyarbél, Malaczka, Nagymagyar, 
Nyék, Péntek, Béthe, Schweinsbach, Szempcz, Taksony, Tallos, Teres, Teriing, Vezekény, Yizkelet 
és Vöröskő. Ezek közül saját felekezeti iskolával birnak: Alsó-Szeli, Csataj, Duna-Szerdahely, Felső-
Szeli, Grinád, Kajal, Kralova, Limbach, Misérd, Modor tót 2, Modor német 2, Nagy-Lévárd, Nagy-
Szombat, Nérnet-Gurab. Puszta-Födémes, Schweinsbach, Somorja és Tirling. Az összes felekezeti 
iskolák száma 20. Ezek közül kettő fiu-, kettő leány-, és tizenhat mindkét nemnek közös. Nemfele-
kezeti iskolák vannak : Bazinban 2, Szent-Györgyben 1, összesen 3. — A felekezeti iskolák épületei 
jók: Alsó-Szelin, Felső-Szelin, Grinádon, Kajaion, Kralován, Limbachon, Misérden, Modorban, Nagy-
Lévárdon, Nagy-Szombatban és Schweinsbachon. Az iskolaépületek középszerűek: Csatajou, Német-
Gurabon, Puszta-Födémesen, Somorján és Teriingben. A Duna-Szerdahelyi iskola rosz. A zajlai 
gyermekek Bazinba s a Kis-Lévárdiak Nagy-Lévárdra az anyaegyházba járnak iskolába. Protestáns 
gyermekek katholikus iskolákat látogatnak: Ábrahámban, Alsó-Csöllén, Diószegen, Galanthán, Hegy-
Súron, Jókán, Magyarbélen, Nagy-Magyaron, Nyéken, Pénteken, Szempczen, Taksonyban, Talloson, 
Yezekényen, Vizkeleten, összesen 15 helyen; de ezen gyermekek száma igen csekély. Béthéu refor-
mátus iskola lévén, az ágostaiak is azt látogatják. Nyolczvannál több gyermek járt egy terembe: 
Alsó- és Felső-Szeliben, Kralován, Limbachon, Misérden és Német-Gurabon. Nyolczvannál keve-
sebb gyermek járt egy terembe: Csatajon, Duna-Szerdahelyen, Grinádon, Kajaion, Modorban, Nagy-
Lévárdon, Nagy-Szombatban, Puszta-Födémesen, Schweinsbachon, Somorján és Teriingben. Fel-
szerelt iskolák léteznek: Alsó-Szeliben, Duna-Szerdahelyen, Felső-Szeliben, Kajaion, Kralován, 
Limbachon, Misérden, Modorban, Nagy - Szombatban, Puszta-Födémesen, Schweinsbachon és 
Somorján. Az iskolák még nincsenek felszerelve: Csatajon, Grinádon, Nagy-Lévárdon, Német-
Gurabon és Teriingben. Faiskolák léteznek öt helyen, még pedig: Felső-Szeliben, Grinádon, Modori 
német községnél, Nagy-Szombatban és Schweinsbachon. Faiskolák niucsenek 13 helyen. Alsó-
Szeliben, Csatajon, Duna-Szerdahelyen, Kajaion, Kralován, Limbachon , Misérden, Modori tót egy-
háznál, Nagy-Lévárdon, Német-Gurabon, Puszta-Födémesen, Somorján és Teriingen; mind a mellett 
4 községben t. i. Csatajon, Kajaion, Német-Gurabon és a Modori tót községnél az ifjúság gyümölcsé-
szetben oktattatik. 

Tornászat taníttatik 5 helyen: Limbachon, Modorban mindkét egyháznál, Somorján és 
Felső-Szeliben; nem taníttatik 13 helyen: Alsó-Szeliben, Csatajon, Duna-Szerdahelyen, Grinádon, 
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Kajaion, Kralován, Misérden, Nagy-Lévárdon, Nagy-Szombatban, Német-Gurabon, Puszta-Födé-
inesen, Schweiusbachon és Teriingen. 

Az iskolakötelesek száma 1706. Valósággal iskolába járt 1596; iskoláztatás nélkül 
maradt 110, tehát mintegy '/ig fősze a tanköteleseknek. Leghanyagabbak voltak az iskolalátogatást 
illetőleg az Alsó-Szeliek, hol az iskolaköteleseknek mintegy 2/9-e távol maradt az iskolától. Nyolcz 
hónapig tartott az iskola: Csatajon, Felső-Szeliben, Kajaion, Kralován, Német-Gurabon, Schweius-
bachon és Teriingen. Nyolcz hónapnál tovább tartott az iskolaidő : Duna - Szerdahelyen, Grinadon, 
Limbachon, Misérden, Modorban, Nagy-Lévárdon, Nagy-Szombatban és Somorján. Kevesebb mint 
nyolcz hónapig tartott a tanidény: Alsó-Szeliben és Puszta Födémesen. Ismétlő iskola tartatott: 
Alsó-és Felső-Szeliben, Grinádon, Kajaion, Limbachon, Misérden, Modorban, Puszta-Födémesen és 
Teriingen. Ismétlő iskola nem tartatott: Csatajon, Duna-Szerdahelyeu, Kralován, Modorbau a 
tót egyháznál, Nagy-Lévárdon, Nagy-Szombatban, Német-Gurabon és Somorján. Az ismétlő 
iskolát látogatta 180 tanoucz. 

Az esperességben van 20 tanitó. Ezek közül 15 törvény által képesített, 5 nem ké-
pesített ; tanítási ügyességre 14 kitűnő, 5 középszerű, 1 gyenge. Az esperesség tanítósága csak 
tanítással foglalkozik. Segédtanító az esperességben nincs; van azonban 3, ki egyszersmind 
lelkész, 2, ki egysersmind levita. Törvényszerű képesítéssel biró tanítók nevei: Horemus Sámuel, 
Kovács Pál, Mayer János, Mendöl János, Nehiba András, Rehliug Mátyás, Simko József, Steiger 
Ferencz, Sulcz Sándor, Yoda József, Wester Sámuel, Wiukler Sándor, Wowy Károly, Záboj 
István és Zettl János. Törvényszerű képesítéssel nein birnak : Babylon Sámuel, Izák 
János, Neumann Dániel és Volarik István. A bazini és szeut-györgyi nemfelekezeti isko-
láknál 5 protestáns tanitó van alkalmazva; neveik: Grosz Sándor, Langhofer Theophil, Nika 
Tóbiás, Scharbert Yilmos és Ulreich Mihály. A tanítók fizetése kész pénzből és terményekből 
áll. A fizetés maximuma 850 frt., minimuma 100 frt. Az összes tanítóság fizetése 9020 frt. 
közép számmal egyre-egyre esik 451 frt. Jó tanitólak van 12, középszerű 8, rosz nincs. Jó 
tanitólakok vannak: Csatajon, Felső-Szeliben, Grinádon, Kajaion, Modorban 4, Misérden, Nagy-
Szombatban, Német-Guraban és Somorján. Meglehetős tanitólakok vannak: Alsó-Szeliben, Kra-
lován, Limbachon, Nagy-Lévárdon, Puszta Födémesen, Schweiusbachon, Somorján és Teriingen. 

Polgári közegek segédletére szükség volt Somorján és Alsó-Szeliben, hol az készséggel 
meg is adatott. A megyei tanfelügyelő Teriinget kivéve minden iskolát meglátogatott. 

7. Trencséni esperesség. Ezen esperességnek 14 anyaközsége és mintegy 70 fiók-
gyülekezete van. Az anyaközségek nevei: Beczkó, Felső-Ozor, Kis-Stankócz, Kochanócz, Ksiuua, 
Láz, Morva-Ljeszko, Neines-Podhragy, Podluzsáu, Puchó, Szulyó, Trencsin, Zay-Ugrócz és Zárjecs. 
A fiókgyülekezetek nevei: Adamócz, Apáthi, Béla, Bezdedó, Bicsicz, Birócz, Bodina, Bosacza, 
Csütörtök, Dezser, Dolinán, Drjetoma, Dubková, Dubnicska, Fekete-Lehota, Felső-Naszticz, Halú-
zicz, Hámor, Hanzlikfalva, Hosztina, Hradna, Ihristye, Ivanócz, Kálnicz, Kis-Chocholna, Kis-
Birócz, Kis - Szalatna, Kosócz, Kosztelecz, Krászna, Krivosüdz-Bodovka, Latkócz, Luky, Lutó, 
Melsicz, Mesztecsko, Mjezgócz, Mostiste, Nagy-Chocholua, Nagy-Szalatna, Nemes - Ljeszko, Nim-
nicza, Omasztina, Oreeho, Badisa, Rájecz, Rakolub, Rozvadz, Sipko, Szedlicsná, Szelecz, Szrnye, 
Staukócz, Sztrezenicze, Timorháza, Trebichava, Túrna, Újfalu, Yészka, Yelsicz, Yieszka, Yidrná, 
Vrch-Tepla, Zamarócz, Zárjecs, Závada, Zbora, Zsabinecz, Zsámbokrét és Zsittna. Felekezeti isko-
lával birnak: Beczkó, Bicsicz, Bodina, Bosáczai irtvány, Csütörtök, Dezser, Drjetoma, Dubnicska, 
Felső-Ozor, Hosztina, Kálnicz, Kis-Sztankócz, Kochanócz, Krivosüdz-Bodovka, Ksinna, Láz, Lutó, 
Melsicz, Morva-Ljeszko, Morva-Ljeszkói 2 irtvány, Mostiste, Nagy-Szalatna, Omasztina, Podhragy-
Bosácza, Podluzsáu, Puchó, Rájecz, Szelecz, Szrnye, Szulyó, Timorháza, Trebichava, Trencsin, 
Yelsicz, Yrch-Tepla, Zárjecs, Zay-Ugrócz és Zsittna, összesen 39. Ezek közül szükségbeli isko-
lák fogadott helyiségekkel a bicsiczi, bodinai, bodovkai, hosztinai, lutói, melsiczi, mostistei, 
szeleczi, timorházai, trebichavai, vrch-teplai és velsiczi. Nemfelekezeti iskolák léteznek: Tren-
csinben és Naszticzon. A nevezett felekezeti iskolákban mindkét nem együtt taníttatik. Nyolcz-
vannál több gyermek jár egy terembe Kochanóczon, Ksinnán, Lázon, Morva -Ljeszkón ós Zár-
jecsen. A kosóczi rakolubi és ujfalusi gyermekek. Beczkóra és Kálniczra járnak iskolába; az 
adamóczi, kis-biróczi, nemes-ljeszkói és zsámbokrótiek Kochanóczra; az ozori filialisokéi az anya-
egyházba, részben katholikusokhoz, részben állami iskolába. Haluziczi gyermekek Csütörtökön 
nyernek oktatást; a krasznai, sipkói és kis-szalatnaiak Nagy-Szalatuán; a fekete-lehotaiak Fekete-
Lehotán a katholikusoknál; a radisi és podhragyiak Zsittnán, a zárjecsi filialisokról az anya-
egyházban; végre a naszticziak az ottani nemfelekezeti iskolában. Törvény szerint iskolákat 
kellene építeni: Dohnánou, Hosztinán és Závadán. Jó iskola épülettel birnak: Bosáczai irtvány, 
Csütörtök, Kálnicz, Kis-Sztankócz, Kochanócz, Láz, Ljeszko, Podhragy-Bosácza, Puchó, Rájecz, 
Szrnye, Szulyó és Trencsin. Az iskolaépületek középszerűek: Beczkón, Dezseren, Drjetomán, 
Ksinnán, Omasztinán, Ozoron, Nagy-Szalatnán, Zay-Ugróczon, Zárjecsen ós Zsittnán. Az iskola-
épületek roszak: Ljeszko irtványain és Dubnicskán. Ide sorozható a 12 szükségbeli iskola 
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helyisége is. Tanszerekkel ellátott iskolák léteznek: Beczkón, Felső-Ozoron, Kálniczon, Kis-
Sztankóczon, Kochanóczon, Lázon, Morva -Ljeszkón három, Podhragy - Bosáczán, Podluzsánban, 
Puchón, Szrnyén, Trencsinben, Zay-Ugróczon és Zárjecsen. Fel nem szereltek as iskolák: Bicsi-
czen, Bodinán, Bosácza irtványán, Csütörtökön, Dezseren, Drjetomán, Dubnicskán, Hosztinán, 
Krivosudz-Bodovkán, Ksinnán, Lutón, Melsiczen, Mostistén, Nagy - Szalatnán, Omasztinán, Raje-
czen, Szeleczeu, Szulyón, Timorfalván, Trebichaván, Yelsiczen, Yrch-Teplán és Zsittnán. Fa-
iskolák vannak: Beczkón, Bosáczai irtványon, Csütörtökön, Kálniczon, Kis-Sztaukóczon, Podhragy-
Bosáczán, Szulyón, Trencsinben, Zárjecsen, Zay-Ugróczon ós Yrch-Teplán. Faiskolák nem létez-
nek: Bicsiczen, Bodinán, Dezseren, Drjetomán, Dubnicskán, Hosztinán, Kochanóczon, Krivosudz-
Bodovkán, Ksinnán, Lázon, Ljeszkón, Ljeszko 2 irtványán, Lutón, Melsiczen, Mostistén, Nagy-
Szalatnán, Omasztinán, Ozoron, Podluzsánban, Puchón, Rájeczeu, Szeleczeu, Timorfalván, Trebi-
chaván, Szrnyén, Yelsiczen és Zsittnán; Kochanóczon Ozoron és Puchón azonban az ifjúság 
gyümölcsészetben taníttatik. Tornászat taníttatott: Beczkón, Kochanóczon, Lázon, Ozoron, Pod-
hragy-Bosáczán, Puchóu, Trencsinben és Zárjecsen. Tornászat nem taníttatott: Bicsiczen, Bodi-
nán, Bosacza irtványán, Csütörtökön, Dezseren, Drjetomán, Dubnicskán, Hosztinán, Kálniczon, 
Kis-Sztaukóczon, Krivosudz-Bodovkán, Ksinnán, Lutón, Melsiczen, Morva-Ljeszkón ós két irtvá-
nyán, Mostistén, Nagy - Szalatnán, Omasztinán, Podluzsánban, Rájeczeu, Szeleczeu, Szrnyén, 
Szulyón, Timorliázán, Trebichaván, Yelsiczen, Yrch-Teplán, Zay-Ugróczon és Zsittnán. 

Iskolaköteles gyermek volt 2367. Ezek közül valósággal iskolába járt 2021 ; az 
iskolát nem látogatták 346-an, mi a tankötelesek egy hetedét teszi. A tanidő nyolcz hónapig 
tartott: Beczkón, Hosztinán, Kis-Sztankóczon, Lázon, Mostistén, Ozoron, Podhragy-Bosáczán, 
Puchón, Szrnyéu, Zárjecsen ós Zsittnán. Kevesebb mint nyolcz hónapig tartott a tanidő: Bicsi-
czen, Bodinán, Bosácza irtványán, Csütörtökön, Dezseren, Drjetomán, Dubnicskán, Kálniczon, 
Krivosudz-Bodorkán, Ksinnán, Lutón, Melsiczen, Morva-Ljeszkón és két irtványán, Nagy-Szalat-
nán, Omasztinán, Podluzsánban, Rájeczeu, Szeleczeu, Szulyón, Timorházán, Trebichaván, Yelsi-
czen és Yrch-Teplán. — Több mint nyolcz hónapig tartott a tanidő : Kochanóczon, Trencsinben, 
és Zay-Ugróczon. Ismétlő iskolák tartat tak: Beczkón, Bosáczai irtványon, Csütörtökön, Kocha-
nóczon, Lázon, Ljeszkón, Podhragy-Bosáczán, Podluzsánban, Szrnyén és Zárjecsen; látogatták 
192-en. Ismétlő iskolák nem tartattak: Bicsiczen, Bodinán, Dezseren, Drjetomán, Dubnicskán, 
Felső-Ozoron, Hosztinán, Kálniczon, Kis-Sztankóczon, Krivosudz-Bodorkán, Ksinnán, Lutón, Mel-
siczen, Morva-Ljeszko két irtványán, Mostistén, Nagy-Szalatnán, Omasztinán, Puchón, Rájeczeu, 
Szeleczen, Szulyón, Timorházán, Trebichaván, Trencsinben, Yelsiczen, Yrch-Teplán és Zsittnán. 

Az esperességben tanított 40 tanitó; még pedig 25 rendes, 14 szüksógbeli és 1 segéd. 
A rendes tanítók nevei: Altoff Ferencz, Dobrotka Mátyás, Gábel György, Helik János, Hlavács 
Sámuel, Horvát János, Hudecz János, Hudecz Pál, Horvát János, Janovics István, Jezsko György, 
Kis Mihály, Krafta. Ferdinand, Krajcsovics József, Langhofer Károly, Mikulik Pál, Ondrcska 
Pál, Pelikán Mihály, Popelka János, Rizuer Lajos, Sasko Gyula, Simko Mihály, Svecz Mihály, 
Zsarnoviczky János és Zsarnoviczky Károly. A szükségbeli tanítók nevei: Apollenik István, 
Belejko András, Cserno Sámuel, Halexa József, Hlavács András, Jedinák István, Jeszko István, 
Kamas András, Martinék Márton, Mikus Tamás, Szedlák Adam, Szotnik János, Siro Sámuel ós 
Tvarozsek András. Segédtanító volt: Jakubóczy Mihály. Törvényszerű képesítéssel birnak: 
Gabel György, Helik János, Hlavács Sámuel, Horvát János, Hudecz Pál, Jezsko György, Kis 
Mihály, Krafta Ferdinand, Krajcsovics József, Langhofer Károly, Mikulik Pál, Ondrcska Pál, 
Pelikán Mihály, Popelka János, Rizner Lajos, Sasko Gyula, Zsarnoviczky János és Zsarnoviczky 
Károly. Törvényszerű képesítéssel nem birnak: Altoff Ferencz, Apollenik István, Belejko András, 
Cserno Sámuel, Dobrotka Máté, Halexa József, Hlavács András, Hudecz János, Chorvát János, 
Jakubóczy János, Janovics István, Jedinák István, Jezsko István, Kamas András, Martinék 
Márton, Mikus Tamás, Szedlák Adam, Szotnik János, Simko Mihály, Siro Sámuel, Svecz Mihály 
és Tvarozsek András. Tanítói ügyességre nézve 15 kitűnő, 16 középszerű és 9 gyenge. Csak 
tanítással foglalkoztak a beczkói, drjetomai, felső-ozori, kálniczi, kis-sztankóczi, kochanóczi, 
ksinnai, lázi, Ijeszkói, podhragy-bosáczai, podluzsáni, puchói, szalatnai, trencséni, zárjecsi és zay-
ugróczi tanítók. Mellékkeresetre utalva voltak a bicsiczi, bodinai, bosacza irtványi, csütörtöki, 
dezseri, dubnicskai, hosztinai, krivosudz-bodovkai, Ijeszko-irtványi 2, lutói, melsiczi, inostistei, 
omasztinai, rájeczi, szeleczi, szulyói, szrnyei, trebichavai, timorházi, velsiczi, vrch-teplai ós zsitt-
nai tanítók. Az egyházak részint készpénzzel, részint terményekkel fizetik tanítóikat. A fizetés 
maximuma 529 frt., minimuma 10 frt. Az összes tanítóság fizetése teszen 6700 frt. Közép 
számmal egyre-egyre esik 167 frt. 50 kr. Jó tauitólakok vannak: Csütörtökön, Kis-Sztankó-
czon, Kochanóczon, Lázon, Melsiczen, Podhragy-Bosáczán, Podluzsánban, Puchón, Szulyón, 
Trencsinben, Yelcsiczen és Zárjecsen. Meglehetős tanitólakok vannak: Beczkón, Bosácza irt-
ványán, Dezseren, Kálniczon, Krivosúdz-Bodovkán, Ksinnán, Ljeszkón és két irtványán, Nagy-
Szalatnán, Omasztinán, Ozoron, Selmeczen, Szrnyén, Zay-Ugróczon és Zsittuán. — Rosz tanitó-
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lakok vannak: Bicsiczen, Bodinán, Drjetomán, Dubnicskán, Hosztinán, Lutón, Mostistén, Rájeczen, 
Timorházán, Trebichaván és Yrch -Teplán. Megemlítendő, hogy legtöbb helyen a szüksógbeli 
tanitók saját parasztházaikban laknak. 

A megyei tanfelügyelő csak nyolcz iskolát látogatott meg; még pedig a bicsiczit, 
bodinait, puchóit, rájeczit, szulyóit, trebichavait, vrch-teplait és zárjecsit. Polgári közegek segéd-
lete megadatott Zay-Ugróczon; Beczkón és Kálniczon nem. 

8. Turöczi esperesség. Ezen esperességnek van 12 anyaközsége és 76 leánygyülekezete. 
Az anyaközségek nevei: Blatnicza, Háj, Ivankofalva, Mosócz, Nagy-Jeszen, Neczpál, Pribócz, 
Szent-Márton, Szucsán, Tót-Próna, Túrán és Záthurcs. A leánygyülekezetek nevei: Ábrahám-
falva, Alsó-Kelnik, Alsó-Stubnya, Andrásfalva, Bálintfalva, Bella, Benicze, Bisztricska, Blazsócz, 
Bodafalva, Bodólalva, Borczfalva, Briesztya, Budis, Csremosno, Deákfalu, Diánfalva, Divék, Do-
lina, Draskócz, Dubova, Dvorecz, Felső-Kelnik, Folkusfalva, Gyulafalva, Hadviga, Jahodnik, 
Jeszeno, Jezernicz, Károlyfalva, Kelemenfalva, Kevicze, Kisfalu a stubnyai fürdővel, Kis-Csep-
csény, Kis-Jeszen, Kis-Szoczócz, Klicsén, Konszké, Kossuth, Kostyán, Krpellán, Laszkár, László-
falva, Lieszno, Lipócz, Markovicz, Moszkócz, Nagy-Csepcsény, Nagy-Szoczócz, Nedozor, Nolcsó, 
Paraszkafalva, Podhragy, Prjekopa, Rákó, Raksa, Ratkó, Rudnó, Ruttka, Selmecz, Sutó, Szent-
Mihály, Szent-Péter, Szklabina, Szlovány, Tarnó, Tomcsin, Trebosztó, Vachottfalva, Válcsa, 
Váralja, Zábor, Znio-Váralja, Zorkócz és Zsámbokrét. A nevezett községek közül saját felekezeti 
iskolával bir 41 , névszerint: Alsó-Stubnya, Bella, Bisztricska, Blatnicza, Briestya, Budis, 
Csremosno, Diánfalva, Divék, Dubova, Háj, Ivankofalva, Kisfalu a stubnyai fürdővel, Kis-Jeszen, 
Klicsén, Konszké, Kostyán, Krpellán, Laszkár-Károlyfalva, Lieszno, Lipócz, Mosócz, Nagy-Jeszen, 
Neczpál, Nedozor, Nolcsó, Podhragy, Prjekopa, Pribócz, Rudnó, Ruttka, Selmecz, Sutó, Szent-
Márton, Szklabina, Szucsán, Tót-Próna, Trebosztó, Túrán, Záthurcs és Zsámbokrét. Ezen isko-
lák mind a két nemnek közösek. Megjegyzendő azonban, hogy Szent-Mártonban és Szucsánban 
a fiuk ós leányok két elkülönített termekben tauittatnak. Nemfelekezeti iskolák vannak: Abrahám-
falván, Jezerniczen, Kis- és Nagy-Csepcsényben Az iskolaépületek jók: Alsó-Stubnyán, Bellán, 
Blatniczán, Csremosnón, Divéken, Dubován, Hájban, Ivankofalván, Kisfaluban, Klicsénben, 
Kostyánban, Krpellán bau, Lipóczon, Mosóczon, Ruttkán, Selmeczen, Szent-Mártonban, Szucsán-
ban, Trebosztón ós Zsámbokréten, összesen 20 helyen. Az iskolaépületek középszerűek: Bisztrics-
kán, Briesztján, Liesznón, Nagy-Jeszenben, Nolcsón, Podhragyon, Prjekopán, Pribóczon, Rudnón, 
Tót-Prónán és Zathurcson, összesen 11 helyen. Az iskolaépületek roszak: Budison, Diánfalván, 
Kis-Jeszenben, Konszkén, Laszkár-Károlyfalván, Neczpálon, Nedozoron, Sutón, Szklabinán ós 
Turánban, összesen 10 helyen. Nyolczvannál több gyermek járt egy terembe: Mosóczon (tan-
köteles 146) Neczpálon (tanköteles 100) és Turánban (tanköteles 195). Szükséges taneszközökkel 
felszerelt iskolák vannak: Alsó-Stubnyán, Bisztricskán, Blatniczán, Csremosnón, Hájbau, Ivanko-
falván, Kisfaluban, Krpellánban, Mosóczon, Nagy-Jeszenben, Neczpálon, Nedozoron, Nolcsón, 
Podhragyon, Prjekopán, Pribóczon, Selmeczen, Sutón, Szent-Mártonban, Szklabinán, Szucsánban, 
Turánban, Zathurcson és Zsámbokréten, összesen 24 helyen. Az iskolák nincsenek felszerelve: 
Bellán, Briesztyán, Budison, Diánfalván, Divéken, Dubován, Kis-Jeszenben, Klicsénben, Konsz-
kén, Kostyánban, Laszkár-Károlyfalván, Ljesznón, Lipóczon, Rudnón, Ruttkán, Tót-Prónán és 
Trebosztón, összesen 17 helyen. Faiskolák vannak: Alsó-Stubnyán, Hájban, Ivánkofalván, Kis-
faluban, Ruttkán, Szucsánban és Tót-Prónan, összesen 7 helyen. Faiskolák nincsenek: Bellán, 
Bisztricskán, Blatniczán, Briesztyán, Budison, Csremosnón, Diánfalván, Divéken, Dubován, Kis-
Jeszenben, Klicsénben, Konszkén, Kostyánban, Krpellánban, Laszkár-Károlyfalván, Liesznón, 
Lipóczon, Mosóczon, Nagy-Jeszenben, Neczpálon, Nedozoron, Nolcsón, Podhragyon, Prjekopán, 
Pribóczon, Rudnón, Selmeczen, Sutón, Szent-Mártonban, Szklabinán, Trebosztón, Turánban, Zá-
thurcson és Zsámbokréten, összesen 34 helyen. Gyiimölcsészetben oktattatik az ifjúság: Alsó-
Stubnyán, Blatniczán, Hájban, Ivánkofalván, Kisfaluban, Nagy-Jeszenben, Pribóczon, Ruttkán, 
Szent-Mártonban, Szucsánban és Záthurcson. Tornászat taníttatik: Konszkén, Krpellánban, Li-
póczon, Podhragyon, Prjekopán, Ruttkán, Selmeczen és Szucsánban, összesen 8 helyen. Torná-
szat nem taníttatik: Alsó-Stubnyán, Bellán, Bisztricskán, Blatniczán, Briesztyán, Budison, Csre-
mosnón, Diánfalván, Divéken, Dubován, Hájban, Ivankofalván, Kisfaluban, Kis-Jeszenben, Kli-
csénben, Kostyánban, Laszkár-Károlyfalván, Liesznón, Mosóczon, Nagy-Jeszenben, Neczpálon, 
Nedozoron, Nolcsón, Pribóczon, Rudnón, Sutón, Szent-Mártonban, Szklabinán, Tót-Prónán, 
Trebosztón, Turánban, Záthurcson és Zsámbokréten, összesen 33 helyen. Sajáthitü más gyüle-
kezetbe jártak a gyermekek iskolába: Jahodnikról és Tomcsinból Szent-Mártonba; Felső-Kelnik-
ről és Záborról Alsó-Jeszenbe; Váraljáról Szklabinára; Raksa, Szent-Mihály és Zorkóczról 
Nedozorra; Nagy- és Kis-Szoczóczról Mosóczra; Gyulafalváról Bellára; Folkusfalváról Neczpálra; 
Beniczról Pribóczra és Szent-Mártonba; Kelemenfal várói Liesznóra; Ratkóról Sutóra; Kossuth-
ról Zathurcsra és Prjekopára. Községi és állami iskolába jártak a gyermekek: Kis-Csepcsényről, 
Bodorfalvárói és Keviczéről Kis-Csepcsénybe; Ábrahám-ós Andrásfalvárói Abrahámíálvára; Borcz-
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falvárói, Jezerniczről, Moszkóczról, Bodóról, Blazsóczról, Paraszkafalváról és Vachottfalváról 
Jezerniczre; Nagy - Csepcsényről Nagy - Csepcsénybe. Katholikus iskolába jártak a gyermekek: 
Draskóczról és Deákfal várói Szent-Ilonára; Alsó-Kelnikről Szent-Ilonára; Szent-Péterről, Yálcsá-
ról, Szloványból Znio - Yáraljára; Jeszenóról Jeszenóra. Iskolát nem látogattak a hadvigai 
gyermekek. 

Az iskolakötelesek száma 2668. Ezek közül valósággal iskolába járt 2135. Az iskolát 
nem látogatták 533-an. Ennélfogva az iskolakötelesek mintegy egy ötöde iskoláztatás nélkül maradt. 
Blatniczán, Tót-Prónán ós leánygyülekezeteiben, valamint a turáni filialisokon ós Záthurcson egy 
harmad nem járt iskolába; Dubován két ötöd; a záthuresi filialisokon pedig a tankötelesek fele 
maradt tanítás nélkül. Draskóczon kellene iskolát emelni, nem különben Mosóczon, Neczpálon és 
Turánban két tanteremben oktatni. Nyolcz hónapig tartott a tanidő: Alsó-Stubnyán, Bellán, 
Bisztricskán, Blatniczán, Csremosnón, Diánfalván, Hájban, Ivankofalván, Kisfaluban, Kis-Jeszenben, 
Klicsénen, Laszkár-Károlyfalván, Nagy-Jeszenben, Neczpálon, Podhragyon, Prjekopán, Ruttkán, 
Selmeczen, Szklabinán, Tót-Prónán és Zsámbokróten, összesen 21 helyen. Kilencz hónapig tar-
tott a tanidő: Mosóczon, Szent-Mártonban, Szucsánban ós Záthurcson-, 4 helyen. Kevesebb mint 
nyolcz hónapig — helyenként csak 5 hónapig — tartott a tanidő: Briesztyán, Budison, Divéken, 
Dubován, Konszkén, Kostyánban, Krpellánban, Liesznón, Lipóczon, Nedozoron, Nolcsón, Pribóczon, 
Rudnón, Sutón, Trebosztón és Turánban, összesen 16 helyen. Ismétlő iskola csak 6 helyen tar-
tatott , névszerint: Alsó-Stubnyán, Csremosnón, Hájban, Ivankofalván, Kisfaluban ós Laszkár-
Károlyfalván , egyéb 35 helyen nem. 

Ez esperességben van 45 tanitó. Ezek közül 19 tanítási képességre kitűnő, 19 középszerű, 
7 gyenge; 14 képesített, 31 nem képesített; 14 rendes, 31 szüksógbeli. Képesített rendes taní-
tók névsora: Bartos Károly, Derer György, Jeszenszky Ferdinand, Izák János, Kanya Pál, 
Kucsera Pál, Lucsánszky Péter, Melicsko János, Melicsko Mihály, Milecz Sámuel, Scultéty József, 
Soltész György, Timko János és Zorkóczy József. Szüksógbeli nem képesített tanítók névsora: Be-
lohorszky Susanna, Benczúr Mihály, Bohdan János, Bulovszky György, Bulovszky István, Durdik 
Mátyás, Haringács János, Jeszenszky István, Kosztra Pál, Kubin András, Kucsera Pál, Kucsera 
Sámuel, Lakó György, Lehoczky György, Lehoczky Jónás, Nerer József sen., Nerer József jun., 
Palas József, Paulovics István, Penicza András, Proksa - Gazdik János, Ruttkay Zsigmond, Szal-
movszky Ernest, Szedliacsik János, Schluch György, Tonika László, Tomka Zsigmond, Yaiser Pál, 
Vanko János, Záborszky Károly, Záborszky Pál. Ezek közül csak tanításból él: a bellai, blatniczai, 
diánfalvai, háji, ivankofalvai, kisfalusi, klicsóni, lipóczi, mosóczi, nagy-jeszeni, neczpáli, podhragyi, 
pribóczi, ruttkai, selmeczi, szent-mártoni, szucsáni, tót-prónai, turáni, záthuresi és zsambokréti; 
mellékfoglalkozásra is utalva van: az alsó-stubnyai, bisztricskai, briesztyai, budisi, csremosnói, divéki, 
dubovai, kis-jeszeni, konszkéi, kostyáni, krpelláni, laszkár-károlyfalvi, liesznói, nedozori, nolcsói, 
prjekopai, rudnói, sutói, szklabinai és trebosztói. Pénzben csak Kisfalu fizeti tanítóját, a többi 
gyülekezetek pénzben és terményekben. A tanítói fizetés maximuma 700 írt., minimuma 20 frt. 
Áz összes tanítóság fizetése teszen : 8200 frt . ; közép számmal esik egyre-egyre 182 frt. A tanitó-
lakok jók: Alsó-Stubnyán, Bellán, Blatniczán, Hájon, Kisfaluban, Krpellánban, Lipóczon, Mosóczon, 
Ruttkán, Selmeczen, Szent-Mártonban, Szucsánban ós Zsámbokróten; meglehetősek: Bisztricskán, 
Briesztyán, Budison, Diánfalván, Divéken, Dubován, Ivankofalván, Kis-Jeszenben, Klicsénben, 
Kostyánban, Liesznón, Nagy-Jeszenben, Neczpálon, Nolcsón, Podhragyon, Prjekopán, Pribóczon, 
Rudnón, Szklabinán, Tót-Prónán, Trebosztón, Turánban és Záthurcson; roszak: Csremosnón, 
Konszkén, Laszkár-Károlyfalván, Nedozoron és Sutón. 

Polgári közegek segédletére szükség volt és az megadatott: Klecsinben, Lipóczon, Pod-
hragyon, Selmeczen ós Zsámbokróten; meg nem adatott: Sutón. Az iskolai tanfelügyelők látogatást 
tettek 18 helyen: Bisztricskáu, Blatniczán, Divéken, Hájban, Klecsinben, Konszkén, Laszkár-Károly-
falván, Lipóczon, Mosóczon, Podhragyon, Prjekopán, Pribóczon, Ruttkán, Selmeczen, Szent-Márton-
ban, Szucsánban, Tót-Prónán és Záthurcson. 

Átnézet. Az egész dunáninneni kerületben van 103 anyaközsógi, 113 leánygyülekezeti, 
összesen 216 felekezeti iskola. Ezek közül 6 leány-, 6 fiúiskola és 204 mindkét nemnek közös. 
Nemfelekezeti iskola van 10.—17 községben törvény szerint iskolának kellene lenni. Az iskolanélküli 
községek gyermekei járnak 41 saját hitű más községbe, egy református ós 43 katholikus iskolába: 
két község gyermekei semmi iskolát sem látogatnak. 103 községben az iskolaépületek jók, 60-ban 
középszerűek, 40-ben roszak; most emeltetik 1. 114 községben az iskolák fel vannak szerelve; 
89-ben nem. 58 községben faiskola létezik; 145-ben nem. 54 községben tornászat taníttatik ; 
149-ben nem. Az egész kerületben van 252 tanitó. Ezek közül 161 rendes, 91 segéd vagy szüksóg-
beli; 143 képesített, 109 nem; 166 csak tanítással foglalkozó, 86 mellékkeresetre is uta l t ; 17 
csak készpénzzel fizetett, 235 készpénzzel és terményekkel. A tanítói fizetés maximuma 983 frt., 
minimuma 10 frt. Tanitólakok közül 106 jó, 77 meglehetős, 69 rosz. Ez utóbbi számba azon 
helyek is be vannak foglalva, hol tanitólakok nincsenek. 

3 
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Az iskolakötelesek száma 18,504. Ezek közül valósággal iskolába jártak 15 ,946-an ; 
iskoláztatás nélkül maradt 2558. A tanidő tartott 8 hónapig 67 községben, kevesebb mint 8 hó-
napig 69, több mint 8 hónapig 67 gyülekezetben. Ismétlő iskoláztatás tartatott 47 községben, 156 
helyen nem. Polgári közegek segédletet nyújtottak 23 községben, 7 községben nem. A megyei 
tanfelügyelők 74 községben látogatást tettek, 129-ben nem. 

Jegyzetek: 1. Á tavalyi kimutatásban 4 iskolával több volt, minthogy négy külön terem-
ben tanított osztály is már iskolának vétetett. 

2. Tavaly az anyagyülekezetek iskoláinak száma 17-tel többet mutat fel, a leánygyüle-
kezeteké 13-mal kevesebbet. Ez onnét eredt, minthogy több irtványiskola a mult évi kimutatásban 
az anyaközségi, ez idén a leány gyülekezeti iskolák rovatába iktattatott. 

3. Azon községek száma, hol törvény szerint iskolának kellene lenni ez idén egygyel 
kevesebb, minthogy Felső-Kubin épen ez idén uj iskolát emel. 

4. Az iskola épületek száma ez idén 15-tel több, minthogy ez idén a szükségbeli iskolák 
fogadott házai is e rovatba foglaltattak. Miután azonban ezen házak a czélnak meg nem felel-
nek, innét van, hogy a rosz iskolaépületek száma ez idén 17-tel szaporodott. 

5. A felszerelt iskolák száma tavaly nagyobb volt, mig ez idén a felnemszerelteké növe-
kedett. Ezen különbség okát abban kell keresni, minthogy a csak részben felszerelt iskolák ez idén 
a felnemszereltek közé soroztattak. 

6. A mult évi kimutatásben. azon községek, hol faiskolák voltak, vagy hol faiskolák 
ugyan nem voltak, de a gyümölcsészet mégis taníttatott, egy rovat alatt tüntettek fel; azért e 
rovat nagyobb számot mutat, mint ez idén, miután ez idén csak a faiskolákkal ellátott községek 
foglaltattak e rovatba. 

7. A tanítók általános száma 22-vel nagyobb ez idén, minden szükségbeli tanítónak e 
rovatba való felvétele miatt. 

8. A rendes tanítók száma ez idén sokkal kisebb, az esperes urak az egyes lelkész urak 
által rendesnek jelzett számos tanítót szükségbelinek nyilatkoztatván ki. 

9. A segédtanítók rovatába minden szükségbeli tanitó is benfoglaltatik; innét az 
ezidei többlet. 

10. A rosz tanitólakok száma ez idén 27-tel több, minthogy ezen rovatba azon tanítói 
állomások is foglaltatnak, melyek után szabadlakás nem jár. Jövőre e czélra uj rovat volna 
fölállítandó. 

11. Az iskolakötelesek száma ez idén 1546-tal, az iskolátlátogatoké 956-tal csökkent. 
12. Tavaly az iskolakötelesek 153/4°/0-a nem látogatta az iskolát, ez idén csak 14°/0-a. 
13. A tanidőt illetőleg ez idén kedvezőtlenebbek az adatok. Tavaly csak 38 községben 

tartott a tanidő kevesebb mint 8 hónapig, ez idén már 69-ben; mig tavaly 80 községben több mint 
8 hónapig tartatott tanítás, ez idén csak 67-ben. 

14. Az ismétlő iskolák ez idén 13 helyen megszűntek. 
15. A tanfelügyelők 52 községgel kevesebbet látogattak meg ez idén, mint tavaly. 

A kerületi gyűlés ezen, a superintendens úr megbízása következtében, Korcsek 
Zsigmond pozsonyi tanitó úr által összeállított, kimerítő jelentést meleg érdeklődéssel fogadván, 
azt a jegyzőkönyvbe beiktatni elhatározta; az abban kimutatott hiányokat az illetékes esperes-
ségekhez és egyházakhoz orvoslás végett utasította; a tisztelt szerkesztő úrnak pedig háláját 
jegyzőkönyvileg kifejezni elrendelte. L. 

XVII. A september 2-kára s következő napjaira Budapestre egybehívott egyetemes 
gyűlésre a kerületi elnökségen kivűl kiküldetnek: Mossóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay 
Károly, Vrchovszky Alajos, I)r. Mudrony Mihály, Weinberger András, Michnay Jenő, Reischel 
Károly, Schleifer Károly, Jamniczky Péter, Kutlik Vendel, Major Pál, Dr. Hollerung Alfréd, 
Szilvay Károly, Osztroluczky Géza, Dohnányi Lajos, Miiecz János, Porubszky János, Pauliny-
Tőth Vilmos, Volasek Mihály, Subert István, Fajnor István, Pavlik János, Boor József, Roha-
csek János, Jezso György, Danko János, Révay Ferdinand, Justli József id., Justh József ifj., 
Francisci János, Mudrony Pál, Bulla Máté, Velics Alajos, Jeszenszky János, Pivko Ambrus, 
Csepcsányi Ferencz, Nemes János, Zorkóczy Ede, Kohút János, Melferber Zsigmond, Bobrov-
niczky László, Matuska Péter, Szentiványi József, Mikó Péter, Makoviczky Péter, Kiszely Árpád, 
Szentiványi Barna, Szentiványi Márton ifj., Benjács Dániel, Kubinyi Kálmán, Kubinyi Flóris, 
Kubinyi Árpád, Zmeskal Elek, Zmeskal Zoltán, Csillaghy József, Benczúr János, Dobák Antal, 
Janovicz Dániel a világiakból; Geyer János, Lesko Mihály, Minich Dániel, Stelczer Károly, 
Schuh Ágost, Bodiczky Kálmán, Krizsán Károly, Eoluby József, Huszár Gusztáv, Roy Pál, 
Krizsan István, Trokan János, Dr. Húrban József, Leska János, Boor Mihály, Schulcz Lajos, 
Klszák Gusztáv, Hodzsa András, Lányi Sámuel, Bernáth János, Chorváth József, Chorvát An-
drás, Krmeszky György, Baltik Frigyes — napi dijjal — Hrobony Lajos, Kmeti János, Mako-
viczky János, Philadelphy Móricz, Institorisz József, Nóvák Sámuel, Brózik András, Laczo 
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János, Csecsetka Sámuel — napi díjjal — Emericzy Lajos, Kramár Márton, Derer János — 
egyik közülök napi dijjal — és Milecz Sámuel urak. L. 

XVIII. A m. é. jegyzőkönyv XXX. pontjához egyházi elnök előadja mikép azon panaszra, 
hogy gymnasialis tanuló korukban, sorozás alá esett theologiai hallgatók feltétlenül besoroztatnak, 
orvoslás nem eszközöltethetett. 

Az egyetemes gyűlés Ő Felségéhez e tárgybani folyamodvány benyújtása iránt fel-
kéretni határoztatott. H. 

XIX. Olvastatott a m. é. jegyzőkönyv XXXI. pontja, mely szerint szláv iskolák számára 
szláv taneszközök volnának, az egyetemes gyűlés utján, a magas kormánynál kieszközlendők. 

A ki nem elégített kívánalom megujittatik. L. 
XX. Felolvastatott a vallásministerium 5934 sz. a. f. é. Marczius 3 - á n kelt leirata, 

mellyel az 1874 évi 5000 fnyi államsegély kiutalványoztatok, valamint az 1874 évi államsegély 
elosztására e gyűlésből kiküldött bizottmány jegyzőkönyve, mely szerint az 5000 fnyi összeg követ-
kező felosztása javasoltatik: Elsőbbséggel kielógitendők: 1. az 1872 évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 46 pontja szerint az egyetemes pénztárba költségei fedezésére befizetendő 250 frt. 2. az 
egyes esperességek lelkészi özvegyárva — intézetei számára egynek-egynek 200 frt., összesen 
1600 frt. 3. az esperes urak számára 800 frt., ügy, hogy csak az ezen, összesen 2650 forintot tevő 
előleges tételek levonása után fenmaradó 2350 fortnyi összeg fordítható az egyes folyamodó egyhá-
zak és egyének felsegélésére, mely összegre következő felosztás ajánltatott: 1. Árvái esperességben 
segélyzendők: Jaszenova 100 frt., Alsó-Kubin 100 frt., Lencso Jozefa 20 frt., Zoch Anna 20 frt., 
Kmety Zsófia 20 frt., összesen 260 frt. 

2. Liptói esperességben: Tarnócz 100 frt., Lehoczky János 100 frt., Rózsahegy 50 frt., 
Bocza 30 frt., Nagy-Palugya 50 frt., összesen 330 frt. 

3. Mosonyi esperességben: Oroszvár 150 frt., Magyar-Óvár 50 frt., összesen 200 frt. 
4. Nyitrai esperességben: Szakolcza 100 frt., Kosariszko-Priepaszné 140 frt., Vágujhely 

50 frt., Boor János lelkész 100 frt., Schnitta Dorotya 20 frt., összesen 410 frt. 
5. Pozsonyvárosi esperességben: Polefkovics Gusztáv 100 frt., Főrév 50 frt., Ligetfalva 

50 frt., összesen 200 frt. 
6. Pozsonymegyei esperességben: Stelczer Károly 100 frt., Duna-Szerdahely 80 frt., az 

ellene emelt vádak alóli felmentés esetében, Nagy-Lévárd 30 frt., Kajal 30 frt., Moczkovcsák János 
50 frt., Grinád 50 frt., összesen 340 frt. 

7. Trencséni esperességben: Puchó 70frt . , Szulyó 40 frt., Nemes-Podhragy 25 frt., Láz 
30 frt., Kis-Sztankócz 25 frt., Zárjecs 30 frt., Kochanócz 20 frt., Krizsan János 50 írt., Kokes 
Sámuel 50 frt., Cserno Károly 50 frt., Okruczky Emilia 20 frt., összesen 410 írt. 

8. Turóczi esperességben: Szent-Márton 100 frt., Dobruczky János 100 frt., összesen 
200 forintot. 

Azzal kapcsolatban olvastatott Stelczer Károly folyamodványa, állandó segélyezés 
tárgyában. 

A bizottság felosztási javaslata elfogadtatott; Stelczer Károly folyamodványa, mint nem 
teljesíthető viszsza-, s folyamodó kérelmének minden évben leendő megújítására utasíttatott H. 

XXI. A m. é. jegyzőkönyv XXXIV. pontja nyomán, mely szerint a kerületi iskolai bizott-
ság három albizottságra osztatott, s ezekre az iskolairodalom megvizsgálása, az iskolákban használt 
kéziratok összegyűjtése s a tankönyvekrőli gondoskodás ruháztatott: olvastatott a közép albizottság 
jelentése, melyben folyó év augusztus l-jén tartott üléséből, az iskolai tankönyvek közül a zólyomi 
„Skolnik"-ot, Leska kátéját, Baltik bibliai s egyháfi történetét, Kozsehuba természetrajzát, Kor-
dos természetrajzát és számtanát, Bezso természettanát, Lichard kis gazdáját, kis gazdaszszonyát, kis 
számolóját, Kadavynak kis énekesét és Zochnak testgyakorlatát ajánlja s hatásköre körvonalozását 
kéri; ennekutána olvastatott a keleti albizottság jelentése, mely az árva és turóczmegyei felekezeti 
iskolák álláspontját s érdekeit Menyey János állami tanfelügyelő nehéz vádjai ellen védi s hasonló-
képen hatásköre körvonaloztatását szorgalmazza; végre a nyugoti albizottságról elnökileg jelentetett, 
hogy ez az egész év folytán nem működött s előadatott, hogy, a mennyiben az iskolai bizottmány 
eddigi szervezete gyakorlatinak be nem bizonyult, annak megváltoztatása kívánatos. 

A kerületi gyűlés a benyújtott jelentésekből kiindulva az ajánlott könyveket az 
1874/5-ik évre elfogadta; a keleti albizottság eljárását jóváhagyta; az árva-túróczi országos 
tanfelügyelő ur kifakadásaits ellenvetéseit, a felekezeti iskolák ügye jogainak s érdekeinek óvása, 
nem különben a feltüntetett hiányok eltávolítása czéljából, az árvái ós turóczi esperességek-
hez utasította; az iskolai bizottság czélszerübb átalakítása tekintetéből főt. superintendens 
úr elnöklete alatt kerületi iskolai tanácsot szervezett, melynek tagjáiúl Lesko Mihály, Minich 
Dániel, Schuh Ágost és Korcsek Zsigmond urakat, ez utóbbit jegyzői minőségben, 50 f'rtnyi 
dijjazással megválasztotta; végre szláv iskolák számára szükségelt iskolaköuyvek előállítása 
czéljából, Baltik Frigyes úr elnöklete alatt , Hrobony Lajos, Kineti János, Makoviczky 
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János, Institorisz József, Jamniczky András és Ruppeldt Károly rendes; Brózik András, 
Laczo János, Sipka György, Medzihradszky Adolf, Kozsehuba János, Lányi Sámuel, Chor-
vát András, Dórer János, Nedobry József, Soltész György, Holuby József, Roy Pál, Rizner 
Lajos, Leska János, Boór Mihály, Trslin Mihály, Bezso János, Csecsetka Sámuel, Korcsek 
Zsigmond és Bodiczky Kálmán levelező tagokból álló bizottságot nevezett ki. L. 

XXII. A beküldött egyetemes számadások megvizsgálására Kmeti János ós Boor Mi-
hály urakból álló küldöttség neveztetett. L. 

XXIII. A szobotisti egyháznak eddigi leánya Csasztkó effiliatiójának ügyében beadott 
felebbezvénye átvizsgálására küldöttség neveztetett; tagjai : Hodzsa András, Hrobony Lajos ós 
Dulla Mató urak. L. 

Augusztus 14-kén délutáni zárülósben: 
XXIV. Olvastattak a zniováraljai, modori s pozsonyi állami tan. kópezdékben folyta-

tott vallásoktatásra vonatkozó jelentések. 
Tudomásul vétettek. H. 
XXV. Olvastatott a lipótvári országos fegyintézet lelkészének jelentése. Ezzel kapcso-

latban egyházi elnök úr felhozza, hogy in. ó. jegyzőkönyv XXXYI. pontja szerint az illavai 
fegyintézet tárgyában, a magas kormányhoz beadott kérvénye eredménytelen maradt. 

A lipótvári lelkész jelentése tudomásúl vétetett. — Az illavai fegyintézet tekinte-
tében a trencséni esperes megkerestetni határoztatott, hogy a fegyenczek önkénytes pásztor-
kodásbani részesítéséről gondoskodni szives legyen. - H. 

XXYI. A m. é. jegyzőkönyv XXXVII. pontja alapján, vonatkozólag a mijavai máso-
dik tanítói állomásra, ezen állomásnak megtörtént szervezése jelentetett. 

Kedves tudomásúl vétetett. L. 
XXVII. A m. é. kerületi jegyzőkönyv XXXIX., s ezzel egybefüggőleg az egyetemes 

jegyzőkönyv 20-dik pontja kapcsában jelentetett, miszerint az esperessógek zsinati munkálataik-
kal eddig még el nem készültek. 

A kerületi gyűlés fölfelé az egyetemes gyűlésnél a határidő meghosszabbítása 
kérelmezését; lefelé az esperességeknél az ismételt sürgetést elhatározta. L. 

XXVIII. Olvastatott m. é. jegyzőkönyv XL. pontjánál a vallásininisterium 34,875 sz. 
a. m. é. deczember hó 25-kón kelt leirata, mely által értésül adja, hogy a tavalyi felment-
vényi dijak hovaforditása iránt észrevétele nincs ; olvastatott u a. ministerium 13,977 sz. a. f. 
é. május 27-kén kelt leirata, melyben a felmentvények iránt benyújtandó folyamodványokhoz 
csatolt szegénységi bizonyítványok kiállításánál kellő szigorúság ajánltatik; mire egyházi elnök 
úr jelenti hogy az 1873/4 évben e czimen következő dijak folytak be: Istvánik András Veszka 
Bezdedóról 30 f r t . ; Povazsny Mihály Dubováról 10 fr t . ; Lupták János Izsépfalváról 10 f r t . ; 
Foltin János Mijaváról 10 f r t . ; Hornyák-Privratsky Márton Verbóczról 20 f r t . ; Holcsik János 
Mijaváról 10 f r t . ; Borovszky István Brezováról 10 f r t . ; Bendl Sámuel Pozsonyból 10 f r t . ; 
Izsó István Nemes - Gurabról 30 frt . ; Csernák János O-Turáról 10 fr t . ; Mracsko János Hájból 
10 f r t . ; Varhula István Turalúkáról 10 f r t . ; Berger Károly János Főrévről 10 fr t . ; Venczel 
István Magyar-Óvárról. 20 f r t . ; Danko István Brezováról 30 f r t . ; Otruba Márton Krajnáról 
10 f r t . ; Raffay János Turánból 10 frt. ; Bagi-Kovács János Német-Gurabról 30 frt ; Maljarik 
István Mijaváról 20 f r t . ; Szadlon András Mijaváról 10 fr t . ; Hrajnoha János Mijaváról 10 f r t . ; 
Szlahor János Kosariszkóról 10 f r t . ; Micsega György Zárjecsról 10 f r t . ; Dianovszky András Dián-
faluból 10 fr t . ; Babi István Kajalról 10 f r t . ; Brocsnik János Podhragyról 10 fr t . ; Bobcsek András 
Szklabináról 20 frt . ; Vrtyjak János Zsámbokrótról 10 f r t . ; Blaskovics Ádám Galgóczról 20 frt. ; 
Jeszenszky Jurikó József Nagy-Jeszenből 10 f r t . ; Meixner Pál Somorjából 10 fr t . ; Szelovicz Már-
ton Lubináról 10 frt. ós Czaltik Gusztáv Verbóról 20 f r t , összesen 480 forint. 

Más részről a turóczi esperes jelenti, hogy a m. e. XL. félreértésből eredt végzésnek 
elégtétetett. 

A jelen évben beérkezett felmentvónyi dijak a nyolcz esperessóg közt, az azokban 
fennálló özvegyárva intézetek számára leendő fordítás végett, egyenlő nyolcz részletben el-
osztatni rendeltettek. A turóczi esperes jelentése tudomásúl vétetett; s a fölmentvényi 
folyamodványokhoz csatolandó szegénységi bizonyítványok kiállításánál kellő szigorúság 
ajánltatott. H. 

XXIX. Olvastatott a dunántuli helv. hitv. superintendensnek átirata egy prot. jog-
akadémia közös erővel történendő fentartása tárgyában. 

Tudomásúl vétetik. H. 
XXX. A m. ó. jegyzőkönyv XLI . pontjánál összeállittatott a jövő év kerületi itélőtörvény-

széke, még pedig: 
a kerületi elöljáróság elnöklete alat t : 

Nóvák Sámuel, egyszersmind alelnök; Pauliny - Tóth Vilmos, egyszersmind alelnök; 
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Hodzsa András, Kubinyi Kálmán, 
Brozik András, Zmeskál Elek, 
Baltik Frigyes, Mudrony Pál, 
Lányi Sámuel, Dulla Máté, 
Dérer János, egyháziakból; Milecz János, világiakból. L. 

XXXI. Olvastatott a in. é. jegyzőkönyv XLII. pontja alatt kiküldött kerületi számvizs-
gáló bizottságnak az 1873-dik évi kerületi számadásokra vonatkozó jelentése, mely szeriut: 

1. Az egész évi bevétel 5187 fl. 45 kr. 
az egész évi kiadás tett 3532 ,, 01 •„ 

Jövő évi készlet: 1655 „ 44 kr. 
2. Esperességi járandóságok hátralékaikkal tettek . 8049 ft. 20 kr. 

Ezekből lerovatott 2843 „ 67 „ 

n 

a 
a a 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

a a 
„ 08 „ 
a a 
a a 

Hátralékban maradt: 5205 ft 53 
3. Kerületi jegyzőkönyv után járuló tartozás tett . . . 324 ft. 

Töröltetett 133 ft. — 
maradt . 191 ft. — 

4. Tényleges állás, tehermentesítő, takarékpénztári s magánykötvények-
ben' tet t 11,396 ft. 94 kr. 

5. Szenvedőleges állás alapítványokban . . . . 2,649 „ 61 
6. Jövő év remélhető bevétele 2,724 
7. Jövő kiadások költségvetése: 
Superiutendens úr fizetése 1,200 
Superintendentialis segéd fizetése 200 
Váczi siketnéma intézet 20 
Egyetemes jegyzőkönyv 3 nyelven 84 
4 kerületi jegyző fizetése 250 
Pozsonyi lyceum 100 „ — „ 
Pozsonyi tápintézet 100 „ — ,, 
Sz. Mártoni tápintézet 50 
Németféle alapítvány kamatai 7 9 „ 0 8 
Szirmayféle alapítvány kamatai 63 
Előre nem látható kiadások 700 

Ezen kiadások a remélt bevételekkel, ha rendesen befognak folyni, fedezhetők 
lesznek, főképen ha az egyes esperességek 5205 frt. 53 krnyi hátralékaikat lefizetni töre-
kedendnek. 

8. A kerületi számvizsgáló bizottság a számadásokat rendben találván, indítványt tett, 
hogy Jeszenszky József kerületi pénztárnok úrnak, az 1873-diki számadásokról az öt megillető 
felmentvény megadassék s a kerületi pénztár hűséges s lelkiismeretes kezeléseért köszönet 
szavaztassák. 

9. Végtére a kerületi számadások vezetése módjára a nyitrai esperesség által felhozott 
javaslatra a számvizsgáló bizottság megjegyzi, hogy az eddig használatban levő, egyszerű számvitelt 
alkalmasabbnak tartja s azt továbbra is fentartatni indítványozza. 

A jövő év költségvetése megállapításánál a szent mártoni gymnasium számára 50 forintnyi 
segélyezés hozatott indítványba. 

A kerületi gyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését tudomásúl vévén, azt jóvá-
hagyta; Jeszenszky József pénztárnok úrnak kiérdemlett felmentését hálás köszönettel kife-
jezte; az eddigi számvitelt továbbra is megerősítette; a szent-mártoni gymnasiumnak az indít-
ványozott évenkénti segélyt megszavazta és ezen 50 forintnyi segélyezést s a XXI. pontban 
Korcsek úrnak megállapított 50 forintnyi fizetését, a rendes kiadások közé fölvévén, ezek 
tételét 100 forinttal emelte, az előre nemlátható kiadások tételét pedig ugyanannyival leszál-
lította s azt 600 forintban megállapította; a hátralékban levő esperességelmek a hátralékok, 
hol szükséges, perutján való beszedését ismételve szigorúan meghagyta; s a jövő évi számvizs-
gáló bizottságot következőképen összeállította: Mossóczy Lajos úr mint elnök, Lesko Mihály, 
Geyer János, Minich Dániel, Samarjay Károly, Weinberger Audrás, Dr. Mudrony Mihály, Slo-
boda Pál, Schúh Ágost és Boor Mihály urak. 

XXXII. Olvastatott a kerületi gyámintézet évi jelentése, mely szerint a gyámintézeti 
gyűjtések eredménye következő: liptói esperességből 3 frt. 30 kr. ; trencsiniből 31 frt . 70 kr . ; Po-
zsony városiból 250 f r t . ; Pozsouy megyeiből 44 frt. 69 kr. ; árváiból 17 frt. 61 kr . ; nyitraiból 
25 frt. 17 kr.; mosonyiból 34 f r t . ; túrócziból 57 frt. 74 kr. ; a pozsonyi lyceumi ifjúság gyámintéze-
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téből 22 f r t . ; összesen 486 frt 21 kr,; ugyanabban a gyámintézet elnöke Szeberényi Lajos az elnök-
ségről beteges volta miatt lemond. 

A jelentés tudomásul vétetett Szeberényi Lajos úr lemondása sajnálattal tudomásul 
vétetvén, neki ügybuzgóságáért jegyzőkönyi köszönet ki fejeztetett. H. 

XXXIII. M. é. jegyzőkönyv XLIY. pontjához egyházi elnök úr jelenti, hogy a theol. 
oktatás tárgyábani választmány össze nem jött, mert a javaslatok be nem érkeztek. A theologiai 
akadémia az esperességek által egyhangúlag Pozsonyban fölállitatni ájánltatott. 

A jelentés tudoinásúl vétetett; s a theologiai akadémiának Pozsonyban leendő föl-
állítása az egyetemes gyűlésen ajánltatni határoztatott. H. 

XXXIY. A XLYI. pontnál a jövő évi kerületi gyűlés helye szóba hozatván Dulla Máté 
a túróczi esperesség nevében Turócz-Szent-Mártonba hivja meg a kerületet: 

Mi köszönettel fogadtatván, a gyűlés egyszersmind köszönetet mond az árvái esperes-
Bégnek és alsó-kubini egyháznak szíves fogadásáért. H. 

XXXV. A m. é jegyzőkönyvnek XLVIII. pontjánál jelentetik, hogy a Németh István féle 
42 frtnyi ösztöndijat ez évben Stúr Samu turócz-szent-mártoni IV. osztálybeli tanuló kapta 

Tudomásúl vétetett. H. 
XXXYI. A m. é. jegyzőkönyv L. pontja kapcsában felolvastatott a m. ó. egyetemes gyűlés 

4. pontja, melyben a kerület felhivatik, hogy a legközelebbi egyetemes gyűlés elé véleményt ter-
jesszen, az egyetemes közgyűlés jegyzőinek választása tárgyában. 

A vélemény az irányban terjesztetni határoztatott, hogy az egyetemes gyűlés jegyzői 
egyházankénti szavazat által ugyan, de relativ többséggel választassanak. H. 

X X X V I I . A m. é. jegyzőkönyv LII. pontjánál, melyben az egyetemes számadások közlése 
kívántatik, s ennek kapcsában az egyetemes jegyzőkönyv 28. pontja folytán, melyben e kivánalomnak 
elégtótetik, olvastatott a jelen jegyzőkönyv XXII . pontja alatt kinevezett küldöttség jelentése, mely 
a megküldött számadások helyességét constatálja s tudomásúl hozza. 

Kedves tudomásúl vétetett. L. 
XXXVIII . A m. é. jegyzőkönyv LIY. pontjához mely szerint kerületünk, a magas kor-

mány által, az elébb r.-katholikus, avagy görög, saját hitök módja szerint az ágytól s asztaltól el-
választott, később evangélikus vallásra tert, s uj házasságra lépni akaró személyek összeesketése 
ellen felhozott ellenvetésekre semmiféle megjegyzést nem tett, s tekintettel az egyetemes jegyzőkönyv 
6-dik pontjára, hol az összeesketés a kormány ellennyilatkozata daczára is megengedtetik: előterjesz-
tetett a magas vallásministeriumnak 1874 május 29-kén, 2130 sz. a., kelt leirata, melyben minister 
úr kijelenti, hogy az egyetemes gyűlés határozatának ellenében előfordulandó esetekben az 1873 
márczius 10-kén, 5080 sz. a. kelt leiratában kifejtett nézetek szerint fog eljárni. 

A kerületi gyűlés tavalyi határozata mellett maradván meg, minister úr kijelen-
tése ellen semmiféle kifogást nem tészen. L. 

X X X I X . A m. é. jegyzőkönyv LV1II. pontjánál, összfüggésben az egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 47. pontjával, hol a középiskolák szervezésére vonatkozó törvényjavaslatot illetőleg, 
az evangélikusok meghallgatása kérelmeztetik: 

A kerületi gyűlés határozza, miszerint kívánalmához ezentúl is ragaszkodik, s az 
egyetemes gyűlés utján oda fog hatni , hogy a magas kormány, mielőtt a kérdésben levő 
javaslatot a törvényhozó testület elé terjesztené, az evangélikusokat egyházi törvényes autonom 
közegeik utján kihallgassa. L. 

XL. Olvastatott Trnovszky Emil, szinrecsányi lelkésznek felebbezvénye a liptói esperes-
ség perbefogási végzése ellen. 

A Perrendtartás 48 § - a szerint felebbezésnek csak érdemleges ítélet ellen lévén 
helye, a perbefogási végzés ellen intézett felebbezés, mint helyt nem fogható visszautasittatott. 

H. 
XLI . Szobotist egyház Csasztkó leánygyülekezetének az anyaegyházból való kikebelezte-

tése ellen beadott felebbezvénye ügyében a jelen jegyzőkönyv XXII . pontjában kinevezett küldöttség 
jelentést tesz. 

A kerületi gyűlés tudomást nyervén , miszerint ezen ügy még olyképen megérlelve 
s felszerelve nincsen, hogy az a kerületi gyűlésen tárgyaltathatnék elhatározza, azt a nyitrai 
esperességhez azon czélből visszautasítani, hogy ez a szobotisti egyházat és annak lelkészét 
kellően kihallgassa, a két fél kölcsönös igényeit vagy barátságos módon vagy törvény utján 
kiegyenlítse, a Csasztkón bekövetkezendő szükségletek fedezésének biztosítását eszközölje; 
egyszersmind a szobotisti egyháznak meghagyatik, hogy az esperesség általi előhivatása eseté-
ben megjelenni, vagy magát kellően képviseltetni el ne mulassza. 

L. 



XLII . E jegyzőkönyv hitelesítésére, a mennyiben az a gyűlés alatt még hitelesítve nem 
lett volna, küldöttség neveztetett, melynek tagjai Nóvák Sámuel és Zmeskal Elek ikerelnöksége 
alatt , Benczúr János, Csillaghy József, Brozik András és Laczo János. L. 

Kelt Alsó - Kubinban augustus 14-kén 1874. 

Hitelesíttetett Alsó-Kubinban augustus 25-kén 1874. 

Jegyezték: 

i & ü k n s. k . 
ker. szláv jegyző. 

D r . ü § i l F u m g i t i m , s. k . 
hely. kerületi magyar jegyző. 

Nyomatott Angermayer Károlynál, előbb Schreiber Alajos, Pozsonyban. 
3* 



A dunáninneni 
ág. hitvall. evang. egyházkerület 

1874. évi aug. 12., 13., 14. napjain 

Alsó-Kubinban tartatott közgyűlésének 

jegyzőkönyve. 



A climáiiinneni ágost. hitvall. evangelikus egyházkerülej[J82^ évi 
September hó 15. és 16. napjain főtisztelendő és nagyságos Gedilly 
Lajos superintendens és kir. tanácsos s Mossőczy Lajos pozsony-
városi esperességi felügyelő urak kettős elnöklete alatt szab. kir. 

Nagyszombat városában tartott közgyűlésének 

Te g* 37" z ő Isz ö n - y r r e -
Az esperességek képviselői: 

egyháziak: világiak: 
az árvái esperességból: Nóvák Samuel, espe-

res és alsó-kubini lelkész; 
a liptóiból: Baltik Frigyes, alesperes és ver- Makoviezky Péter, rózsahegyi felügyelő; 

bicza-szent-miklósi és Csobrda Pál, szmre-
csányi lelkész; 

a mosonyiból: Bodiczky Kálmán, zurányi lel- Dr. Hollerung Alfréd, esperességi felügyelő; 
kész; 

a nyítraiból: Trokan János, esperes és kosz- Pauliny Tóth Vilmos, esp. felügyelő, Valasek 
tolnai, dr. Hurbán József hlubokéi, Schulcz Mihály, másod fel ügyelő és Pavlik János; 
Lajos brezovai, Klszák János szobotisti, 
Boor Mihály szakolczai, Leska János, bott-
falvai lelkészek ; 

a pozsonyvárosiból: Geyer János, esperes és Mossóczy Lajos, esp. felügyelő, Jeszenszky Jó-
pozsonyi lelkész; zsef, Tomka Kálmán és Csecsetka Sámuel, 

lyc. igazgató; 
a pozsonymegyeiből: Leskó Mihály, esperes ós Weinberger András, esp. felügyelő; 

f.-szelii lelkész ; 
a trencsiniből: Krizsáu Károly, esperes és zár- Dolmányi Lajos, felső-ozori felügyelő; 

jecsi és Krizsán János, szúlyói lelkészek; 
a turóczíból: Hodzsa András, esperes és szu- Dulla Máté, blatniczai felügyelő, 

csányi lelkész. 

Továbbá jelen voltak: Roy Pál kochanőczi, Riesz Károly zay-ugróczi, Moczkö János 
csácsói helyettes, Mandelik István assa-kürthi, Lanstják András f.-zélai, Droppa Vilmos li-
pótvári fegyintézeti, Sebján János pozsonyi helyettes, Stelczer Károly nagyszombati, Minich 
Dániel modori tót, Hollerung Károly modori német, Horner Mátyás bazini német, Moczkov-
csák János bazini tót, Frecska Lajos limbaehi, Csernák Gusztáv grinádi helyettes, Ritter 
Károly somorjai, Schlei ff er Károly misérdi, Rásó Mihály a.-szelii, Kovács Pál puszta-födé-
mesi lelkészek. 

Osztroluczky Géza nemes-podhragyi felügyelő, Tormay György, Glatz Henr. és Michaelis 
Vilmos, tanárok, Hacker Kár., Reischel Kár., nagyszombati felügyelő, Weszter Sám,. és Vovy 
Károly, tanítók, Andrae Ernő, Kalinda, János, Franszky Hugo, es. k. ny. kapitány, Kuttlík 
Vendel, Reidner Gusztáv, Fruttigev Frigyes, Karner Sándor, Tomancsik András, Hicsik 
Adám, Koyacsovics Lajos s a helyb. egyház számos tagjai. 

Összegyűlvén az Ur házában az egyházkerületi gyűlés, Stelczer Károly, nagyszombati 
lelkész szónoklata mellett végzett buzgó ima és ének után a gyámintézet javára offertorium tar-
tatott. Minek végeztével főtiszt, és nagys. superintendens ur a sz. Lélek világosságáért és az 
Ur békéjéért esdekelvén, a távollevő kerületi felügyelő mélt. Szent-Iványi Márton ur helyett a 
világi elnöki széket tekintetes Mossóczy Lajos ur pozsonyvárosi, mint legidősb esperességi fel-
ügyelő foglalta el, — az esperességek követei, beadván megbízó leveleiket, igazoltattak s jelentvén 
főtiszt, superintendens ur nt. Szeberényi Lajos közös kerületi jegyző ki multát és tek. Samarjay 
Károly ker. magyar jegyző ur végleges lemondását, a magyar jegyzői tiszt ideiglenes betölté-
sére Frecska Lajos, limbaehi lelkész szólíttatott fel. 
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I. Ekkép a gyűlés megalakulván főtisztelendő superintendens ur előterjeszti évi jelen-
tését , mint következik: 

Tekintetes és főtiszteletü egyházkerületi gyűlés! 
Mielőtt az utolsó egyházkerületi gyűlésünk óta egyházunk terén közbenjött nevezetesb 

események és változások részletes elősorolásába bocsátkoznám, ezúttal csak egy rövid általános 
észrevételt kívánok előre bocsátani. Az év, mely ama gyűlésünk ota lefolyt, aligha fog azok 
közé tartozni, melyre az egyháza fennmaradását, békéjét, felvirágzását óhajtó kebel megelége-
déssel tekinthetne vissza. A mi egyházunk ugyan elejétől fogva harczoló egyház volt. Igen so-
káig lételeért kelle küzdenie az azt elismerni nem akaró, folyton megrontani törekvő uralkodó 
egyház ellen. Ujabb időben e részben kedvezőbb napok derültek reá, noha még most sem sza-
luid itt is a Megváltó azon intéséről megfeledkeznie: vigyázzatok és imádkozzatok! Egy másik 
hatalmas ellene támadt azonban újabb időben egyházunknak: a vallásos közönyösség , sőt már 
a nyilt vallástalanság, az Istent, lelket és mindent, a mi a puszta durva anyagon kivül van, 
tagadó tanok. Itt is szükségessé vált folyton megemlékezni egy másik hasonló intésről, az apo-
stolnak amaz intéséről: vigyázzatok, cilljatok meg a hitben, ugy cselekedjetek mint férfiak, le-
gyetek erősek! Okunk különben sem egyikétől sem másikától ezen elleneknek nagyon félni nem 
volt addig, mig egyházunk belsőleg egy, ez egységében erős, ez erejében legyőzhetetlen volt. 
Részemről félek, hogy ezen belső egysége, ereje hosszú időre meg van ingatva, s legyőzhetet-
lensége iránt a jövőben az őt szerető kebelnek igenis oka van komolyan aggódnia. 

Az előbbi szilárd összetartás benne napjainkban főleg a nyelv és nemzetiség kérdése 
által lőn megingatva. Az isteni gondviselés ugy akarta, hogy egyházunkban három nemzetiség: 
a magyar, a tót és a német, légyen képviselve. Azelőtt az nem nézetett bajnak, nem volt 
akadálya az egyháztagok egymás közötti jó egyetértésének; mindnyájok jelszava, irányadó elve 
volt az ős keresztyén egyháznak az Urnák nagy apostola által adatott azon szabály: nincsen 
itt. sem zsidó, sem görög, mert ti mind,nyájam egy vagytok a Jézus Krisztusban. En azt hi-
szem, hogy ez ma is igy lehetne. De hogy nincsen igy. csak az fogja tagadni, a ki nyilt 
szemmel nem akarna látni. Hogy a nyelv kérdése által mily magva vettetett el a belviszályok-
nak egyházunkban, arra kiáltó példát nyújtott épen a mult évben az úgynevezett tót gymna-
siumoknak az elméknek oly nagy izgatottsága közt tárgyaltatott és bevégeztetett ügye. Bevé-
geztetett? Külsőleg igenis; e részben látszólag béke és nyugalom uralkodik egyházunkban. Bár 
belsőleg is igy volna! De hogy nincsen, tudja mindenki, a ki a viszonyokba mélyebben be van 
avatva; az tudja, hogy a régi zavartalan egyetértés, összetartás a hittestvérek közt oda van, 
hogy bizalmatlanság, gyanakodás fészkelte be magát szíveinkbe s távol tartja azokat egymástól. 

En érezve, hogy ez egyházunknak nem lehet javára, czélnl tűztem volt ki magamnak, 
a felmerült ellentéteket kiegyenlíteni, s a két táborra szakadt testvérek közt engesztelőleg, bé-
kítőleg működni. De hova tovább, annál inkább jutok azon meggyőződéshez, — nagy és mély 
fájdalmamra,— hogy reménytelen munkára vállalkoztam; hogy azon egymás iránti idegenkedést, 
mely most átjárja köreinket, emberi erő egyelőre nem képes eltávolítani. Pedig ez annál siralma-
sabb állapot, mert egyházunkban oly kimondhatatlan sok volna, az alkotmány, a közigazgatás, 
a. nevelés és oktatás, a szeretetben tevékeny hitélet, a belmissio stb. terén a teendő, javítandó, 
újjáalkotandó. S mindehhez fogni, reá gondolni sem lehet, mert az említett egymás iránti 
idegenkedés ólomsúly gyanánt nehezedik mindenütt akaratunkra, jó kedvünket elveszi, bátorsá-
gunkat megtöri, tetterőnket megbénítja. Talán, — mert Istennek útai megfoghatatlanok, — az ő 
bölcsessége által reánk mért közös megpróbáltatások fogják, mint inár nem egyszer, ismét azt eszközleni, 
a mit emberi szándék tenni nem képes: a megvédendő drága kincs körül bennünket a régi testvéri 
szeretetben egyesíteni. Addig is én igyekezetemet arra kívántam szoritani, hogy egyházunk, a men-
nyire reá hatásom és befolyásom kiterjed, legalább a külszakadástól megóvassék, hogy a szentek közös-
sége legalább külsőleg fentartassék, s a tehetség tőlük meg ne vonassék, jobb időkben, — melyek, 
adja Isten mennél elébb viradjanak ránk! — belsőleg is ismét egybeforradhatni. Tudom, hogy az ilyen 
közvetítő szerep mennyire veszélyes is, hálátlan is; s mennyire csaknem kikerülhetetlen mellette, 
majd itt majd ott igen kinos helyzetekbe nem jutni. De én mindezt inkább el akarom viselni, mint 
sem letegyek a reményről, hogy oly dicső multu s miként azt magamnak képzelni szeretem, oly nagy 
jövőjű drága egyházamat az ön feloszlás veszélyétől, melyet neki ellenei már régen tesznek kilátásba, 
mégis meg fogjuk menthetni. Yajha e veszély tudatára ébrednének mennél többen; és vajha 
egyesítenék velem, ma is jövőben is, itt is másutt is, törekvésüket annak elhárítására! 

Ez volt az előlegesen mondandó. Most menjünk a részletekre. 
Első tárgy az legyen, mely a mult évi egyházkerületi gyűlésen is első volt és utóbb 

is jó ideig kiválókig foglalkoztatá az elméket, a túrócz-szent-mártoni gymnasium ügye. Mily 
változásokon ment ez azóta keresztül, tudva van. Én e változások egyes fokait fogom ezennel 
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egyszerűen jelezni. Az alsó-kubini egyházkerületi gyűlés azt határozta volt, hogy a panslavis-
mus- és hazaellenességgel vádolt turócz-szent-mártoni gymnasiuinba, az e vádakat igazolható con-
cret adatok teljes hiányában, a magas kormány által kivánt vizsgáló bizottságot nem küldheti 
ki. A september 2-dikán s köv. napjain megtartatott egyetemes gyűlés ellenben ily vizsgálatot 
lehetségesnek és szükségesnek is talált , s annak egy kebeléből kiküldött bizottság általi esz-
közlését elrendelé. Ezen bizottság novemberhó első napjaiban feladatában a hely színén eljárt. 
Öt napi beható vizsgálatának eredménye egy ugyanazon hó 25-re boldog, egyetemes felügyelő 
báró Prónay Gábor ő nmltsága által Budapestre egybehívott egyetemes értekezletnek terjesztetett 
elő. Ez eredmény röviden abban központosult, hogy a vizsgáló bizottság az iskolát nem meg-
szüntetendőnek, hanem igenis czélszeri'ien átalakítandónak találta. Az egyetemes értekezlet azt 
határozta, hogy a bizottsági jelentés a nmélt. Ministeriumnak egész terjedelmében felterjesztessék 
s egyúttal felhivá a dunáninneni egyházkerületet, hogy az iskola reorganisatiójára nézve szük-
ségeseknek talált rendszabályokat azonnal kezdeményezze. Ez azonban mielőtt megtörténnék, én 
mint a reorganisationalis eljárásra felhívott egyházkerületnek a budapesti értekezletben is részt 
vett superintendense, kötelesnek éreztem magamat ezen értekezlet jegyzőkönyvének szerkeszetére 
nézve némely eltérő s óvakodó észrevételeimet 0 nmltságánál az egyetemes felügyelő urnái meg-
tenni. Még folytak ez iránt a kölcsönös értekezések, midőn ezeknek is és minden más netaláni 
lépéseknek a magas kormánynak egy elhatározó döntvénye egyszerre véget vetett. Ugyanis 
nmltsg. Tréfort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi Minister ur, Ő Felségének mult évi decem-
berhó 30-kán kelt legfelsőbb határozványa alapján a turócz-szent-mártoni algymnasiumot, Turócz 
megye utján, végleg feloszlattatni elrendelte. Egyszersmind engem felhívott, hogy az iskolai 
épületnek a turócz-szent-mártoni egyházközség, az institutum nationale hungaricum (melyből az 
algymnasium alakult volt) tökéinek pedig a turóczi esperesség részére leendő átvételek iránt in-
tézkedjem , valamint az iskola levéltárát is átvegyem; a mi a turóczi esperességi elnökség utján 
meg is történt. Maga a feloszlatás januárhó 30-kán foganatosíttatott, midőn a tanuló ifjúság, 
bevégezvén félévi vizsgáit, övéihez szétoszlott. 

Közvetlenül azután a turócz-szent-mártoni egyház kisőrlette meg a maga neve alatt 
egy gymnasiumot megalapítani és megnyitni, de a mely a nmltsg. vallás- és közoktatásügyi 
Minister urnák folyó évi januárhó 22-kén 131 ein. sz. a. kelt rendelete által szintén betiltatott. 

Ily stadiumban találja ez ügyet a jelen gyűlés. További magaviseletét annak irányá-
ban határozza el a tek. és főtiszt. Gyűlésnek bölcsessége. 

A második tárgy, melyet felemlíteni kívánok, mely a közérdeket szintén igen nagy 
mértékben felébreszté s szomorúan foglalkoztatá, 0 nmltságának báró Prónay Gábor urnák, egy-
házunk volt nagyérdemű egyetemes felügyelőjének váratlan kimúlta. Történt ez folyó évi aprilhó 
Í jén, távol a hazától, Flórenczben ; holt teste azonban ugyanazon hó 7-kén tétetett ősi lakán 
Ácsán az örök nyugalomra. A váratlan megrendítő esemény folytán, szükségesnek tartották az 
egyházkerületek elöljárói egyetemes értekezletre egybejőni, mely májushó 4-kén Budapesten 
összeülvén, a megürült egyetemes felügyelői szék betöltése iránt az illető lépéseket megtevé. A 
választás folyamatban van, s annyira haladt már, hogy a közel egyetemes gyűlés alkalmával az uj 
egyetemes felügyelő már hivatalába be is fog iktattathatni. Egyúttal azon óhajtás nyilvánult a 
mondott értekezletben, hogy a megboldogult emlékére gyászünnepélyek tartassanak egyházaink-
ban , mely óhajtásnak, illetőleg végzésnek , ezek jűniushó lefolyta alatt eleget is tettek. 

Egy más, még nagyobb körű veszteség is érte nem csak hitfelekezetünket, de hazán-
kat sőt az egész monarchiát is. A királyok királya kiszólítá az élők sorából Ő Felségét Fer-
dinand császárt, a mi volt apostoli királyunkat. Enuek emlékét is megültük ájtatos kegyelet-
tel július hóban összes egyházainkban. 

Többi jelentenivalóimat mult évi hasonló jelentésem tartalmának fonalán fogom folytatni. 
A róm.-kath. papsággal ez idén, hála légyen az Urnák, kevesebb súrlódások és össze-

ütközések fordultak elő. A mult évi jelentésemben felemlített tót-prónaí (tulajdonképen turócz-
szent-györgyi), liptó-szent-miklósi és püspöki r.-kath. lelkészeknek a magas kormány által meg 
lőn hagyva, hogy az általok elkövetett törvénytelenségeket jóvá tegyék, a mi lehetőleg meg is 
történt. Azóta a hciji r.-kath. lelkész keresztelt meg illetéktelenül egy gyermeket, a mi általam 
fel lön jelentve orvoslás végett a nmlts. Ministeriumnak, de a mely feljelentésre válasz még ed-
dig nem érkezett. 

A nmlts. Ministeriumtól leérkezett más tárgyú, nagyobbára már közzé tett rendel-
vények egyenként fognak általam jegyzőkönyvbe leendő iktatás végett előterjesztetni. 

Szintúgy elő fog terjesztetni egy átnézetes jelentés elemi közoktatásügyünk állapotá-
ról a mult tanévben. 

Nem különben elő fognak terjesztetni a vallástanárok jelentései a modori, zniováraljai 
és pozsonyi cdiami képezdékből. 

Az egyházi épitkezés teréről több örvendetes mozzanatot van ezennel alkalmam a tek. 
1* 
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és főtiszt. Gyűlés tudomására hozni. A limbachi egyház a pozsonymegyei esperességben meg-
újította , megnagyobbította és egészen uj palatető alá vette iskolai épületét, az ingyenfuvaron 
és napszámon kívül, az egyházi pénztárban megtakarított 1500 frtnyi költséggel. — Az 
ó-turai egyház Nyitrában új orgonát szerzett. — A récsei egyház régi íanitói lakát kijavította 
s hozzá egy uj mellékszárnyat épített 2300 frtnyi költségen. Ugyanott Szloboda. szül. Gschiceng 
Anna egy diszes beteggyontató kelyhet ajándékozott végrendeleti leg az egyháznak, valamint azon 
kisded egyházban az utolsó években szintén többnyire végrendeleti hagyományok utjáu 1122 frt. 
folyt be az egyházi pénztárba. — Az alsó-kubini egyház két uj haranggal, mely 944 frtba, s 
órával, mely 480 frtba került, díszítette fel tornyát. — A levéli fiókegyház a mosonyi espe-
rességben 2100 frtba került uj orgonával ékesítette fel templomát. — A pribiiinai egyház Lip-
tóban egy második iskola felállítására uj házat szerzett. — A vavrisói leányegyház ugyanott uj 
oltárral igyekezett imaházának uj diszt adui. — Králova a pozsonymegyei esperességben annyira 
haladt uj temploma építésével, hogy az legközelebb a hármasegy Isten szent nevére fog szen-
teltethetni. — 

/ 

A Gusztáv-Adolfegylettől mieink a mult évben a következő kegyadományokat nyerék : 
Nagyszombat 294 frt. 75 krt., Púchó 97 frt. 72 krt. , Szúlyó 91 frt. 12 krt . , Láz 65 frt. 
14 krt . , Králova 48 frt. 86 krt. , Duna-Szerdahely 46 frt. 53 krt . , Kis-Sztankócz 32 frt. 
57 krt., Zárjecs 32 frt . 57 krt., Mosócz 32 frt. 57 kr t . , Rajecz 32 frt. 57 krt . , Schnitta 
papözvegy Yágujhelyen 16 frt. 28 krt. és Hollacstk papözvegy Modorban 16 frt. 28 krt. 

Itt akarom felemlíteni a kegyeletes felbuzdulásnak egy igen szép eredményét, melyet 
viszont mi juttattunk a német hittestvérek kezeibe. Már több évekkel ezelőtt alakult Eisleben-
ben, Luthernek születése és halála helyén, egy egylet azon czéllal , hogy ott a nagy reformá-
tornak emléket állítson. Fel lettünk mi is szólítva e nemes szándék előmozdítására. És benső 
lelki örömmel jelenthetem , hogy a kegyeletnek e húrja alig lett megpendítve, s az egyházaink-
ban várni alig mert igen erős visszhangra talált. Begyültek a mondott czélra, s már el is szál-
líttattak rendeltetésük helyére a következő öszvegek: 

a) Árvából: Jaszenova 6 frt. 13 kr . , Isztebne 3 f r t . , Alsó-Kubin 18 frt. 34 kr., 
Lestine 3 frt. 10 kr., Zsaskó 3 frt. 15 kr., összesen 33 frt. 72 kr. 

b) Liptóból: Csorba 2 frt., Hibbe 2 frt. , Szent-Ivein 2 fr t . , Német-Lipcse 12 frt., 
Nagy-Palugya 1 frt . , Szent-Péter 1 frt. 50 kr., Pribilina 2 f r t . , Rózsahegy 1 f r t . , Szjel-
űi cza 4 frt., Tarnőcz 3 frt., Sz.-Miklós 5 frt., Vichodna 2 frt., összesen 37 frt. 50 kr. 

c) Mosonyból: Gálos 3 f r t , Hegyeshalom 35 frt. 35 kr . , Levél 30 frt. 95 kr., 
Miklós falva 30 frt. 40 kr. , Rajka 10 f r t . , Német-Jár falva 5 frt . , Zurány 45 frt. 30 kr., 
összesen 160 frt. 

d) Nyitrából: Bottfalva 3 f r t . , Bukócz 1 f r t . , Holics 24 frt. 40 kr., Kosztolna 3 
frt., Lubina 5 frt. 80 kr., Mijava. 10 fr t . , Szakolcza 12 frt. 90 kr., Szenicz 66 f r t . , Szo-
botist 10 f r t . , Ó-Tura 3 f r t . , Vágujhely 20 frt. 90 kr. , Verbó 10 f r t . , Felső-Zele 1 frt. 
40 kr., Nyűra-Zerdahely 4 frt. 30 kr., összesen 175 frt. 70 kr. 

e) Pozsony városból: összesen 74 frt. 
f ) Pozsonymegyéből: Puszta-Födémes 3 frt. 50 kr . , Nagy-Levárd 11 frt. 83 kr., 

Misérd 11 frt. 50 kr. , Modor, német, 20 f r t . , tót 22 f r t . , Alsó-Szeli 6 frt. 30 kr., Felső-
Szeli 16 frt. 87 kr., összesen 92 frt. 

g) Trencsinből: Koclicinócz 10 frt . , Léiz 1 frt . , Felső-Ozor 3 f r t . , Morva-Ljeszkó 
20 frt. 1 kr., Podluzsány 2 fr t . , Puchó 6 f r t , Kis-Sztankócz 4 frt 50 kr., Szulyó 8 frt., 
Trencsin 40 írt. 2 kr., Zárjecs 8 frt. 40 kr., összesen 102 frt. 93 kr. 

h) Turóczból: Háj 13 frt. 64 kr., Ivánkofalva 16 frt. 43 kr . , Mosócz 12 frt. 89 
kr., Tót-Próna 7 frt. 70 kr., Szucsány 9 frt., összesen 59 frt. 66 kr. 

Főöszveg: 735 frt., 51 krajezár. 
A mi egyházkerületi gyámintézetünk működéséről a mult évben külön jelentés szó-

land. — A központi gycimíutézet részéről következő egyházainknak következő adományok jutot-
tak: Nagy-Szombatnak 400 í r t . , Tarnócznak 50 frt . , Rózsahegynek 50 frt . , Púchónak 50 
frt., Szulyónak 50 írt., Duna-Szerdahelynek 50 frt.. Felső-Kabinnak 25 frt., Főrévnek (Ober-
ufer) 25 f r t . , Ligetfalvánalc (Engerau) 25 f r t , Zarjecsnek 25 fr t , , összesen 750 frt. — A 
sebneczi lyceumon fennálló tanulói gyámegylet ottani igazgató tanár Breznyik János ur által 6 
Bibliát és 50 Ujtestamentomot küldött szegény hitsorsosak közt leendő elosztás végett, a mi a 
kegyes adakozók kívánsága szerint meg is történt. 

Törvényszéki tárgyalás az év lefolyta alatt kettő volt egyházkerületünkben. Az egyik 
Trnovszky Emil szmrecsányi lelkész ellen volt intézve, ki annak folytán hivatalától elmozdítta-
to t t ; a másik Ruttkay Sámuel csácsói lelkész ellen. Az utóbbi ellen szintén hivataltól leendő 
elmozdításra megkezdett perben még hátra van a harmadbirósági ítélet. 
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Legfelsőbb házassági felmentvény 50 párnak adatott. — Díjak czímén befolyt ezektől 
475 frt. -

A mindkét felekezetű testvér egyházkerületekkel, mint mindig, ez évbeu is kicserél-
tük jegyzökönyveinket. 

Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások történtek: 
1 Az életnek és halálnak ura által az élők sorából kiszólítattak: Szeberényi Lajos, 

pozsonyi magyar-tót lelkész és lyceumi tanár, egyházker. közös jegyző; Kermeszky György volt 
liptói főesperes ós vichodnai lelkész; Bachar János Lajos volt kochanóczi lelkész; Melicsko 
Mihály volt turócz-szent-mártoni tauító és Hák Konrád, dovalói tanító. 

2. Glatz Jakab, mosonyi esperes ur, kiről a mult évi jelentésben az volt mondva, hogy 
esperesi hivataláról lemondott, azt az egyházak sürgős kérelmére továbbra is megtartá. 

o. Lelkészekké lettek: Roy Pál Kochauóczon, hová Púchóról költözött által; az utóbbi 
helyen utódja Zsambokréthy Lajos let t ; Nyitra-Zerdahelyre^ lelkésznek Bogyay Antal hivatott 
meg; Duna-Szerdahelyre Zatkalik Mihály; Szmrecsányba Cobrda Pál; Szeberényi Lajos utó-
dává , a lelkészi ós tanári állomáson, a pozsonyi egyház által Zelenka Pál miskolczi lelkész vá-
lasztatott, a lipótvári országos fegyintézetnél kormányilag lelkésznek neveztetett Droppa Vil-
m 0 S i — Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Laucsek Dániel Hlubokán, Húrban Vladimír helyébe, 
a ki Ó-Pazuára rendes lelkésznek lett meghíva, Borszak Károly Mijaván, Sebjan János Po-
zsonyban , Kovalevsky Miroszlav Liptó-Szent-Miklóson és ifjabb Boor János Krajnár. Egyház-
kerületünkből eltávoztak: Kelo György volt liptó-szent-miklósi segédlelkész, rendes lelkészi mi-
nőségben Bártfára; Lanstjak Lajos, felső-zelei segédlelkész ugyanazon minőségben Nagy-Szalat-
nára Zólyomba; Javos József volt pozsonyi segédlelkész szülőföldére a göinöri esperessógben és 
Kodlecsik János hitjelölt lelkósz-tanitónak Plavniczára Sárosban. 

4. Freytag Dávid rajkai lelkész a mosonyi esperessógben 25 évi lelkószkedésének azon 
egyházban emléknapját üló meg híveinek nagy örvendezése között. 

5. Egyházi helybeli másod felügyelők lettek: Mesko Károly Zsaskón és Pongrácz 
György Pribilinán. 

6. Tanítói változások: Vieszt Károly volt nagy-rőczei tanár tanító lett Brezován, Me-
licsko János Turócz-Szent-Mártonban , Szokolik András Né in et-Lipcsén, Núdzik János Nóinet-
Porubán, Simon Károly Vazseczen, Göhring Mihály Miklósfalváu. Tanítói hivatalaikról lemond-
tak: Krcsméry József német-lipcsei és Gratz Emil miklósfalvi tanítók. Kümo János, volt 
német-porubai tanitó, Mitóra ment által a zólyomi esperességbe. 

7. Lelkészekké avattattak: Zoch Pál, ifj. Boor János, Borszak Károly, Lanstjak 
Lajos, Laucsek Dániel, Sebjan János és Stiegler Gusztáv. 

8. Hitjelölti vizsgát tettek: a) Bartal András nagyrőcze-gömöri, b) Gálás Pád szo-
botist-nyitrai, c) Osztroluczky Gyula nagybodony-nógrádi, d) Wargha János ksinna-trencsíni, 
e) Zvarinyi Emil ujverbász-bácsi, f) Schleiffer Armin szent-györgy-pozsonyi, g) Csulik Lajos 
szakolcza-nyitrai. 

S ezzel jelentésemnek végén vagyok. Nem biztató szavakkal kezdém azt; annal báto-
ritóbbakkal kívánnám berekeszteni. Egyházunk jelen állapotainak képe az azt élesebben vizsgáló 
előtt nem mutatkozik ragyogó színekben. De azért elcsüggedjünk-e? Sőt annál inkább érezzük ma-
gunkat felhívatva megóvására, megvédésére, régi fényében leendő előállítására, bizva ebbeli mun-
káink és harczaink közt Abba, a ki azt igóré nekünk: ime én veletek vagyok minden napon e 
világ végezleig. Ő körülötte sorakozzunk, őt kövessük, őt valljuk és hirdessük „szükségekben 
és szorongatásokban, háborúságokban fáradságokban, dicsőség és gyalázat, szidalom és dicsé-
ret köztf Őt, a kiről apostola azt monda: nincsen senkiben máisban idvesség, eiem is adatott 
emberek közt ég alatt más név, mely által kellene megtartatnunk, — Jézus Krisztus tegnap 
és ma ugyanaz és mindörökké isi Ámen. 

Az egyházkerületi gyűlés a főpásztori emelkedett szellemű s az egyház iránt forró 
szeretetet lehelő jelentést feszült figyelemmel végig hallgatá, meleg köszönettel fogadá s 
egész terjedelmében jegyzőkönybe iktatni határozta. F. 

II. Főtiszt. Superintendens ur órvteljesen adja elő okait, hogy ezen kerületi gyűlés 
miért nem Turócz-Sz.-Mártonban, mint a kerület tavai határozta, hanem Nagyszombat szab. k. 
városában tartatik, még pedig a turócz-sz.-mártoni egyháznak a turóczi esperesség utján meg-
hallgattatása után ; 

az elnökség eljárása helyesléssel tudomásul vóttetik. L. 
III. Főtiszt, superintendens ur fájdalmasan említvén Ó cs. és apóst. kir. Felsége V. 

Ferdinand király és császárnak, a Jóságosnak, elhunytát; 
az egyházkerületi gyűlés mély fájdalmának kifejezését jegyzőkönyvileg adja. L. 

IV. Az 1875. évi államsegély kiosztására következő bizottság neveztetett ki : 
főtiszt, superintendens ur elnöklete alatt: Leskó Mihály, Nóvák Sámuel, dr. Húrban 
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József, Geyer János, Krizsan Károly, Leska János, Bodiczky Kálmán, Csecsetka Sámuel, 
Frecska Lajos, Balíik Frigyes, Makoviczky Péter, Hodzsa András és Tomka Kálmán urak, 
mely bizottság még e gyűlés alatt fogja tenni jelentését. L. 

Y. Olvastatott boldogult egyetemes felügyelő úr ő nmltsága által múlt 1874. évi no-
veinb. 25-ére Budapestre egybehívott elnöki értekezletnek jegyzőkönyve, mely értekezletnek tár-
gya volt az egyetemes gyűlés által a turócz-szent-mártoni algymnasium megvizsgálására kikül-
dött s megbízatásában novemb. 7 — 11-éig a hely színén eljárt bizottság jelentésének meghall-
gatása, s az annak folytán netalán szükségeseknek találandó intézkedéseknek megtétele. A jelen-
tés azon javaslatban központosult, hogy a t. sz.-mártoni iskola a nagyrőczeinek sorsára ne jusson, 
azaz meg ne semmisíttessék, hanem czélszerüen reorganisáltassék 

Olvastatott továbbá nmlts. b. Prónay Gábor egyet, felügyelő urnák m. 1874 évi nov. 
28-áról főtiszt, superintendens úrhoz intézett abbeli felszólítása, hogy a bizottság által javaslott 
s az elnöki értekezlet által is helyeselt reorganisatio az egyházkerület által azonnal foganatba 
véttessék. — 

Nemkülömben olvastatott nmlts. egyetemes felügyelő urnák 1874 évi december 17-én 
főtiszt, superintendens úrhoz írt az elnöki értekezlet jegyzőkönyvének szerkezetére, melyre nézve 
superintendens urnák némi észrevételei voltak , vonatkozó levele. 

Hasonlóképen olvastatott a nmlts. vallás- és közoktatásügyi ministernek folyó 1875. évi 
január 8-án 18. ein. sz. a. kelt leirata, melynél fogva 0 cs. és ap. kir. Felségének 18 74. évi 
december 30-án kelt legmagasb határozváuya alapján, a turócz-szent-mártoni algymnasium és 
annak patronatusa Turóczmegye utján végleg feloszlattatni rendeltettek. 

Szintúgy olvastatott vallás- és közoktatásügyi miniszter ő nmltságának Turóczmegye 
közönségéhez ugyauazon kelet alatt a turócz-szent-mártoni algymnasium feloszlatása s levéltárá-
nak és vagyonának átvétele s az ezekkel leendő további intézkedés tárgyában menesztett rendelete. 

Ezenfelül olvastatott a turócz-szent-mártoni egyházközség 1875. évi január 17-én meg-
tartatott helybeli közgyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint kebelében és saját erejéből február 
8-án egy nyolczosztályu felgymnasiumot megnyitni s ezt az esperességi és egyházkerületi elöl-
járóságnak, kikérvén ezek pártfogását a megnyitandó iskola számára, bejelenteni elhatározta. 

Mely határozattal kapcsolatosan olvastatott vallás- és közoktatásügyi minister ő nmltó-
ságának 1875. évi január 22-én 131 ein. sz. a. Turóczmegye közönségéhez bocsátott abbeli ren-
delvénye, hogy a feloszlatni rendelt turócz-sz.-mártoni algymnasiumot a félévi vizsgálatok után 
tettleg oszlassa fel , és egy újnak megnyitását vagy a feloszlatottnak folytatását meg ne engedje. 

Egybefüggőleg ezzel olvastatott nmlts. b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő urnák 
főtiszt, superintendens úrhoz 1875. évi január 28-án intézett levele, melyben az imént említett 
ministeri rendelvény közlése mellett, abbeli nézetét adja elő, hogy a megnyittatni szándékolt is-
kola nem tekintethetett egyházunk szerkezetéhez tartozónak, s mint ilyen a kormány által be-
záratható volt. 

Yégül olvastatott Radványi Imre kir. ügyésznek Révay Nándor turóczi esp. felügyelő 
úrhoz folyó évi január 24-én 228. sz. a. menesztett átirata, melyben a turócz-sz.-mártoni iskola 
ügyében egybehívott esperességi gyűlésnek beállítását követeli. 

Felolvastatván mindezen okmányok, a tanácskozások három irányban indultak ínég 
úgymint: az Ö Felsége parancsánál fogva feloszlattatni rendelt úgynevezett patronátusi algym-
nasiumra, továbbá a turócz-sz.-mártoni egyház által nyomban az előbbinek feloszlatása után sa-
ját neve alatt és önerejéből megnyittatni szándéklott, de a magas kormány által megnyittatni 
nem engedett nyolczosztályu gymnasiumra, végre egy uj, ugyancsak a turócz sz.-mártoni egyház-
község kebelében felállítandó gymnasiumra vonatkozólag, mely utóbbinak szüksége a felső vidéket 
lakó oly nagyszámú tótajku hitsorsosok számára nemcsak e gyűlésben általánosan elismertetett, 
hanem a Turócz-Sz.-Mártonba az egyetemes gyűlés által kiküldött bizottság által is kiemeltetett. 
A dolognak e három irányban történt kimerítő megháuyatása után 5 szóval 3 ellen, t. i. az 
árvái, liptói, nyitrai, trencsini és turóczi esperességek szavazatával, a mosonyi, pozsonyvárosi 
és pozsonymegyei esperességek szavazata ellen , a következő határozat hozatott : 

Az egyházkerület a turócz-sz.-mártoni, a volt patronatus által fentartott algym-
nasiuinnak Ö cs. és ap. kir. Felsége legmagasb határozványa folytán feloszlattatását — 
hódolva 0 Felsége legmagasb akarata előtt — fájdalommal veszi tudomásul; 

a turócz.-sz.-mártoni egyházközség által folyó évi január 17-iki határozattal saját 
neve alatt megnyittatni szándéklott, s az esperességi és egyházkerületi elöljáróságoknál 
kellőleg bejelentett hitfelekezeti gymnasiumnak, az egyház autonom jogaiba ütköző betilta-
tása, valamint Radváuyi Imre kir. ügyésznek az esperességi tanácskozások szabadságát kor-
látolni kivánó fellépése ellen óvását jegyzőkönyvbe iktatja; 

végre a Turócz-Sz.-Mártonban a felvidéki ifjúság számára fellállítandó hitfeleke-
zeti tót nyelvű uj gymnasiumot erkölcsi pártfogásába és felügyelete alá vévén, ugyanannak 



a magyarhoni ágost. hitv. evang. gymnasiumok számára fennálló törvényes módozatok sze-
rint szervezése végett Jeszenszky János és Nóvák Sámuel elnöklete alatt Pauliny Tóth Vil-
mos, Ballik Frigyes, Kubínyi Kálmán, Dérer János és Milecz János urakból álló bizott-
ságot nevez, mely a nevezett egyházközséggel érintkezvén, a gymnasiumnak törvényes for-
mák szerint megnyittatását előkészítse, szerveztetése után pedig jelentését főtiszt super-
intendens urnák a nyilvánosság megnyerése végett haladéktalanul felterjeszsze F. 

VI. Tek. Samarjay Károly urnák önkénytes lemondása által megürült magyar egyház-
kerületi jegyzőségre 

szavazattöbbséggel Frecska Lajos limbachi lelkész véglegesen megválasztatik, ki 
a benne helyzett bizalmat megköszönve ezen jegyzői szék elfoglalására késznek nyilatkozott. 
A lemondó jegyző urnák eddigi hű fáradozásáiért a teljesen kiérdemelt köszönet jegyző-
könyvileg kifejezést nyer; s egyúttal határoztatik, hogy a feleslegesnek kijelentett közös 
kerületi jegyzői hivatal többé be ne töltessék. M. 

VII. A m. é. jegyzőkönyv VII. pontjához jelenti főtiszt superiuteudens nr , hogy az 
egyházkerületi határozat nyomán a nevezett pontban emiitett első sérelmi esetet az ezzel kap-
csolatban lévő kérettel együtt az egyetemes gyűléssel közölte, mely ezen ügyet az egyházi sérel-
mek egybeállitásával megbizott választmányhoz utasította. A másik sérelmi esetet illetőleg a 
trencsini esperességtől eddigelé semmiféle jelentés be nem érkezett 

Az ügynek további lefolyása bevárandó. M. 
VIII. A m. évi jegyzőkönyv XI. pontjához jelenti főtiszt superintendens ur, hogy a 

hrádeki gazdászati intézetnél a tótajku tanítók számára kérelmezett államségely melletti tanfolya-
mot illetőleg e kérelemre még eddig sem érkezett válasz. 

El határoztatik ama kérelem teljesítésének még további bevárása M. 
IX. Vonatkozással a m. é. jegyzőkönyv XII . és egyetemes gyűlés 19. pontjára jelen-

tetik , hogy Árvamegyébeu a gyermekeiket az ikolába vagy épen nem, vagy hanyagul járató 
szülék ellen a polgári közegek segédkezése megtagadtatott. 

Esperes urak oda utasíttatnak, hogy ezen s hasonló ügyekben a megyei bizott-
sághoz forduljanak. F. 

X. Olvastattak a következő vallás- és közoktatásügyi ministeriumi rendelvények : 
1. 563 sz. a. folyó évi január 13-áról a „nazarénusok" felekezetéuek tárgyában. 
2. 559 sz. a f. évi ápril 2 áról, hogy idegen uralkodóktól vagy kormányaiktól segélyt 

kérni vagy elfogadni nem szabad. 
3. 14421 sz. a f. évi julius 21-éről az emberi hullák kiásatása — és továbbszállításáról. 
4. 34847 sz. a. f. évi január 15-éről, hogy a hivatalos postai küldemények ne sze-

mélyre, hanem hivatalra czímeztessenek. 
5. 1222 sz. a. mult évi september 4-éről, hogy mérnöki megkeresések nem személy-

hez , hanem hivatalhoz intézendők. 
6. 35408 sz a. f. évi márczius 5-éről, hogy viaszpecsétek helyett stampigliák hasz-

náltassanak. 
7. 79. sz. a f. évi január 21-éről a statistikai hivatal megkeresése az adatok pontos 

beküldése iránt. 
8. 19962 sz. a mult évi augustus 5-éről Pulszky Ferenczuek a közgyűjtemények és 

könyvtárak országos főfelügyelőjévé kineveztetését illetőleg. 
9. 16399 sz. a. m. évi augusztus 7-éről Kozsehuba János „Zemepis pre národnie 

skoly" czimű könyvének betiltásáról. 
10. 10418 sz. a, folyó évi junius 5-évről: az 1870 Liptó-Sz.-Miklóson kiadott „Prvá 

Citanka" betiltatik. 
11. 15020 sz. a. mult évi október 23-áról, mely Yukicsevics „Hazai és általános 

földrajz" szerb nyelvű munkáját betiltja. 
12. 4671 sz. a. f. évi márczius 2-áról, melyben az újvidéki reáltanodától a nyilvá-

nossági jog inegvonatik. 
13. 29063 sz. a. mult évi november 5-éről a pesti népoktatási kör által kiadott ol-

vasókönyv ajánl tátik 
14. 34989 sz. a. f. évi január 6-áról a ministerium által kiadott szemléleti képekről. 
15. 14668 sz. a. f. évi junius 23-áról Paal Ferencz „Iskoláink ós az egészségtan" 

czimü könyve ajánltatik. 
16. 31899 sz. a. mult évi november 20-áról, hogy a számtani tankönyvek a méter-

rendszer szerint alakíttassanak át. 
17. 769 sz. a f. évi julius 18-áról ugyancsak a móterrendszerről. 
18. 1285 sz. a. mult évi oktober 21-éről, hogy a tanítói egyletek nem birnak posta-

díjmentességgel. 



19. 13036 sz. a. f. évi junius 4-éről a tanítói nyugdíjazás tárgyában. 
20. 18406 sz. a. f. évi augusztus 12-éről pályázat a fiúméi közép tanoda egyik tan-

székére. — 
21. 16855 sz. a. f. évi julius 22-éről pályázat a losonczi gymnasiuin igazgatóságára. 
22. 13771 sz. a. f. évi junius 28-áról pályázat fehértemplomi gymnasiumi tanári 

állomásokra. 
23. 8943 sz. a. f. évi ápril 16-áról pályázat két zombori gymnasiumi tanszékre. 
24. 6789 sz. a. f. évi másczius 23-áról pályázat a fehértemplomi gymnasiumi igaz-

gatóságra. — 
25. 13633 sz. a. f. évi junius 16-áról az ösztöndíjas jogtanulók ügyében. 
26. 922 sz. a. f. évi január 13-áról szabályzat a jogtudori szigorlatokról. 
27. 699 sz. a. f. évi február 12-éről az önkényteselmek belépni kívánó gymnasiumi 

tanulók ügyében. 
28. 26521 sz. a. mult évi oktober 31-éről a honvédségbe besorozott papjelöltek ügyében. 
29. 32685 sz. a. mult évi december 18-áról a papokká felszentelt honvédek nyilván-

tartásáról. — 
30. 9608 sz. a. f. évi junius 9-éről a honvédek közé besorozott lelkészek ügyében. 
31. 23297 sz. a. mult évi september 7-éről a fegyvergyakorlatokra behívott iskola-

tanitók helyettesítéséről. 
32. 9075 sz. a. f. évi május 31-éről a hadkötelesek nősülése tárgyában. 
33. 4513 sz. a. f. évi február 26-áról a családi értesítői minták megszerezhetéséről 

bármely könyvárusnál. 
34. 1367 sz. a. f. évi február 9-éről a családi értesítők kiállításáról. 
35. 13589 sz. a. f. évi junius 15-éről a családi értesítőknél és meghalálozási bizonyít-

ványoknál előfordulni szokott hibák mellőztetéséről. 
36. Földmivelési ministerium 553 sz. a. mult évi aug. 22-éről statistikai adatok be-

szolgáltatásáról. 
37. Földmivelési ministerium 8529 sz. a. f. évi ápril 17-éről a marhavész megelőzte-

tése tárgyában. 
Mind e rendelvények, mint már szabályszerüleg köröztettek, tudomásul véttetuek. 

F. 
XI. Főtiszt, superintendens ur jelenti, hogy a mult évi jelentésében emiitett a nagy-

szombati r.-kath. plébános Ocsovszky Ferencz által elkövetett törvényellenes cselekvényeket az 
egyetemes gyűléssel közölte, a mely azokat az egyházi sérelmek egybeállítására kinevezett bizott-
sághoz utasította. A turócz-sz.-györgyi, liptó sz.-miklósi és püspökii r.-kath. lelkészeknek ugyan-
azon jelentésben emiitett törvényáthágasait illetőleg a vallás- és közoktatási ministerium részéről 
a herczegprimáshoz, a szepesi és beszterczebányai püspökökhöz intézett és főtiszt, superintendens 
úrral a 992 sz. a. mult évi nov. 17-én kelt rendelet kapcsában másolatilag közölt intézkedések, 
melyekben a kivánt jogorvoslás foglaltatik, ezen kerületi gyűlésnek teljes tartalmukban tudomá-
sára hozatnak. Vonatkozással e tárgyra Stelczer Károly nagyszombati lelkész élőszóval panaszt 
emel, hogy emiitett nagyszombati plébános ez idén is törvényellenesen két gyermeket keresztelt 
meg s oda nyilatkozott, hogy e tekintetben maga iránt nem a törvényt, hanem csak a szülék 
akaratját ismeri kötelezőnek. 

Midőn a kerület a nmlts. ministerium rendelvényeit kielégítő tudomásul veszi, 
utasítja Stelczer lelkész urat , hogy az élőszóval előadott uj sérelmi eseteket főtiszt, super-
intendens urnák Írásban tudomására hozza, hogy ő ez ügyben a kellő lépéseket megtehesse. 

M. 
XII. Kapcsolatosan a mult évi jegyzőkönyv XVI. pontjával olvastatott a kerületi is-

kolai bizottság Pozsonyban f. évi september 6-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a 
bizottság egy részről az iskolai ügy fejlődése körül számos sikert elismer, másrészről ellen-
ben elégtelenségeket vesz észre, jelesül a rózsahegyi gyülekezet mellett azon tényt említve, 
hogy az evang. gyermekek r.-kath. iskolát látogatnak, oktatásukat illető lelkész urnák meg-
hagyni ajánlja; a szobotisti egyház mellett, hol a podbrancsi leánygyűlekezetben 132 gyermek 
mellett, szintúgy a császtkói leányközségben, hol épen ugy semmi iskola sincs, azt javasolja, 
hogy a nyitrai esperességnek meghagyassék ottan haladéktalanul iskolák alapításáról gondos-
kodni ; továbbá tudtul adja, hogy a magas kormány által a gyümölcsnemesités terjesztésével 
megbízott Lukácsy Sándor ur kiküldetett, hogy e kerületben tanácsot mindenkinek, ki óhajtja, 
adjon; nemkülömbon javasolja, hogy a magas kormány által ajáulott emelését a tanítói fizeté-
seknek illetőleg legjobb volna ugyancsak a magas kormányt felkérni, hogy a felekezeti, saját 
erejekből fennállani nem képes iskolákat is segélyezze , még pedig annyival is inkább, mert 
nemcsak vallás- és közoktatásügyi minister ő nmltsága az ő 1. sz. a. 1873 évi február 22-én 
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kelt leiratában oda nyilatkozott, hogy nem arra lesz tekintettel, vájjon felekezeti-e vagy nem, 
hanem jó-e vagy nem az iskola; hanem mert már az 1848-iki XX. törvényczikk épen az isko-
lák összes költségeinek az állam által leendő viselését biztosítja 

Ezek után olvastatott a bizottsági jegyző Korcsek Zsigmond ur által összeállított je-
lentés a dunánjnneni egyházkerület népiskoláinak állásáról az 1874/5 tanévben, mint következik: 

1. Árvái esperesség. Ezen esperesség 10 községében van 10 felekezeti iskola. Ezeu 
iskolák közül 6 anya- és 4 leáuyközségi. Uj iskola emeltetik Felső-Kubinban. Nemfelekezeti 
iskola van Pokrivácson. A kralováni iskolát, mely a czélnak meg nem felel, a megyei tanfel-
ügyelő nemfelekezeti iskolává az egyházi közegek mellőzésével akarja átváltoztatni, mi azonban 
hogy meg ne történjék, a nevezett iskola a kerületi gyűlésnek segélyezés végett ajánltatik. — 
R.-kath. iskolát látogatnak a valaszka-dubovai gyermekek. Az iskolaépület rosz Královánban, 
középszerű Nagyfaluban, a többi 8 községben jó. Az esperesség minden iskolája fel van sze-
relve taneszközökkel. Faiskola van 5 községben. Tornászat taníttatik Lestinén és Alsó-Kubin-
ban. Tanköteles gyermek van 836. Ezek közül 769 valósággal iskolába is járt. A tanidő ke-
vesebb mint nyolcz hónapig tartott Kralovánban, több mint 8 hónapig Nagyfaluban, Lestinén 
és A -Kubinban. Ismétlő iskola tartatott 6 községben, látogatták 90-en. Rendes tanitó van 
az esperességben 7, segéd 3, összesen 10. Csak tanítással foglalkozik 9 tanitó. Mellékkeresetre 
van utalva a kralováni. A tanítói fizetés maxiinuna 400 frt., minimuma 150 frt. Jó tanitó-
lak van 8, a nagyfalusi középszerű, a kralováni rosz. Polgári közegek segédletére szükség volt 
Jaszenován, Isztebnén, Královánban és Párniczán s ez mindenütt megtagadtatott. A megyei 
tanfelügyelő 4 iskolát látogatott meg: a jaszenovait, lestineit, isztebneit és alsó-kubinit; 6 köz-
ségben nem volt. 

2. Liptói esperesség. Ezen esperességben van 38 községben 28 anyaközségi, 11 leány-
községi és 12 szükségbeli felekezeti iskola. Kokaván egy második iskola szükségeltetik. Azon 
kivül törvény szerint iskolák állítandók: Magyarfalván, Pottornyán, Sz.-Andráson, Dubraván, 
Selmeczeu, Rózsahegyen, Sz.-Annán ós Jalóczon R.-kath. iskolába jártak a távolabbi német-
lipcsei filiálisok, azután Szent-Kereszt, Hrádek, Rózsahegy, Selmecz, Lubochna, Oszada, Kvacsány, 
Hosszúrét, Mattyasócz, Nádas, Pálfalva, Kis-Palugya, Dóméníalva, Okolicsna, Stoszháza ós 
Nagy-Bobrócz gyermekei. A nevezett 38 község közül 15-ben az iskolaépületek jók, 13-ban 
középszerűek; Király-Lehotán, Szokoleson, Sz.-Péteren rosszak; Dubraván, Patakou, Sz.-
Annán, Tvarozsnán, Izsópfalván, Andrásfalván és Yitalisfalván pedig, hol csak szükségbeli is-
kolák léteznek, iskolaépületek nincsenek. 20 községben az iskolák szükséges eszközökkel fel 
vannak szerelve. Faiskola létezik 14 községben. Tornászat taníttatik 25 községben. Az espe-
rességben működik 34 rendes és 18 segéd és szükségbeli tanitó, összesen 52. Csak tanítással 
foglalkozik 39, mellékkeresetre van utalva 13 tanitó, mégpedig: a konszkai, dubravai, pataki, 
szokolcsi, laziszkói, paucsina-lehotai, bodafalvai, sz.-annai, tvarozsnai, izsépfalvai, kis-bobróczi, 
andrásfalvi és vitálisí'alvi. A tanitófizetés maximuma 560 frt., minimuma 100 frt. Király-Le-
hota már 4 év óta tanítóját rendeseu nem fizeti; a lefolyt tanévre sem pénzben, sem ter-
ményekben fizetést nem kapott. Dubraván ós Patakon a tanítói fizetés nincs megszabva. 25 
tanítónak lakása jó, 14'ó középszerű, egyé, a király-lehotaié rosz, — 4 tanitó: a szokolcsi, 
bodafalvai, laziszkói és paucsina-lehotai az iskolateremben lakik, végre 8 tanítónak: a dubravai, 
pataki, sz.-annai, izsépfalvi, tvarozsnai, kis-bobróczi, andrásfalvi és vitálisfalvinak rendes lakása nincs. 
Tankötelesek száma az egész esperességben 3879. Ezek közül valósággal iskolába jár t : 3206. 
A tanidő több mint 8 hónapig tartott 25 községben, kevesebb mint 8 hónapig 2-ben: Koka-
ván ós Nómet-Porubán. Ismétlő iskola volt 6 községben. 5 egyházban a polgári közegek se-
gédlete sikeres volt, 2 helyen: Sz.-Péteren és Pribilinán nem. A megyei tanfelügyelő 7 köz-
ségben az iskolát meglátogatta, 31-ben nem. 

3. Mosonyi esperesség. Ezen esperességben van 8 községben, 6 anyaközségi és 3 
leányközségi, összesen 9 felekezeti iskola. Ezek közül 1 fiű-, 1 leány- és 7 mindkét nemnek 
közös. Prot, gyermekek járnak r.-kath. iskolába Tétenyben, nemfelekezetibe Mosonyban ós Ma-
gyar-Óvárott. Az iskolaépületek mind a 8 községben jók. 6 községben az iskolák taneszközök-
kel teljesen fel vannak szerelve. Faiskola létezik 5 községben; tornászat taníttatik 4-ben. Ren-
des tanitó van az esperességben 10, — ezek mind csak tanítással foglalkoznak. Készpénzzel 
1 tanitó fizettetik, terményekkel is 9. A tanítói fizetés maximuma 980 frt., minimuma 500 frt. 
A tanitólakok mind jók. Tanköteles volt 889; ezek valósággal iskolába is jártak. Ismétlő is-
kola mindenütt tartatott;] látogatták 301-en. A tanidő mindenütt több mind 8 hónapig tartott. 
Két helyütt a szükségelt polgári közegek segédlete megadatott. A tanfelügyelő 4 községben 
volt, 4-ben nem. 

4. Nyitrai esperesség. Ezen esperességben van 46 községben — az irtványokat egy-
egy külön községnek tekintve — 26 anyaközségi, 9 leányközségi ós 24 szükségbeli, összesen 
59 felekezeti iskola. Itt minden iskola mindkét nemnek közös. Iskolának kellene lenni Pod-

3 
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kilaván, Hrachovistyén, Korytnón, Hrusón, Kunón, Császtkón, Váralján, hol 132 tanköteles 
gyermek van, Bucsányhan, Galgóczon, Sziládon és Családkán: 11 helyen. R.-katholikusokhoz 
járnak Assakürth néhány gyülekezeteinek , Bibéknek, Zele és Zerdahely apróbb fiókgyülekeze-
teinek gyermekei. Zele és Zerdahely néhány fiókgyülekezetében az ifjúság semmiféle iskolát 
sem látogat. Az iskolaépület jó 23 helyen, középszerű 11 helyen, rosz 4 helyen: Assakürthön, 
Priepasznén, egyes mijavai irtványokon és Szakolczán. Iskolaépület nincs 8 helyen: Sághon, 
Podkilaván, Korytnón, Hrachovistyén, Hrusón, Lukán, Váralján és a verbói irtványokon. Az 
iskolák fel vannak szerelve 18 helyen. Faiskola csak 5 községben van: Assakürthön, Bott-
falun, Szakolczán, Szeniczen és Zelén; tornászat csak Lubinán és Ó-Turán taníttatik. Tanitó 
van az egész esperességben 76, még pedig rendes 30 , segéd 3 , szükségbeli 43. Csupán taní-
tással 31 foglalkozik, mellékkeresetre 45 van utalva. Legnagyobb fizetése van a miavai taní-
tónak: 800 f r t , legkisebb a kopcsáninak 20 frt. Csak készpénzzel egy tanitó sem fizettetik. 29 
tanítónak lakása jó , 23-nak középszerű, 10 rosz, 9-nek lakása nincs; a verbóczi irtványokon 
működő 5 tanítóról nem tudatik , vájjon van-e lakásuk, vagy nem, minthogy az adatok hiányoz-
nak. Rosz laka van az assakürthi, kosaricszko-priepasznéi, 4 miavai irtványos ós 3 turolúkai 
irtványos tanítónak. Lakása nincs a sághi, 2 brezovai irtványos, kopcsáni, - hrusói, lúkai, vá-
raljai , verbói irtványos és az uj-lehotai tanítónak. Tanköteles volt az egész esperességben 5500. 
Ezek közül valósággal iskolába járt 4700. A tanidő több mint 8 hónapig 8 helyen tartott, 
kevesebbig 33 helyen: Assakürth, Ságh, Salgó, brezovai irtvány, Bukócz, Hluboka, Kopcsán, 
Kosariszko-Priepaszné, Krajna, Podkilava, Hrachovistye, Korytno, Lubina, lubinai irtvány, 
Hrusó, Bottfalu, bottfalui irtvány, Kosztolna, kosztolnai irtvány, Vagyócz, miavai irtvány, 
Pritrzsd, Jabloncza, Turolűka, Yisnyó, Lűka, Yárallja, verbói irtvány, verbóczi irtvány, Zele, 
Krencs ós Uj-Lehota. Ismétlő iskola csak egy helyen, Bukóczon tartatott, de ott is a szülék 
hanyagsága következtében csakhamar feloszlott. Polgári közegek segédlete sehol sem kéretett. 
A megyei tanfelügyelő 3 községben volt, 43-ban nem. Felemlítendő még, hogy a bukóczi lel-
kész kívánja az esperessóg által egyházának meghagyatni, miszerint ez , az eddig a községházá-
ban levő iskola számára vagy külön épületet emeljen, vagy e czélra a község házát vegye meg. 
Zerdahelyről végre jelentetik, hogy Uj-Lehotán az ottani, katholikusokkal közös iskolából a r.-
kath. lelkész által minden evang. gyermek kihajtatott. 

5. Pczsonyvárosi esperesség. Ezen esperességben van 4 községben 4 anya- és 2 le-
ányközségi iskola. Ezek közül 1 fiú-, 1 leány- ós 4 mindkét nemnek közös. Nemfelekezeti 
iskola nincs. Az iskolaépületek mind a 4 községben jók. Az iskolák mind fel vannak szerelve 
taneszközökkel. Az esperességben 15 rendes tanitó működik. Az összes tanítóság csak tanítás-
sal foglalkozik. A fizetést 12 készpénzben kapja, 3 terményekben is. A fizetés maximuma 
750 f r t . , minimuma 300 frt. Pozsonyváros tanítóinak lakásuk nincs, a többi 3 tanitó lakása 
jó. Tanköteles volt 827 s valósággal iskolába is járt. A tanidő mind a 4 községben 8 hó-
napnál tovább tartott. Ismétló iskola a tanítók vezetése alatt mindenütt tartatott; látogatták 
96-an. Polgári közegek segédletére szükség nein volt. A megyei tanfelügyelő mind a 4 köz-
ség iskoláját meglátogatta. 

6. Pozsonymegyei esperesség. Ezen esperességben van 17 községben 16 anya-, 5 
leány gyülekezeti, összesen 21 felekezeti iskola, köztük 2 fiu-, 2 leány- és 17 mindkét nemnek 
közös. A nemek Modorban elkülönítve. Nemfelekezeti iskolát látogat az ifjúság Bazinban és 
Sz.-Györgyben. Sajáthitű más községbe járnak a czajlai gyermekek; reformátusokhoz Puszta-
Fődémes leánygyülekezeteiből, r.-katholikusokhoz N.-Gurab és Somorja leányközsógeiből. Jó is-
kolaépület van 11 községben, középszerű 5-ben; a szerdahelyi iskolaépület rosz. Felszerelt is-
kola van 10 községben, faiskola 4-ben (Schweinsbach, Modor, Felső- és Alsó-Szeli), tornászat 
5-ben (Limbach, Modor, Somorja, Alsó-Szeli és Nagyszombat). Az egész esperességben van 
21 rendes és 1 segédtanító. Az összes tanítók csak tanítással foglalkoznak, 3 közűlök pap. A 
fizetés csak a modori német egyház által szolgáltatott ki készpénzben, egyebütt terményekben 
is. A tanítói fizetés maximuma 700 frt., minimuma 250 frt. Jó tanitólak van 14, meglehe-
tős 6 ; a tanitólak rosz Szerdahelyen, nincs Teriingben. Az iskolakötelesek száma 1611; való-
sággal iskolába járt 1586 A tanidő tartott több mint 8 hónapig 7 községben, kevesebbig 
4 helyen: Nómet-Gurabon, Csatajon, Szerdahelyen, és Alsó-Szeliben. Ismétlő iskola tartatott 9 
helyen, látogatták 149-en. Polgári közegek segédletére szükség volt Nagy-Lóvárdon ós A.-Sze-
liben, hol az készséggel meg is adatott ós sikere is volt. A megyei tanfelügyelő A.-Szeli ki-
vételével minden iskolát meglátogatott. 

7. Trencsini esperesség. Ezen esperesség 37 községében vannak felekezeti iskolák. 
Ezen községek mindegyike bir egy-egy iskolával, kivéve Morva-Lieszkót, hol 3 iskola tartatik 
fel , és így az esperességben 39 felekezeti iskola van. Ezek közül 16 anya-, 6 leánygyülekezeti 
ós 17 szükségbeli. A nevezett iskolák mindkét nemnek közösek. Iskolákat kellene állítani 
Ivanóczon, Chocholnán, Závadán és Dohnánban. Saját felekezeti iskolával nem biró községek 
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gyermekei járnak nemfelekezeti iskolába Naszticzon es Zborán , r.-katkolikusokhoz Ozor és Szúlyó 
leánygyülekezeteiből, Fekete-Lehotáról és Barát-Lehotáról Jó iskolaépületek vannak 9 község-
ben, középszerűek 13-ban, roszak 5-ben: Trebichaván, Lútón, Puchón, Mjezgóczon és Dnbnicskán; 
iskolaépület nincs 10 helyen: Timorházán , Hosztinán , Mosztistyén, Krivosudz Bodovkán, Szele-
czen, Bicsiczén, Bodinán, Yrch-Teplán, Rajeczen és Hámorban. Felszerelt iskola van 17 köz-
ségben, faiskola 16-ban; tornászat taníttatik 5-ben. Tanköteles van az esperességben 2451. 
Ezek közül valósággal iskolába járt 2033. A tanidő tartott több mint 8 hónapig 6 községben, 
kevesebbig 24-ben: Kálniczon, Ksinnán, Ozoron , Podluzsánban, Dezseren, Lútón, Nagy-Szalat-
nyán, Timorházán, Trebichaván, Hosztinán, Mosztistyén, Krivosudz-Bodovkán, Szeleczen, Szú-
lyón, Bicsiczén, Bodinán, Rajeczen, Yrch-Teplán, Drietomán, Hámoron, Zsittnán, Omasztinán, 
Mjezgóczon ós Dubnicskán. Ismétlő iskola volt 9 községben. Tanító volt az esperességben 39; 
ezek közül rendes 19, segéd 3 , szüksógbeli 17. Csak tanítással foglalkozott 16 tanító; mellék 
keresetre utalva volt 23. A tanítói fizetés maximuma 500 fr t . , minimuma 20 frt. Jó tanitó-
lak van 11, meglehetős 12, rosz 6 : egy Morva Lieszkon (irtványon), Luton , Trebichaván, Drie-
tomán , Mjezgóczon és Dubnicskán, tanitólak nincs 10 helyen : Timorházán, Hosztinán, Mosz-
tistyén , Krivosudz-Bodovkán, Szeleczen, Rajeczen, Bicsiczén, Yrch-Teplán és Hámoron. Polgári 
közegek segédletére 4 helyen volt szükség: Halusiczon , Zsittnán, Podhragyban ós Puchón; a 
3 első helyen sikerrel, az utóbbiban nem. A megyei tanfelügyelő 3 iskolát látogatott meg, a 
többit nem. 

8. Turóczi esperesség. Ezen ezperességben volt 42 községben ugyanannyi felekezeti 
iskola, még pedig 12 anyaközségi, 30 leányközségi; mindezen iskolák mindkét nemnek közösek. 
Nemfelekezeti iskolák vannak Nagy- ós Kis-Csepcsényben , Jezerniczen, Abrahámfalván ós Rutt-
kán; ez uíóbbi helyen a vallástanítás el van hanyagolva. Iskolának kellene lenni Kis-Jeszen-
ben és Draskóczon R.-kath iskolába jártak a draskóczi, deákfalvi és jeszenói gyermekek. Az 
iskolaépület 13 községben jó , 18 középszerű, rosz 8: Károlyfalván, Csremosnón, Neczpálon, 
Kostyánban , Trebosztón, Konszkón , Turánban és Sutón. 3 helységben iskolaépület nincs: Szkla-
binán, Folkusfalván és Tarnón. Felszerelt iskola van 24. Faiskola van 7 községben: Blatni-
czán, Hájban, Kisfaluban, Stubnyán, Tót-Prónán, Szucsányban és Ivánkofalván. Tornászat ta-
níttatik 8 helyen: Csremosnón, Kisfaluban, Stubnyán, Sz.-Mártonban, Trebosztón, Pribóczon, 
Szucsányban ós Priekopán. A 12 anyaközségi tanitó rendes, a 30 fiókgyülekezeti pedig szük-
sógbeli. Ezeken kívül van Sz.-Mártonban egy segédtanító is. Csupán tanítással foglalkozik 22, 
mellékkeresetre van utalva 21. A tanítói fizetés maximuma 800 frt., minimuma 25 frt. Tani-
tólak jó 15, meglehetős 22, rosz 6: a károlyfal vi, csremosnói, trebosztói, kostyáni, kouszkéi 
és sutói; 2 tanítónak, a folkusfalvinak és tarnóinak lakása nincs. Tanköteles volt 2627; kö-
zűlök valósággal iskolába járt 2111. A tanidő tartott több mint 8 hónapig 3 helyen: Szent-
Mártonban, Mossóczon és Szucsányban, kevesebbig 15 helyen: Csremosnón, Divéken , Dubován, 
Folkusfalván, Diánfalván, Bellán, Zsámbokréten, Tót-Prónán, Briestyán, Lieszuón, Rudnón, 
Hadvigán, Budison, Lipóczon és Konszkén. A felkért közegek segédlete megadatott: Ivanko-
falván, Pribóczon, Selmeczen, Konszkén, — meg nein adatott Blatniczán és Zsámbokréten. A 
megyei tanfelügyelő meglátogatott 20 községet, 22-őt nem. Megjegyzendő még, hogy Blatni-
czán 140 tanköteles közül 5 6 , Szklabinán 98 tanköteles közül 66 és Váralján 25 tanköteles 
közül 19 nem járt iskolába 

Összefüggésben ezen iskolai jelentéssel a mosonyi esperesség részéről kívántatik, hogy 
a tavali jelentés hibás adata, mely szerint a levéli iskola nemfelekezeti lenne, holott nem az, 
kiigazíttassék; a trencsini esperesség pedig előadja, hogy ama hiba ugyanazon jelentésben, mely 
szerint a trencsini tanitó Simko Mihály a nemképesített tanítók között soroltatik fel, kijavitassók. 

A kerületi gyűlés a jelentésből nyert adatok s a tett indítványok folytán elhatá-
rozta, hogy 

a statistikai kimutatás az elemi iskolák állapotjárói a dunáninneni kerületben az 
1874/5 tanévről jegyzőkönyvbe iktattassák; a rózsahegyi lelkész ur a liptói esperesség ut-
ján felszólitassók, hogy ő oktassa a gyermekeket; a nyitrai esperesség oda utasitassék, 
miszerint a császtkói és váralljai leánygyülekezetekben az iskolák alapítását haladéktalanul 
keresztülvigye; a tanítóknak és iskoláknak emlékezetbe hozassék, hogy a faiskolák alapítá-
sánál a kormánybiztos Lukácsy Sándor úrhoz fordulhatnak ; a magas kormány felkéressók, 
hogy az 1848-iki XX. törvényczikk és az 1. sz. a. 1873. február 22-én kelt ministeri 
leirat alapján segélyével járuljon tanítói fizetéseink emeléséhez; az iskolai bizottságnak meg-
hagyasék, hogy a szükségbeli tanítók fogalmát meghatározza, ezen rovatnak szabatos ki-
töltése végett és azt a jövő kerületi gyűlésnek előterjeszsze; végre hogy a mult évi jeleu-
tésbe csúszott amaz adatok, melyekkel ellenkezőleg a levéli iskolának a felekezetiek és trencsini 
tanitó Simkó Mihálynak a képesített tanítók közé kellett volna soroltatnia, kiigazítassanak. L. 
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XIII. A mult évi jegyzőkönyv XVII. pontjánál , mely az egyetemes gyűlésre küldendő 
követekre vonatkozik, nyitrai esperességi felügyelő ur , kiindulva azon érvből, miszerint az egye-
temes gyűlés az utóbbi években a kerületek autonómiáját sértő irányban kezdett működni és 
nevezetesen az utolsó egyetemes gyűlés a turócz-sz.-mártoni gymnasium ügyének tárgyalásánál 
ugyanolynak bizonyította be magát, midőn a többi közt kijelentette, hogy nincs joga a tiszai 
kerületnek a rőczei gymnasiuinot illető határozatát megsemmisíteni és a dunáninneni kerületnek 
a turócz-sz.-mártoni gymnasiumra vonatkozó határozatát mégis megsemmisítette, — következő 
indítványt te t t : „Ezen kerület kiküldve képviselőit az egyetemes gyűlésre, utasításul adja nekik 
oda működni, hogy az egyetemes gyűlés mondjon le ezen és hasonló , a kerületek autonómiáját 
sértő centralisatióról; hogy térjen vissza az ő történelmi, őt mint egyetemes értekezletet illető 
feladatához, és azon czélból, miszerint ideiglenesen is , míglen ezen ügy zsinatilag eldöntetnék, 
határozottan és szabatosan megjeleltethessék működésének köre, — küldessék ki tizenkéttagu 
bizottság, mely kidolgozna egy, az egyetemes gyűlés teendőit szabatosan megállapító javaslatot." 

Ezen indítvány 5 szavazatból álló többséggel, t. i. a liptói , nyitrai, árvái, tren-
csini és turóczi esperességek szavazatával a 3 szavazatból álló kisebbség, t. i. a mosonyi, 
pozsonyvárosi és pozsonymegyei esperességek szavazata ellen, elfogadtatott. L. 

XIV. Azon alkalomból, hogy Csecsetka Sámuel igazgatótanár a mult évi egye-
temes gyűlésen egyházkerületünket kellvén képviselnie és világos utasítással lévén megkötve, et-
től eltérvén, utasítását megszegte: 

ezen kerületi gyűlés idetartozónak találta' ismételni régi határozatát: hogy minden 
képviselő azon kérdésekben, melyekben világos utasítással van megkötve, e szerint működni 
kötelességének ismerje. L. 

XV. A Budapestre november 10-ére s a következő napokra egybehívott egyetemes 
gyűlésre, melyet megelőzőleg november 9-én boldogult báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő 
ur ő nagyméltósága emlékezetére gyászistenitisztelet és november 8-án egyetemes előértekezlet 
fog tartatni , az egyházkerületi elnökségen kivül 

képviselőkül megválasztatva kiküldettek: Mossóczy Lajos, Geyer János, Minich 
Dániel, dr. Mudrouy Mihály, Schuh Ágoston, Glatz Jakab esperes (napidíjjal), Pauliny-
Tóth Vilmos, Schulcz Lajos, Baltik Frigyes, Makoviczky Péter, Hodzsa András, Dulla 
Máté, Nóvák Sámuel, Kubínyi Kálmán, Dohnányi Lajos, Bálent István és Glatz Henrik 
tanár (napidíjjal) —• urak. L. 

XVI. A mult évi jegyzőkönyv XVIII. pontja alapján, vonatkozással az egyetemes gyű-
lés 33. pontjára, egyházi elnök ur előadja, hogy a hitjeleltekre nézve biztosított előny a gym-
nasiumi tanuló korukban besorozott theol. tanárokra és theologusokra a törvény jelen szerkezete 
mellett kieszközölhető nem volt. 

f f 

Az illetők az egyetemes gyűlés határozata értelmében oda utasíttatnak, hogy 0 
Felsége kegyelméhez személyesen folyamodjanak. F. 

XVII. A m. é. jegyzőkönyv XIX. és az egyetemes gyűlés 30. pontja szerint a szláv 
iskolák számára szláv taneszközök volnának kieszközlendők. 

Ez mindéddig meg nem történvén, a kívánalom megujíttatik. F. 
XVIII. Olvastatott a nm. vállás- és közoktatásügyi ministerium 8352 sz. a f. évi 

ápril 10-én kelt leirata, melyben a kerületnek az 1874 évi államsegélyről beadott számadása 
helyesnek találtatik, azon megjegyzéssel , hogy a dunaszerdahelyi és rózsahegyi egyházak szá-
mára megszavazott de egyelőre visszatartott 130 frt. a legközelebbi számadásba mint kezdetleges 
pénzmaradvány felvéttessék. 

E felszólításnak a mostani gyűlésben mar elég lesz téve azon megjegyzéssel, hogy 
a nyugták az államsegélyről pecséttel láttassanak el, máskülönben a pénztárnok az utal-
ványozott összeget ki nem adhatván. F. 

XIX. Olvastatott a nm. vallás- és közoktatásügyi ministerium 12342 sz. a f. évi má-
jus 27-én kelt leirata, melylyel az 1875. évi 5000 frtnyi államsegély kiutalványoztatik, vala-
mint ugyanezen államsegély elosztására e gyűlésből kiküldött bizottmány jegyzőkönyve, mely 
szerint a dunaszerdahelyi és rózsahegyi egyházaknak megszavazott, de egyelőre visszatartott 80 
frtnyi, illetőleg 50 frtnyi, összesen 130 frtnyi összeg, mint kezdetleges pénzmaradvány mindenek 
előtt kifizettetni, azután pedig az 5000 frtnyi államsegély következőkép felosztatni javasoltatik: 
Elsőbbséggel kielégitendők: 1. az egyetemes gyűlés 1872. évi jegyzőkönyvének 46. pontja sze-
rint az egyetemes pénztárba befizetendő 250 frt. 2. az egyes esperességek lelkészi özvegy-árva 
intézetei számára egynek egynek 200 frt., összesen 1600 frt . 3. az esperes urak számára 
800 frt. 4. a turóczi esperes urnák znióváralljai útjaiért az ottani állami tanítóképezde evang. 
növendékeinek vallásvizsgálatára, mint a kerület megbízottjának, a fuvarbér megtérítése fejében 
járuland ez évtől kezdve 10 f r t . , a legközelebb mult évekért pedig 24 f r t , — ugyhogy ez 
idén 2316 frt. lenne kiosztandó, még pedig következő arányban: 



- 13 

1. Az árvái esperességben segélyezendő: Lestine 100 frt., Zsáskó 100 frt., s a követ-
kező papözvegyek: Lencso Jozéfa 20 frt., Zoch Anna 20 frt., Kmeti Zsófia 20 frt., összesen 260 frt. 

2. A liptóiban: Szinrecsány 60 frt., Lribilina 60 frt., Rózsahegy 60 frt., Lehoczky 
János lelkész 100 frt., Hrobony Lajos lelkész 50 frt., összesen 330 frt. 

3 A mosonyiban: Magyar-Ovár 100 frt., Oroszvár 50 f r t . , összesen 150 frt. 
4. A nyitraiban: Csácsó 100 frt., Szakoleza 100 frt , Kosariszko-Priepasznó 100 frt., 

Bottfalu 50 frt., Schnitta Dorottya papözvegy 20 frt., Stefánik Ludovika papözvegy 20 f r t , ösz-
szesen 390 frt. 

5. A pozsonyvárosiban: Polefkovits Gusztáv lelkész 100 frt., Főrév 50 frt., Ligetfalu 
50 frt., összesen 200 frt. A pozsonyvárosi esperes ur felkéressék, hogy a récsei gyülekezetnél 
lelkésze jövedelmének emelésére lépéseket tegyen. 

6. A pozsonymegyeiben: Stelczer Károly lelkész 100 frt., Dunaszerdahely 90 frt., 
Grinád 100 frt., Zatkalik" Mihály lelkész 50 frt., összesen 340 frt. 

7. A trencsiniben: Puchó 100 frt., Kis-Sztaukócz 50 frt., Láz 30 frt., Szúlyó 30 frt. 
Ksinna 25 frt., Zárjecs 30 frt., Kokess Sámuel lelkész 50 frt., Krizsán János lelkész 50 frt. 
Okruczky Emilia papözvegy 20 frt., összesen 385 frt . 

8. A turócziban: Neczpál 100 frt., Pribócz 69 frt., Linder Mihály lelkész 50 frt., 
Belohorszky Amália papözvegy 20 frt., Kvorka Zsófia papözvegy 20 frt., összesen 259 frt. — 
A bizottság ajánlatot tesz, hogy jövő évre a kiosztás Turóczra történjék kiváló tekintettel. 

A bizottság felosztási javaslata elfogadtatik, a récsei lelkészi hivatal fizetésének 
emelésére teendő lépések javaltatnak és a turóczi esperességre jövő évre történendő kiváló 
tekintet helyeseltetik. F. 

XX. Olvastatott a m. é. jegyzőkönyv XXI. pontja, melylyel a megyei tanfelügyelőnek 
a turóczi és árvái iskolák ellen tett kifogásai az illető esperességekhez utasíttattak és a tót tan-
könyvekrőli gondoskodásra kerületi bizottság neveztetett ki. A első ügyre nézve jelentik a tu-
róczi és árvái esperes urak, hogy a tanfelügyelő urnák kifogásai mint alaptalanok megczáfoltat-
tak; a másik ügyben pedig beadatott és olvastatott „a szláv tankönyvekről gondoskodó bizottság 
jelentése", melyben a bizottság — számolva működéséről —- a legközelebb tanévre következő 
könyveket ajánl: Leska kátéját , Baltik (kalvi) bibliai és egyházi történeteit, a csabai olvasó-
könyvet (ideiglen), Kozsehuba nyelvtanát ós Chobodiczky utasítását a nyelvtanhoz ; Kordos szám-
tanát , ábrákat és utasítást a métermértékhez, Kozsehuba és Kordos természetrajzi könyveit, 
Kordos és Bezso erőtanát, Lichard kis gazdáját és kis gazdasszonyát, Kadavy kis énekesót, Rup-
peldt Koszorúját, Zoch utasítását a tornászaihoz, Zeliger intézettanát, földrajzt és történelmet 
a zólyomi Skolnik szerint — továbbá javasolja, hogy ezen bizottság mostani állásából kivóttes-
sék s újból ugy alakíttassák á t , hogy a kerület az elnököt s az előadót, az egyes esperességek 
pedig saját kebelükből tagokat válaszszanak , a kik illető esperessógeikben működve, felfelé az 
elnökkel folytonos összeköttetésben maradnának s ennek személye által a kerülethez kapcsolva 
feladatukat megoldani törekednének. 

A kerületi gyűlés a turóczi és árvái esperes urak jelentését tudomásul veszi; a 
kerületi bizottság javaslatát illetőleg, az általa ajánlott tankönyveket elfogadva, azokat a 
következő évre használat végett ajánlja; — s a bizottság reorganisatiójának czéljából Bal-
tik Frigyes liptói alesperes urat elnöknek és Institoris József urat előadónak kinevezi; végre 
az illető esperességeket felhívja, hogy a bizottsági tagokat meg válaszszák és ügy a bizottság 
szervezését a javasolt mód szerint létesítsék. L. 

XXI. A tankönyvek kérdésével kapcsolatban és azon alkalomból, hogy némely nálunk 
használt könyvek a magas kormány által az iskolákból kitiltatnak, indítvány téttetett : kéressék 
meg a nm. vallás- és oktatásügyi ministerium, kegyeskednék jövőben minden hasonló betiltásnál 
a talált hibákat uévszerint megjelelni s a superintendeusi hivatallal tudatni , hogy vagy a ki-
fogásolt hibák kiigazíttassanak, vagy az uj könyvekben hasonló hiányoknak lehetőleg eleje 
vétteth essék. 

A kerületi gyűlés határozza, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi ministerium 
a rendes uton megkerestessék, miszerint minden hasonló tankönyvi kitiltásnál a talált hi-
bákat uévszerint megjelelni s azokat a superintendeusi hivatallal közleni kegyes legyen. L. 

XXII. A m. é. jegyzőkönyv XII pontjához jelentetik, hogy az egyetemes számadások ez 
évben kerületünknek neg nem küldettek. 

A kerületi gyűlés az egyetemes számadások ez évi és jövendő megküldését hatá-
rozottan kívánja és elvárja. L. 

XXIII . A m. é. XXIII. pontnál a császtkói leányegyház különválása ügyében 
kineveztetett egy bizottság, mely ezen gyűlés ülésének tartama alatt az okmányo-

kat megvizsgálandó s határozott indítványt előterjesztendő lészeu. Tagjai: Nóvák Sámuel, 
Tonika Kálmán ós Dulla Máté urak. L. 

4 
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XXIV. Felolvastattak a modori és znió-váraljai állami tanitóképezdéknél és a po-
zsonyi állami tanitóképezdéknél működő vallástanárok jelentései. Nővszerint jelenti: 

1. A modori tanitóképezdéről Hollerung Károly lelkész, hogy az intézetet 3 evang. 
növendék látogatta. A vallástanítás tárgyai voltak: bibliaisme, Jézus élete s az egyházi év. 

2. A pozsonyi tanitónőképezdéről jelenti Liska Sámuel tanár, hogy ez intézet 25 nö-
vendéke, köztök egy a gyakorló-iskolából, általa a bibliaismében oktattatott; szorgalmuk és er-
kölcsi magokviselete példányszerü volt. A tanítást kőt fali térképnek az igazgatóság által kész-
séggel megszereztetése a legjobban mozdította elő. 

3. A znióváraljai tanitóképezdéről jelenti Kosza János ivánkofalvai lelkész, hogy a növen-
dékek száma 10 volt és a vallástanítás tárgya az egyházi történelem. Egyúttal azon kérelme van, 
hogy miután nem minden növendék bírja a tót nyelvet, ha lehetséges, ő a tót nyelvnek a ta-
nításnál, azokra nézve, kiknek anyanyelvük nem a tót, kizárólagos használatának kötelezettsége 
alól felmentessék. 

A kerület a jelentéseket tudomásul veszi ős egyúttal teljesíti a znióváraljai val-
lástanár kéretét. M. 

XXY. E tárgygyal kapcsolatban Baltik alperes megfelelőleg a mult évben hozzá inté-
zett felszólításnak. beterjeszti javaslatát a vallási tananyagnak a tanitóképezdéken czélszerűbb 
beosztása iránt. 

A javaslat az illető vallástanároknak ki fog adatni czélszerii használat végett 
azon felszólítással, hogy eshetőleges észrevételeiket felőle a legközelebbi kerületi gyűlésnek 
beterjeszszók M. 

XXVI. Olvastatott Hroppa Vilmos lipótvári fegyintézeti lelkésznek jelentése, mely sze-
rint ugyanott a protestáns fegyenczeknek száma 145-öt te t t , kik közt 96 helvét és 49 ágost. 
hitvallású volt. Ezek közül elbocsáttatott 3 3 , meghalt 3 , maradt 109. Az istenitisztelet min-
den vasárnap magyar és tót nyelven tartatik; a németajkú fegyenczek, számra négyen, szabad 
választásuk szerint ezen vagy azon istenitiszteletben részt vesznek, az urvacsorája azonban ki-
nek-kinek saját anyanyelvén szolgáltatott ki. A fegyenczek és a vár többi lakóinak önkénytes 
adományai lehetségessé tették egy harmónium megszerzését. A fegyenczeknek több mint 50°/0-ka 
semmiféle elemi képzettséggel sem bír. A kátéoktatás számára eddig hetenkint 2 óra volt meg-
alapítva, de legközelebb sikerült azokat még egy órával szaporítani, mi lehetségessé tette a na-
gyobbszámu m agyaraj ku fegyenczek et két osztályba sorozhatni. A tanítás anyagául a tízparan-
csolat szolgált. 

A terjedelmes és tárgyilagos jelentés különös érdekeltséggel vettetett tudomásul. 
M. 

XXVII. Olvastatott a m. é. jegyzőkönyv XXVIII. pontjához a nm. vallás- és közok-
tatási miuisterium 28263 sz. a. m. évi oktober 24-én kelt leirata, melyben tudtul adatik, hogy 
az 1873/4 évben befolyt házassági felmentési díjak hováforditása helyeslőleg tudomásul véttetett. 
Erre jelenti főtiszt, superintendens ur, hogy e czím alatt 1874 5 évben következő összegek be-
fizettettek: Szunka János Hájból 20 frt., Sajdák György Krpelánból 20 frt., Sarabok János Ro-
venszkóból 20 frt., Kari-Mátyás Somorjáról '20 f r t , Kristóf János Hlubokéból 20 frt., Prastják 
Adam Bodafalvárói 15 frt., Kraitz János Limbachról 10 frt., Varjú Mihály Aísó-Szeliböl 30 frt., 
Marecsek Pál Verbóczról 10 frt., Schmidt György Gálosról 20 frt., Riepl János ugyanott 20 frt,., 
Czajchan György Kisfaluból 10 frt., Lamos József Tót-Prónáról 10 frt., Hurták Mihály Ó-Turá-
ról 10 frt., Rüzsek János Modorból 30 frt., Riska Pál Szucsányból 10 frt., Göndör János A.-
Szeliből 20 frt., Fajna János Kralovánból 10 frt., Sax Ferencz I).-Szerdahelyről 20 frt., Pasko 
György Kis-Palugyáról 10 frt., Jambrich Márton Bálint Német-Porubáról 15 frt., Chromcsik Já-
nos Klícsénből 10 frt., Otruba Pál Krajnáról 10 frt., Betyko Mihály Német-Porubáról 15 frt., 
Pjuga István Miaváról 10 f r t , Micsun Pál Mesztecskóról 10 frt., Gavalecz György Nemes-Pod-
hragyból 10 frt., Hrdko János Kis-Palugyáról 10 frt., Kvacsala István Beczkóról 10 frt., Petrla 
János Szeniczről 10 frt., Blaho Mátyás Alsó-Salgóról 10 frt., Roth Pál Hegyeshalomról 10 frt.. 
Zemanovics György Lubináról 10 frt . Összesen 475 frt. 

Az ez idén befolyt házassági felmentési díjak, mint tavai ugy most is a 8 es-
peresség között 8 egyenlő részletben kiosztandók lesznek a végett, hogy ezek az azokban 
létező özvegy és árvaintézetekre fordíttassanak. M. 

XXVIII. A m évi jegyzőkönyv XXX. pontjánál a kerületi törvényszék következőkép 
állíttatott össze. 

Az egyházkerületi elnökség elnöklete alatt 
egyháziak: világiak: 

Nóvák Sámuel, egyúttal alelnök, Pauliny-Tóth Vilmos, egyúttal alelnök, 
Hodzsa András, Kubínyi Kálmán, 
Brózik András, Zmeskal Elek, 



— 15 — 

egyháziak: világiak: 
Baltik Frigyes, Mudrony Pál, 
Lányi Sámuel, Bulla Máté, 
Soltész György, Milecz János. M. 

XXIX. Olvastatott a m. évi jegyzőkönyv XXXI. pontja alatt kiküldött számvizsgáló 
bizottságnak az 1874-dik évi kerületi számadásokra vonatkozó jelentése, mely szerint : 

1. Az egész évi bevétel 5422 frt . 59 kr. 
Az egész évi kiadás tett 2644 „ 43 „ 

Jövő évre maradt a pénztárban . 2778 frt. 16 kr. 
2. Esperességi járandóságok hátralékaikkal együtt tettek 7464 „ 79 „ 
Ezekből lerovatott 2803 „ 37 „ 

Hátralékban maradt . 4446 frt. 42 kr. 
3. Kerületi jegyzőkönyv után járuló tartozás tett . . 400 „ — „ 
Ebből lerovatott 119 „ — „ 

Hátralékban maradt . 281 frt. — kr. 
4. Tényleges állás földtehermentési, szőlőváltsági ós ma-

gánkötvényekben, takarékpénztárban és készpénzben 11953 „ 43 „ 
5. Szenvedőleges állás alapítványokban 2733 „ 44 „ 
6. A kerület 11953 frt. 43 krnyi ingó vagyonához 

számítva az esperességek adó- és jegyzőkönyvi tar-
tozását és évi illetéket, az összes activ állapot teszen 16689 „ 85 „ 

Ebből levonva a fentebbi szenvedőleges állapotot . . 2733 „ 44 „ 
Az összes alap teszen 13947 frt . 41 kr. 
7. Jövőévi reményelhető bevétel 2848 „ 30 „ 
8. Jövő kiadások költségvetése: 

Superintendens ur tiszteletdíja 1200 „ — „ 
Superintendensi segédlelkész díja 200 „ — „ 
Yáczi siketnéma intézetnek 20 „ — „ 
Egyetemes jegyzőkönyv három nyelven . . . . 84 „ — „ 
4 kerületi jegyző fizetése 250 „ — „ 
Pozsonyi lyceum és tápiutézet 200 „ — „ 
Német-alapitvány ösztöndíja 81 „ 30 „ 
Szirmay-alapitvány kamatai 63 „ — „ 
Előre nem látható kiadások 750 „ — „ 

2848 frt. 30 kr. 
9. Az egyházkerületi pénztár évi bevétele következő : 

Nyolcz esperesség adó-illetéke 2259 „ 26 „ 
Nyolcz esperesség jegyzőkönyvekért 1 8 8 , , — ,, 
Magyar állam-úrbéri könyvények kamata . . . 410 ,, 26 ,, 
Lerchner Lőrincz kötvényének évi k a m a t a . . . 51 ,, 46 „ 
Pénztári maradványnak 5°/0 évi kamata . . . 113 ,, 90 „ 

Éveukint kellene a pénztárba befolyni 3Ö22 frt . 88 kr. 
10. Esperességek tartozásai a mult évekről: 

A liptóié 1142 „ 7 „ 
A uyitraié 1530 ,, 69 „ 
A trencsinió 907 „ 14 „ 
A turóczié 866 „ 52 „ 

összesen . 4446 frt. 42 kr. 
11. Jegyzőkönyvi illetéket 1874. végéig tartoznak még fizetni: a liptói esperesség 

56 frt., a mosonyi 10 f r t , a nyitrai 143 frt., a pozsonymegyei 58 frt. és a turóczi 14 f r t . 
12. A kerületi számvizsgáló bizottság a számadásokat rendben találván, indítványozza 

hogy Jeszenszky József pénztárnok urnák az őt illető felinentvény megadassák s a pénztár hű 
és lelkiismeretes kezeléséért köszönet szavaztassák. 

A kerületi gyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését tudomásul véve, azt jóváhagyta. 
Minthogy azonban a közös jegyzői hivatal beszüntettetvén, a jegyzői fizetések 100 fttal 
kevesbedtek, ellenben Korcsek Zsigmond urnák, mint az iskolai bizottság jegyzőjének évi 
50 frtnyi fizetése már a tavali egyházkerületi gyűlés által a rendes kiadások közé felvétte-
tet t : határoztatik, hogy Korcsek urnák az 50 frt kiadassák s az előre nem látható kiadások 
tétele 750 frtról 800-ra emeltessék. Az elhunyt Kermeszky György esperes visszatartott 
100 frtnyi évi díja még a pénztárban létezvén örököseinek kiszolgáltatik. — A kerü-

4* 



16 — 

leti pénztárnok ur felhivatik , hogy az esperességek azon adó-illetéki tartozásait, melyek azoknak 
az 1871-ik évben elengedtettek, a tartozási rovatok tételeiből leszámítsa és tudassa az esperes-
ségekkel, mennyire rúgnak 1871 óta az adóhátralékok. Ezen ekkép megálapított hátralékokat 
az esperességek kötelezik magokat f. évi deczember hó 31-éig teljesen befizetni s azontúl az évi 
adójárulékot rendesen az illető óv folytán beszolgáltatni, ellenkező esetben kötelezvén magokat 
az esperes urak, hogy 100 frtnyi évi segélydíjukat a kerületi pénztárból ki nein veszik. Je-
szenszky József kerületi pénztárnok urnák a kiérdemelt felmentés hálás köszönettel megadatik ; a 
jövő évi számvizsgáló bizottság következőkép összeállíttatik ; Mossóczy Lajos ur mint elnök, Leskó 
Mihály, Geyer János, Minich Dániel, Samarjay Károly, Weinberger András, Dr. Mudron Mihály, 
Sloboda Pál, Schuh Ágost és Boor Mihály urak. F. 

XXX. Előterjesztetett a kerületi gyámintézet jelentése az 1874/5 évről, melyszerint a 
kerület gyámintézetónek pénztárába befolyt járulékok tettek: a liptói esperességből 20 frt. 4 ' / 2 kr., 
a mosonyiból 34 frt. 90 kr., a nyitraiból 10 frt. 8 kr., az árváiból 13 frt. 71 ' /2 kr., a po-
zsony városiból 280 írt., a pozsonymegyiből 40 frt, 89 kr., a trencsiniből 29 frt. 25 kr., a tu-
rócziból 9 frt. 9 kr., összesen 437 frt. 97 kr. — Ezzel egybefüggőleg jelentetik, hogy a volt 
egyházi elnök nt. Szeberényi Lajos az élet és halál ura által ez életből elhivatott és helyére 
Baltik Frigyes liptói alesperes ur választatott 

A kerületi gyűlés a benyújtott jelentést tudomásul veszi ; az Urban ellnmyt egy-
házi elnök áldott emlékének hálás megemlítését jegyzőkönyvileg kifejezi; Baltik Frigyes 
urnák pedig a kerületi gyámintézet egyházi elnökévé megválasztatása kedves tudomásul 
véttetik. L. 

XXXI. A m. é. jegyzőkönyv XXXIII. pontjának alapján kapcsolatban az egyetemes 
gyűlés 27. pontjával főtiszt, superintendens ur jelenti, hogy ama bizottság, mely megvizsgálandó 
volt, minő javadalmakat nyújthat Pozsony az ott felállítandó theol. akadémiának s mennyi kí-
vántatnék még e czólra azon javadalmakon kivül, — f. évi jauuárhóban küldetébeu eljárt s az 
egyetemes gyűlésnek jelentést fog tenni. 

Tudomásul szolgál. F. 
XXXII. Szóba jővén a m. é. jegyzőkönyv XXXIV. pontjánál a jövő kerületi gyűlés 

helye, a turócz-sz.-mártóni gyülekezet fentartaja mult évi meghívását, azonkívül uj meghívások 
történnek a mosonyi esperesség valamely egyházába, Trencsiu városába és a miavai gyülekezetbe. 

Az elnökségre bízatván ezen helyek közül valamelyiket választhatni, a szíves meg-
hívások örömmel tudomásul véttetuek és a nagyszombati gyülekezetnek ezen kerületi gyű-
lés szives fogadásaért hálás köszönet szavaztatik. F. 

XXXIII. A m. évi jegyzőkönyv XXXVIII. és az egyetemes gyűlés 9. pontjához jelen-
tetik , hogy az előbb r.-katholikus avagy görög keleti, ágytól és asztaltól elválasztott s később 
evangelikus személyek esketése iránt megkeresett lelkészek a superintendens urak által iuformá-
landók lesznek. 

Tudomásul vettetik. F. 
XXXIV. A m. é. jegyzőkönyv XXXIX. pontjánál összefüggésben az egyetemes jegyző-

könyv 36. pontjával közöltetik, hogy a középtanodai törvényjavaslatra vonatkozó tanári értekez-
leti emlékirat az országgyűléshez benyújtandó kérvényekre nézve kiküldött bizottságnak határoz-
ta tott kiadatni. 

A kerület elvárja, hogy mielőtt ezen emlékirat az országgyűlés elé kerülne, a 
kerületekkel közöltessék. F. 

XXXV. A császtkói leánygyülekezet különválásának ügyében kiküldött bizottság beadja 
jelenlesét, mely szerint a m. é. kerületi jegyzőkönyv XXIII. pontjának alapján, az idetartozó 
és a nyitrai esperesség által előterjesztett okiratokat átvizsgálta, ezekből a császtkói gyülekezet 
különválásánek akaratjáról és lehetőségéről meggyőződött, a mult évi egyházkerületi határozatnak 
foganatosítását akkép lát ta, hogy a szobotisti egyház és lelkésze illően kihallgattattak, a lelkész 
ur jövedelmei a szobotiszti anyaegyház által teljesen, kivéve a császtkói eleső stólákat, biztosí-
tat tak, — mihez járul , hogy a császtkói gyülekezet az anyaegyháznak 640 frtot fizetvén, még 
pedig 600 frtot mint az eddigi évi fizetések aequivalensét és 40 frtot mint eddigi hátralékot, 
négy év alatt, négy egyenlő részletben, a különválás napjától számítandó kamatokkal együtt, 
— kielógítőleg kiváltja magát. — Ezen érvek alapján benyújtja javaslatát, hogy a kerületi 
gyűlés a császtkói egyháznak a nyitrai esperesség által kifejezett önállóságát erősítse meg. 

A kerületi gyűlés a császtkói gyülekezet anyaegyházzá nyilatkoztatásának ügyé-
ben a nyitrai esperesség határozatát megerősíti; a császtkói egyház önállóságát az Ur áldá-
sának kívánat a mellett kimondja; egyúttal pedig ez uj anyaegyháznak meghagyja, hogy 
volt anyaközségének, a szobotistinak, mely a lelkész ur egész fizetését magára vállalja, 
640 frtot, négy egyenlő évi részletekben félévenkint, 6°/0 kamatokkal együtt, fizessen. L. 
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XXXYI. A pozsonymegyei esperesség által feljelentetik, hogy a grinádi, eddig a ba-
zini anyaközséghez tartozó leányegyház az iránt folyamodván, hogy önálló gyülekezetté alakul-
hasson, az esperesség azon meggyőződésre jutott, mikép a grinádi gyülekezet oly anyagi viszo-
nyok közt van, hogy mint önálló anyaegyház lelkészt és tanítót illően díjazhat, paplakkal, is-
kolával és templommal, mely a felszenteltetésre vár , — bír és az anyagyülekezettel szemben 
minden annyagi viszonyát teljesen tisztába hozta, minélfogva köretének teljesítését melegen 
ajánlja. — 

A kerület örömmel tapasztalja, hogy a grinádi gyülekezet ügye teljesen érett és 
tisztázott, annálfogva kéretét teljesíti, őt magát a bazini anyagyülekezet kötelékéből elbocsátja, 
megáldja és ünnepélyesen önálló anyaegyháznak nyilatkoztatja p . 

XXXVII. A tiszántúli reform, testvérkerület közli a felállíttatni szándéklott Bethlen -
Gábor-egylet tervezetét. 

Tudomásul véttetik. p 
XXXVIII. A nyitrai esperesség előterjeszti egy kebeléből kiküldve volt bizottságnak 

jelentését, mely a miavai egyházban a tanitóválasztás ügyében működvén az ott támadt zavarok 
miatt küldetésének eleget nem tehetett, — ezt a kerületnek jelenti és ezen miavai választási 
ügynek a kerület által eldontetését kívánja. 

A kerületi gyűlés a bizottság jelentését minden idevágó okiratokkal együtt, mint 
nem ide, hanem az esperesség illetőségéhez tartozót, a nyitrai esperességhez visszameneszti, 
meghagyván neki, hogy a miavai választási ügyet kötelesség és jog szerint haladéktalanul 
elintézze. L. 

X X X I X . Felhozatván a turóczi és liptói esperességek követei által , hogy sürgetően 
szükségessé vált egyházunk tanát az azt alapjaiban megingatni törekvő irányzatok ellen megvé-
deni, s hogy ezen védelem az egyházunk nyilvános vallástételeihez való hű ragaszkodás által 
volna legjobban eszközölhető, s felemlítetvén, hogy az úgynevezett „Protestáns-egylet" is, mi-
ként ezt eddigi működése mutatja, egyházi tanaink alapjait romboló irányzatokat követ: ennek 
folytán indítványoztatott általok, hogy a ki ezen egyletnek tagja, az egyházkerületünkben egy-
házi hivatalt ne viselhessen , s hogy különösen a kívülről ezen egyházkerület kötelékébe lépők 
nyilatkoztassák ki a hiványuk aláírására illetékes esperes előtt, mikép azon egylethez nem tartoz-
nak, valamint egyházunknak symbolicus könyveit az ős gyakorlat szerint irják alá: 

Ezen indítvány, — a mosonyi esperesség követei már nem lévén jelen, s a po-
zsonyvárosi esperesség követei utasítás hiányából ellene szavazván, — a többi hat, úgy-
mint az árvái, liptói, nyitrai, pozsonymegyei, trencsini és turóczi esperességek által egész 
terjedelmében elfogadtatott. p . 

XL. E jegyzőkönyv hitelesítésére, a mennyiben az a gyűlés alatt még nem lett volna 
hitelesítve, határnapul septemberhó 23-ka és helyéül Pozsony sz. k. városa tűzetett és küldött-
ség neveztetett ki, melynek főtiszt, superintendens ur elnöklete alatt tagjai Leskó Mihály és 
Geyer János esperes és Mossóczy Lajos esperességi felügyelő urak F. 

Hitelesíttetett Pozsonyban 1875. évi septemberhó 23-kán. 

Jegyezték: 

Frecska Lajos, s. k., 
egyházker. magyar jegyző. 

Leska János, s. k., 
egyházker. szláv jegyző. 

Michaelis Miimos, s. k., 
egyházker. német jegyző. 

T © - j : t © - l o tti.: 

1. Superintendens ur évi jelentése. 
2. Miért tartatik e gyűlés Nagyszombatban és nem Turócz-Szent-Mártonban. 
3. Ő cs. és ap. kir. Felsége Y. Ferdinand elhányta feletti fájdalomnyilvánitás. 
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4. Az 1875-iki államsegély kiosztására bizottság küldetik ki. 
5. A turócz-szent-inártoni gymnasium ügye. 
6. Kerületi magyar jegyző választása s a közös jegyzőség beszüntetése. 
7. Eddig nem orvosolt sérelmi esetek. 
8. A hrádeki gazdászati intézetnél kérelmezett tanfolyam a tótajku tanítók számára. 
9. Iskolai ügyekben a polgári közegek segédletéről. 

10. Köröztetett és tudomásul vett ministeri rendelvények. 
11. Az orvosolt és egy uj sérelmi esetekről a r.-kath. papság részéről. 
12. Iskolai jelentés, utasítás, kérelmezés a m. kormánynál és hibaigazítás. 
13. Utasítás az egyetemes gyűlésre küldendő követek számára ugyanezen gyűlés tárgyában. 
14. Az adott utasításhoz a küldötteknek szigorúan ragaszkodniok kell. 
15. Az egyetemes gyűlésre kiküldött követek névsora. 
16. A gymnasiumi tanuló-korukban besorozott theologusokról. 
17. Szláv taneszközökről. 
18. Ministeri helyeslő leirat az 1874-iki államsegély számadásáról. 
19. Az 1875-iki államsegélyt utalványozó leirat s e segély kiosztása. 
20. A tót tankönyvek s az azokkal foglalkozó bizottság reorganisatiója. 
21. A ministerium megkeresendő az iskolákból kitiltott tankönyvek ügyében. 
22. Az egyetemes számadásokról. 
23. Bizottság kineveztetése Császtkó ügyében. 
24. Jelentés a modori, zniováralljai és pozsonyi vallástanitásról az ottani állami tan-

intézeteknél. 
25. A vallástani tananyag beosztásáról a tanitóképezdéknél. 
26. A lipotvári fegyintézet lelkészének évi jelentése. 
27. A házassági felmentvényi díjakról. 
28. A kerületi törvényszék összeállítása. 
29. A kerületi pénztár számadása. 
30. Jelentés a kerületi gyámintézetről. 
31. Jelentés a felállíttatni szándéklott theol. akadémiáról 
32. A jövő évi kerületi gyűlés helye. 
33. Elvált s házasodni akaró volt r.-kath. s gör. kel. egyének esketéséről. 
34. Tanári értekezleti emlékirat a középtanodai törvényjavaslatot illetőleg. 
35. Császtkó eddigi leánygyülekezet anyásíttatik. 
36. Hasonlókép Grinád anyaegyháznak nyilváníttatik. 
37. A Bethlen-Gábor-egylet. 
38. A miavai tanitóválasztás. 
39. Az úgynevezett „Prot.-egylet" tagjai a kerületben egyházi hivatalt nem viselhetnek. 
40. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

Nyomatott Angermayer Károly, előbb Schreiber Alajos, nyomdájában, Pozsonyban. 



A dunáninneni 

. hitvall. evang. egyházkerület 
1875. sept. 15. és 16. tartatott 
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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1876« évi sept. h6 26—28, napjain 
főtisztelendő és nagyságos Gedllly Lajos, superintendens és kir. tan. 
s méltóságos Szent-Iványi Márton, ker. felügyelő s utólag tekint. 
Szilvay Károly, esper. felügyelő urak kettős elnöklete alatt sz. kir. 

Trencsin városában tartott közgyűlésének 

Jegyzőkönyve. 
Az esperességek képviselői: az á r v á i esperességből Nóvák Sámuel, esperes és alsó-

kubini lelkész; a l i p t ó i b ó l : Baltik Frigyes, esperes és verbicza-szent-miklósi, Kmeti János, 
nagypalugyai és Csobrda Pál, szmrecsányi lelkész; a m o s o n y i b ó l : Bodiczky Kálmán, 
zurányi lelkész; a n y i t r a i b ó l : Trokan János, esperes és kosztolnai, Roy Ágost alesperes 
és ó-turai, dr. Húrban József hlubokai, Szemian Lajos turolúkai, Boor Mihály szakolczai, 
Szloboda Pál verbóczi, Erdelszky Mihály vágujhelyi, Leska János ker. jegyző és bottfalvai lelkész; 
Kulisek Miloszlav, Trokan Milan és Jezso György; a p o z s o n y v á r o s i b ó l : Trsztyénszky 
Ferencz, magyar-tót lelkész és theol. tanár; Jeszenszky József, ker. pénztárnok, Csecsetka 
Sámuel, lyceumi igazgató és Glatz Henrik, theol. tanár; a p o z s o n y m e g y e i b ő l : Leskó 
Mihály esperes és felső-szelii lelkész; a t r e n c s i n i b ő l : Krizsan Károly esperes és zárjecsi, 
Holuby József alesperes és nemes-podhragyi, Krizsan János szúlyói, Roy Pál kochanóczi, Krizsan 
István kis-sztankóczi, Cserno Károly trencsini lelkész, Szilvay Károly, esper. felügyelő, Osztroluczky 
Géza, Dohnányi Lajos; a t ű r ó c z i b ó l : Hodzsa András esperes és szuesányi lelkész. 

Továbbá jelen voltak: Hollerung Károly modori német, Frecska Lajos ker. jegyző 
és limbachi, Bálent István beczkói, id. Riesz Károly podluzsányi, Wargha János ksinnai, 
Laczko János morva-lieszkói, Zsámbokrétliy Lajos puchói, Kosza János ivánkofalvai lelkészek; 
Újhelyi István, Décsi Lajos, dr. Huszár Károly, Sándor Lajos, Plachy Lajos, Turzó 
Dániel, ifj. Zelenay József, Stelczer Gyula, s a helybeli egyház számos tagjai. 

Az ünnepélyesen, az oltár előtt imádsággal és a sz. irás olvasásával Cserno Károly, 
helyb. lelkész által és Krizsán Károly trencsini esperes épületes prédikácziójávál végzett isteni 
tisztelet és arra következett s a kerületi gyámintézet javára a tevékeny szeretet nyilvánulása 
végett tartott offertorium után, a kerületi gyűlés összeülvén az Ur házában, főtiszt, superinten-
dens ur buzgó s a sz. Lélek jelenlétéért és az igazság, szeretet és béke adományaért esedező 
imádságával és mólt. kerületi felügyelő ur által az esperessógi küldöttek szíves üdvözlésével s 
figyelmeztetéssel békés tanácskozásra, megnyittatott; az esperességek követei beadván megbízó 
leveleiket, igazoltattak és ekkép a gyűlés rendesen megalakult. Folyt pedig a tárgyalás követ-
kezőleg : 

I. Főtisztelendő superintendens ur előterjeszté évi jelentését, mint következik: 

Méltóságos és főtiszteletű egyházkerületi gyűlés! 
Hálaadás és kérelem, e kettővel kezdjük munkánkat. Hálával az Urnák, hogy a 

mult évben sem hagyta elmerülni egyházunk hajóját. Viharoktól hányatni, ez volt minden 
időben, ez ma is ennek sorsa. De az Ur, midőn alkalmasnak tartja, megdorgálja a szeleket 
és leszen nagy csendesség. Magasztaltassák ezért szent neve! De kérjük is Őt, hogy továbbá se 
vonja el védő kezét egyházának hajójától, ugy hogy abban hívei évről évre s örökké hajózhas-
sanak a békesség révébe. Mi pedig vigyük a mélyre az Ő szava szerint ós bocsássuk le hálóinkat; 
munkálkodva míg nappal vagyon. 

Különben a vizeknek felszínén, melyeken egyházunk a mult évben evezett, aránylag 
majdnem teljes csend uralkodott, ugy hogy csak kevés azon esemény, melyet ugy az egyetemes 
egyház, mint ezen kerületünknek köréből felemlítenem kell. 



Amott legérdeklőbb és legemlékezetesebb mozzanat volt az újonnan megválasztott 
egyetemes felügyelőnek Zsedényi Ede ur ő nagyméltóságának a rnult évi nov. 10-én tartott 
egyetemes gyűlésben véghez ment ünnepélyes beiktattatása hivatalába. E férfiúban egyházunk 
jogait és javát buzgón pártoló s érette anyagi áldozatokat is hozni kész elöljárót nyert. 
Bebizonyitá ezt épen azon ünnepélyes beiktatásánál is, midőn annak alkalmából minden superin-
tendentiának az általa kijelölt czélokra 5000 frtot o. é. áldozott;. Az Ur erősitse őt, hogy meg-
nem hervadva álljon sokáig, mint a folyóvizek mellé plántáltatott termőfa s megadja bő és 
kedves gyümölcsét szeretett egyházának javára! 

A mennyit az egyetemes egyház ő benne ez uj állásában nyert, szint annyit vesztett 
más nem kevésbé jeles férfiúban, a kit az Ur ez év folyamában tevékenységének teréről elszó-
lított. Értem néhai főtiszt, dr. Székács József urat, a bányai egyházkerület volt superinten-
densót. Működésének szűkebb tere ugyan épen ama kerület vala; de ennek áldott nyomai az 
egyház más részeire ós egyetemére is kihatottak. Áldozzuk tehát mi is nevének e hálás 
megemlékezést. 

Említsünk meg itt mindjárt egy más igen nagy veszteséget, mely édes hazánkat nagy 
fia Deák Ferencznek lelépésóvel sokévi, példátlan, kitűnő hazafiúi működésének szinteréről érte. 
A hála köteles adóját mi is ugy részvételünkkel temetésén, mint tiszteletére rendezett gyász-
ünnepélyekkel megadtuk neki. 

Ha még hozzáadom, mint örvendetesebb eseményt, hogy a tiszai testvérkerület nagy-
méltóságú Pécliy Tamás ur magy. kir. közlekedési ministernek személyében magának uj 
kerületi felügyelőt választott s őt hivatalába bevezette, kinek mi is mindnyájan bizonynyal hivatalos-
kodásához bő áldást kívánunk a menyekből, — ezzel mindent, mi kerületünkön kivül mint 
emlékezetesebb előterjesztethetett, kimerítettem. 

Ebben magában azonban, mint nemcsak az illető szűkebb körökre, hanem az egész kerületre 
nézve is rendkívül fontos eseményt, az általam május ós September havában a nyitrai esperessé«•/ 
egyházaiban végzett kánonszerű látogatást tartom kötelességemnek kiemelni. Készleteire 
kiterjeszkedni itt nincs hely; de igenis odamutatni ama nagy és fényes tanúbizonyságra, melylyé 
e látogatás népünknek hűsége által a mi Urunk Jézus evangyéliomához és az atyák hitéhez — 
lőn. Én azon szándékkal indultam vala ez útra, hogy a hidegülő sziveket gerjeszteni fogom 
szent buzgóságra; és ime én magam uj szent lángra gyuladva érzém magamat és ezt szivemben haza 
vivém. A ki ama megszámithatlan, pásztorukat egyik egyházból a másikba kisérő népsokaságokat 
lát ta; ki amaz éneknek „Erős vár a mi Istenünk" ezerek ajkairól az ég felé emelkedő harsogását 
hallotta, annak el kellett felednie minden félelmet, mely a hitet és vallást napjainkban fenyegető 
veszély gondolatára időnkint a legrendiiletlenebbek keblét is áthatja. Az itt azon vigasztaló 
meggyőződést szerezhette magának, hogy a hit és egyház ellen irányzott rohamok ezeknek csak 
felszínét érintik, hogy azoknak a keresztyén hivő nép magva megközelithetlen, hogy az egészséges 
és erős, hogy e nép kimerithetlen talaj marad, a melyből, ha egyesek elesnének vagy hüte-
lenekkó lennének (bocsánat e profán kifejezésért!) uj és uj Antaeusok keletkezendnek az egyház 
számára. Mi pedig örvendezzünk e felett nem csak az egyház, hanem a haza és állam érdekében 
is. Az igaz keresztyén mindig jó hazafi is ; a legkitűnőbb államférfiak, kezdve Solontól ós Mózestől 
egészen a nagy angol államférfiakig belátták és elismerték, hogy az országok és nemzetek 
boldogságának főalapjai között a legfőbb alap a nép vallásos érzete. 

Ezzel térjünk a rendes, évről évre előforduló tárgyakra. 
Ezek között főhelyet foglalnak el a különféle magas minisztériumi rendeletek, melyekből 

az általánosabb érdeküeket egymásután előterjeszteni fogom. 
A nyilvános oktatásnak állapotáról a népiskolákban, valamint a vallásta nitásról a 

modori, znióváralljai és pozsonyi tanitóképezdékben a mélt. és főtiszt, gyűlés külön jelentésekben 
fog értesítettni. 

Nem kis örömömre szolgálna, ha a szokott tudósítások összeütközéseinkről a r. kath. 
papsággal már valahára kimaradhatnának. Ámde, fájdalom, ilyenekben a mult évben sem volt hiány. 
A liáji r. kath. lelkésznek a mult évi jegyzőkönyvben megemlített túlkapását illetőleg a magas 
helyről mai napig sem érkezett válasz. Ehez ujak járultak a nagyszombati, pozsony - szent-
györgyi, szobotisti, puchói és lubinai lelkészek részéről. Ezek nagyobbrészt vonatkoztak az általok 
törvényellenesen véghezvitt keresztelésekre; magas helyről pedig tekintettel ezen törvényszegésekre 
az rendeltetett nagyobbára, hogy az illetők tegyék azokat jóvá. De ezen jóvátevés miben áll ? A 
törvény áthágója püspökének utján parancsot kap, hogy az általa törvényellenesen megkeresztelt 
gyermeknek keresztlevelét az evang. lelkésznek megküldje, és holnap, ha kínálkozik hozzá alka-
lom, keresztel megint és holnapután megint Vájjon meg maradhat-e ezen már általános szokássá 
vált gyakorlat továbbá is? Én azt tartom, hogy nem; mert ez annyit jelentene, mint a törvényből 
gúnyt űzni. Mikópen lehetne segíteni e bajon, erről tanácskozni lesz mai feladataink egyike. 



E sötét folt után forduljunk örvendetesebb tárgyakhoz. És ezek mindenelött azon moz-
galmak, melyek az egyházi építkezések terén előnkbe tűnnek. Uj templomok épültek Grinádon és 
Modorkirály falván a pozsonymegyei esperességben; mind a kettő általam már ünnepélyesen fel is 
szenteltetett. Hasonlólag felszenteltem a kánonszerü látogatás alkalmával az uj templom alapkövét 
Császtkón. Fájdalom, ezen amaz újonnan keletkezett egyházra örvendetes esemény után rövid idő 
múlva következett annál szomorúbb és borzasztóbb baleset, mert az uj torony a templomra ledőlt és 
romjai alá majdnem az épen benne jelenlévő helybeli lelkészt, Nedobry József urat is eltemette, mi 
azonban hogy meg nem történt, attól maga Istennek mindenható karja óvta meg őt. Az Ur, a ki 
ily súlyosan látogatta meg ez ifjú egyházat, neki a kísértetből nyisson utat a szabadulásra is. I t t 
mindjárt meg kell említenem, hogy a kánonszerű látogatás alkalmából majdnem minden nyitrai 
egyházakban tetemesebb javítások történtek, és alig van ott templom, paplak és iskola, melyeknek 
olyanok nem jutottak volna. Leglényegesebb változtatásokat eszközlött a mijavai egyház 
templomával és tornyával, ugy hogy ezek mai nap magyarhoni egyházunk legnagyobbszerü és 
legszebb ékességeihez számitandók a templomi építkezés mezején. Különös megemlítést érdemel a 
szakolczai egyháznak, mely az iskolák számára házat 3500 ftért vett s átalakítására azonkívül 
1500 frtot o. é. fordított, áldozatkészsége; valamint a sziládi, a felső-zelei anyaegyházhoz tartozó leány-
gyülekezeté, mely 4000 frtnyi költséggel uj iskolát épített. A bukóczi egyház 1400 frton uj orgonát 
vett; az iskolai épületet pedig 1500 frtnyi s a templom fedelét 1100 frtnyi költséggel megújítani 
szándékozik. A trencsini esperességben a felső-ozori egyház kiigazította s uj zsindelyfedéllel látta 
el paplakát; a puchói szorgalmasan halad temploma építésében, és szándékában van még ez évben 
hozzá tornyot is építeni; a zárjecsi régi paplakából uj, második iskolai termet rendezett be. Liptóban 
uj templomot épit a szmrecsányi egyház, uj iskolát a szent-péteri; a templomot belsőleg díszíti a 
vichodnai, külsőleg igazítja a verbicza, - szent - miklósi egyház; az iskola kiigazításához fogott 
Laziszko leánygyülekezet; orgonát ajándékul kapott a neczpálitól a rózsahegyi egyház. Yégül a 
pozsonyi gyülekezet a német templom százévi jubilaeuma alkalmából ezt magát ós környékét épen 
most izlésteljesen rendezi be. 

Különben ez óv folyamában nem csak kőből épültek uj templomok, hanem a sz. Lélek két 
elő temploma is, a már emiitett s a mult évi kerületi gyűlés által önállósított grinádi és csasztkói 
egyházakban, keletkezett. Kérjük az egyház urát, hogy általok ne csak gyülekezeteink száma 
szaporodott, hanem Isten országa is valódi növekvést nyert légyen! Mellesleg legyen megjegyezve, 
hogy az árvái esperességben is az egyházak állapotában némi változás történt, a mennyiben Revisnye 
leánygyülekezet eddigi anyja Iszsebnétöl elvált és a nagy falusi gyülekezethez csatlakozott. 

A szeretetben tevékeny hit ez évben is bőven hozta meg gyümölcseit. 
Az áldott Gusztáv - Adolf - egylettől következő egyházaink kaptak adományokat: 

Rózsahegy 287 frt. 25 krt., Szúlyó 193 frt. 30 krt., Nagyszombat 168 frtot, modori német 
egyház 140 frt. 90 krt., Púchó 118 frt. 35 krt., Duna-Szerdahely 93 frt., Modorkirály falva 
90 frt. 15 krt., Láz 59 frt. 20 krt., Főrév 56 frt. 40 krt., Grinád 42 frt. 30 krt., Rajecz 33 frt. 
80 krt., Kis-Sztanköcz 33 frt. 80 krt., Zárjecs 33 frt. 80 krt. Ehez Schnitta papözvegy Vág-
Ujhelyen 20 frt. 17 krt. és Belohorszky papözvegy Tót-Prónán 17 frtot. 

A puchói, a fentebb emiitett egyházak közt megnevezett egyháznak más helyről is, 
úgymint ő cs. és ap. kir. Felségétől tetemes nagylelkű adomány jutott: 200 frt., valamint ő 
es. k. Fensége Albrecht főherczegtől 30 frt. o. é. 

Kerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog előterjesztetni mult évi működéséről. 
A központi gyámintézettől kerületünk következő egyházai nyertek adományokat, úgymint: 
Tarnócz 400 frtot, Szúlyó, Kralován, Vazsecz, Rajecz, Modorkircdyfalva, Bocza, Zárjecs, 
Láz, Kis-Sztankócz, Pribilina, Púchó, Bossácza 25—25 frtot. 

Mindkét hitvallású testvér-egyházkerületekkel kicseréltetettek ez idén is jegyzőkönyveink. 
A házassági akadályok alól a legmagasabb felmentvényt 63 pár nyerte. Illetékek 

czímén befolyt 495 frt., melyekből azonban a mult évi illetékekhez előlegeztett 5 frt., ugy hogy 
most 490 frt. lesz elosztandó. 

Következik az egyházi s iskolai hivatalok személyzetében történt változások előszámlá-
lása. Előbb azonban legyen szabad még két dolgot a mélt. és főtiszt, gyűléssel befejezésül 
közölnöm. Az egyik, hogy ezen gyülekezet, a melynek keblében épen vagyunk, úgymint a 
trencsini egyház f. é. jun. 22-én ritka ünnepélyt ült meg, mely napon kegyes jóltevőjének, bold. 
eml. Wágner Mihály urnák síremlékét leleplezte. Ez egyháznak adományozott hagyatéka felül-
múlja a 6000 frtot. Áldjuk e körben is a tetteivel legszebb, romolhatlan emléket magának 
állított dicsőültnek nevét! A másik, mit a mélt. és főtiszt gyűléssel közölni akarok, az, hogy 
nyitrai látogatási utamban igen érdekes régiségnek jutottam nyomára, melyet a kerületi levéltár 
számára is megnyernem sikerült, t. i. az Abrahamides Izsák superintendens által végzett első 
kánonszerű látogatásnak a pozsonyi és nyitrai egyházakban 1611 és 12-ben eredeti jegyzőkönyvét, 
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némely más későbbi superintendensek látogatásának toldalékával. E becses ajándékkal ker. 
levéltárunknak Pifko Gusztáv bukóczi lelkész ur kedveskedett. Köszönet neki érte! 

A különféle hivatalokban ezen változások történtek: 
1. Munkájok teréről az élet és halál urának szavára leléptek: Janovicz Dániel, nagy-

falusi felügyelő Árvában; Stelczer Károly holicsi, Klszák János érdemült esperes és szobotisti, 
és Freytag Dávid rajkai lelkészek; Chrapstják Mátyás csácsói és Martesik Károly ó-turai 
tanítók; végre Bruck Vendelin, az árvái tanitó-özvegy-árvaintézet pénztárnoka. 

2. Liptói esperessé lett Baltik Frigyes verbicza-sz.-miklósi, alesperessé Institoris 
József pribilinai lelkész; az árvái tanitó-özvegy-árvaintézet pénztárnokává Medzihradszky 
Adolf alsó-kubini tanitó. 

3. A nagyfalusi egyház Medveczky Andrást választotta felügyelőjének. 
4. Lelkészeknek meghivattak: Nedobry József Császtkóra; Brózik Titusz a hivatalá-

ról önkényt lelépett Martiny Dániel helyére Hájba; Moczko János a hivatalából itéletileg 
eltávolított és az evang. hittől is elpártolt Ruttkay Sámuel helyére Csácsóra; Trsztyénszky 
Fercncz Losonczról Nógrádban néhai Szeberényi Lajos helyére Pozsonyba, egyúttal az ottani 
lyceumban a gyakorlati theologia tanárának; ifj. Boor János Holicsra; Prúnyi Otto a sáros-
megyei margonyai gyülekezetből Yichodnára Liptóban. Jamniczky András helye a boczai egy-
házban, melyről önkényt lelépett, még betöltve nincs. A szobotisti egyház legközelebb Beblavy 
Pál eddigi verbóczi káplánt, választotta meg lelkészének. 

Segédlelkészi állomásokat elfoglaltak: Derer János Szucsányban, átköltözve későbben 
mint rendes lelkész Nagy-Lamra a nógrádi esperességben; Ringbauer Gusztáv Rajkán; Javos 
József Modorkirályfalván ; superintendentiánk területét elhagyta Sebjan János, volt pozsonyi káplán. 

5. Rendes tanárokká a pozsonyi lyceunion lettek: Adamis Károly és Zorkóczy Sámuel. 
6. Tanítói hivatalba lépett Gáloson a mosonyi esperességben Bruckner Mihály; 

Liptóban Király-Lehotán a hivatalától visszalépett Matthaeides Gyula helyére Obrcjan János 
eddigi szjelniczai segédtanító választatott; Szjelniczára mint segédtanító jött Simkovics Péter; 
Dovallóra tanítónak választatott Rurnann János. 

7 A lelkészi hivatalra felszenteltettek: Ringbauer Gusztáv, Derer János, Nedobry 
József és Glatz Henrik. 

5. A candidaticumi vizsgálatot letették: a) Chotvás Gyula vizesréti-gömöri, b) 
Falaky Károly bőnyi-győri, c) Kemény Lajos maglódi pestmegyei, d) Kolbenheyer Lajos vizes-
réti-gömöri, e) Lijfa János báthi-honti, f) Oravecz Mihály szent-iványi-liptói, g) Zsakó János 
tordasi-fehérmegyei, h) Zsarnoviczky Gyula lázi-trencsini, i) Hrivnák János mossóczi-turóczi, 
k) Kmety Mátyás kis-bobróczi-liptói, 1) Marusják Péter hibbei-liptói. 

íme, rövid vázlata annak, mi egy év folyama alatt szemünk előtt elvonult. Ám 
mindezek felett lebegett Az, ki minden eseménynek ura és kormányzója, a mi urunk is, kiben 
élünk, mozgunk és vagyunk. Ő legyen velünk ma és mindenkoron! 

A kerületi gyűlés a szabatos, az egyház életéből alaposan merített, lelket és 
szivet buzdító és érdekteljes püspöki jelentést feszült figyelemmel s meleg érdeklődéssel 
végig hallgatván, őszinte hálával fogadta s teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatni 
elhatározta. L. 

II. A nyitrai esperesség a főtiszt, superintendens ur által május és September havában 
a nyitrai egyházakban véghezvitt kánonszerű látogatásra örömmel és hálával visszaemlékezvén, 
főtiszt, urnák nem csak forró háláját nyilatkoztatta ki, hanem kifejezé azon óhajtását is, hogy 
ezen kerületi gyűlés szinte jelentse ki főtiszt, superintendens urnák közönetét az áldásdus 
visitatiói cselekvényért. 

A kerületi gyűlés örömteljes kézséggel tette magáévá a nyitrai esperesség kíván-
ságát, főtiszt, superintendens urnák a közös hálás köszönetet kinyilatkoztatta s jegyzőkönyvbe 
vezetni határozta. L. 

III. Az 1876. évi államsegély kiosztására következő bizottság neveztetett ki: 
Főtiszt, superintendens ur elnöklete alatt: Leskó Mihály, Nóvák Sámuel, dr. 

Húrban József, Trsztyénszky Ferencz, Krizsan Károly, Leska János, Bodiczky Kálmán, 
Csecsetka Sámuel, Frecska Lajos, Baltik Frigyes, Kmeti János, Hodzsa András, Osztroluczky 
Géza urak, mely bizottság még e gyűlés alatt fogja megtenni jelentését. L. 

IY. A bizottsági munkálatok kapcsában, a leányegyházak önállósításánál szerzett 
tapasztalatokból kiindulva és tekintettel az ügy fontosságára és szükségére, bizonyos világos 
határozat által megállapított szabályt szükségesnek Ítélve, főtiszt, superintendens ur indítványozza 
hogy erre vonatkozó javaslat kidolgozására bizottság neveztessék ki. 

A kerületi gyűlés az indítványt elfogadván, fentebb a III. pont alatt megnevezett 
választmányt megbízza, hogy oly statutumnak tervezetét, melylyel a leáuygyülekezetek 



anyásitása és önállósítása szabályoztatnék, e gyűlés folyama alatt kidolgozza s a legközelebb 
ülésben tárgyalás czéljából előterjeszsze. L. 

V. Olvastatott a mult évi kerületi gyűlés V. pontja s ezzel kapcsolatosan a nmélt. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1876 évi jan. 17-én 28,867 sz. a. kelt leirata, 
melyben kijelentetik, hogy ő cs. és ap. kir. Felsége alkotmányos uton létrejött legfelsőbb 
elhatározása felett az egyházkerület fájdalmas tudomásulvételi nyilvánításra nem tartható illeté-
kesnek, hogy a megnyittatni szándékolt turócz-sz.-mártoni algymnasium betiltása a prot. egyház 
törvényes autonómiáját sértőnek el nem ismerhető, s végre hogy a megnyitandó tótnyelvü hit-
felekezeti uj gymnasiumra vonatkozó határozat megbirálása akkorra tartatik fenn, midőn a 
tárgyalás eredménye az egyetemes gyűlés által fog a ministeriumnak felterjesztetni. 

A kerület a nmélt. m. kir. ministeriumnak leiratát tudomásul vévén, a Turócz-
Szt.-Mártonban felállítandó hitfelekezeti, tótnyelvü gymnasiumnak törvényes módozatok szerint 
szervezésére a m. évi ker. gyűlés V. pontjában kiküldött bizottságba Dérer János ur 
helyett Dulla Máté ur neveztetik ki. F. 

VI. Olvastatott a nmélt. m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1875 évi 
okt. l én 21,986 sz. a. kelt leirata, melyben a lelkészek a haláleset-felvételi jegyzőkönyvek 
aláírására s esetleg az elhunytakra s örökösökre vonatkozó rovatokba beiktatott hibás adatok 
kiigazítására utasíttatnak. 

A lelkészek egyházi s iskolai ügyeikkel tulhalmozva lóvén s e leirat hivatásukkal 
össze nem férhetvén: a kerület ez ügyet az egyetemes gyűlés elé orvoslás végett terjeszteni 
határozza. F. 

VII. Olvastatott a nmélt. m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1876. évi 
febr. 13-án 123 sz. a. kelt, a családi értesítések bélyegkötelezettsége iránti szabályokat magában 
foglaló leirata. 

Ezen rendelet tudomásul véttetik. Előfordulván azonban oly esetek, hogy a 
bélyegmenyiség elégtelensége miatt nem az illető felek, hanem a lelkészek büntettettek 
meg: a kerület ezen ügyet az egyetemes gyűlés elé terjeszti azon felszólítással, gondos-
kodnék arról, hogy a bélyeg hiánya vagy elégtelensége miatt megbírságolt lelkészeknek az 
állam a bírságot visszaszolgáltassa. F. 

VIII. Olvastatott a nmélt. m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1876. évi 
jan. 11-én 743. sz. a. kelt leirata az országos tanítói nyugdíjintézet számára befizetendő s az 
adóhivatalok által beszedendő járulékokról. Minek kapcsában jelentetik, hogy előfordultak esetek, 
mikép az egyház maga gondoskodik, még pedig az államnál kedvezőbben, tanítói nyugdíjazásáról, 
ez a superintendensi hivatal utján a nmélt. ministeriumnak fel is jelentetett s az adóhivatatalok 
az ily egyházaktól az illetéket mégis bekövetelik. 

A nmélt. ministerium megkeresendő, utasítsa illető közegeit, hogy az adóhivatalok 
a tanítóikat kellőleg nyugdíjazó egyházaktól ily befizetéseket ne követeljenek. F . 

IX. Olvastatott a nmélt. m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1876. évi 
april 10-én 8072 sz. a kelt leirata, mely szerint jövőre csak az okleveles tanítók részesíthetők 
az országos tanítói nyugdíjintézet jótéteményében s hogy csak az ily tanítók alkalmazhatók, 
ki nevezhetők, illetőleg megerősithetők. 

Tudomásul véttetik s az esperességek utasíttatnak, hogy az esetleg választandó 
nem-okleveles tanítók hiványát csak azután erősítsék meg, ha tanítói működésök kezdetétől 
számítandó legfölebb kétévi határidő alatt sikerrel tették le a tanítói vizsgálatot. F. 

X. Olvastatott a nmélt. m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1876 évi 
aug. 25-én 18,401. sz. a. kelt leirata, mely a tanulók előmeneteli jegyeinek egyöntetűségét sürgeti. 

E leirat összes tanintézeteinket illetvén, az egyetemes gyűlés határozata alá fog 
bocsáttatni. F. 

XI. Olvastatott a nmélt. m. k. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1876. évi 
sept. 2-án 20,311. sz. a. kelt rendelete az 1876. évi XXVIII. tczen alapuló népiskolai ható-
ságok tárgyában, mely háromféle intézkedést foglal magában. Az első ugyanis a superintendensi 
hivatalt illeti, hogy a tanintézetek számára készíttesse el a tanterveket, megerősítse és pecsét-
jével ellássa s megtartatásuk felett őrködjék, hogy dolgoztassa ki az órarendet évről évre s a 
tankönyveket és taneszközöket jegyzékbe vétesse, melyeket a tanítók az állami tanügyi közegeknek 
felmutatni kötelesek, — a második az iskolaszékek megválasztását minden községben s bejelente-
tésöket a tanfelügyelőknél meghagyja, és a harmadik az 1868-iki XXXVIII. tcz rendeleteinek 
minden irányban foganatosítására utal. 

A kerület a superintendensi hivatalt illető felszólításra nézve határozza, hogy e rende-
let, vonatkozván összes iskoláinkra az egyetemes gyűléshez származtassák át, oly kívánsággal, hogy 
a tantervre, órarendre, tankönyvekre és eszközökre vonatkozó teendőkkel ne a superintendensi 
hivatal, melynek azokat teljesíteni physikai lehetlenség, hanem az esperesek ós dékánok 
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bízassanak meg; az iskolaszékekre vonatkozó utasítás alapján azok felállíttatását, minden 
községben üdvösnek tartja, mire nézve az egyetemes gyűlés tegye meg a szükséges 
intézkedéseket; és végre hogy az 1868-iki XXXVIII. tcz. követelményeinek népiskoláinkban 
pontos végrehajtásáról gondoskodjék. F . 

XII. Továbbá olvastattak a következő vallás és közoktatásügyi ministeriumi rendelvények: 
1. 10,478 sz. a. folyó évi maj. 17-éről a württembergi alattvalók halotti leveleinek 

díjmentes kiállításáról. 
2. 741 ein. sz. a. f. évi jun. 9-éről a postai küldemények csomagoltatása tárgyában. 
3. 11,380 sz. a. f. évi máj. 25-éről az iskolai takarékpénztárakat illetőleg. 
4. 16,117 sz. a, mult évi sept. 12-éről Matzenauer „Krátky zemepis"-ét tiltja el. 
5. 22,027 sz. a. m. évi okt. 3-áról a Radlinskyféle „Déjepis vseobeeny" eltiltatásáról. 
6. 2274 sz. a. f. évi febr. 10-éről Dvihally ,,Házi ipar" czimü folyóirata ajánltatik. 
7. 6311 sz. a. f. évi május 6-áról Máday Izidornak „A szőlők veszedelme" czimű 

müve ajánltatik. 
8. 227. ein. sz. a. f évi márcz. 13-áról Ráth Mór könyvajándéka magyarajku nép-

tanítók számára jelentetik. 
9. 22,151 sz. a. m. évi okt. 28-áról a szünidőről az állami középtanodákban. 

10. 30,446 sz. a. m. évi dec. 10-éről a szünidőről a jogi tanintézetekben. 
11. 12,787 sz. a. f. évi jul. 22-éről a középiskolai rendtartás ügyében. 
12. 9501 sz. a. f. évi máj. 8-áról a selmeczbányai ásványáruda felállításáról. 
13. 20,728 sz. a. m. évi sept. 9-éről a brassói r. kath. főgymnasium nyilvánossági 

jogát jelenti. 
14.—23. Pályázatok középtanodai tanszékekre. 
24. 18,097 sz. a. f. évi aug. 10-éről az egyévi katonai önkénytesség intézvényére 

vonatkozó módosításokról. 
25. 17,137 sz. a. f. évi aug. 26-áról, hogy a törvénytelen gyermekeknél az anya 

illetőségi helye és a keresztszülék lakása bejegyeztessék az anyakönyvbe. 
26. 10,042 sz. a. f. évi jun. 9-áról a polgári nyugdíjasok elhalálozását, illetőleg a 

nők férjhezmenetelét illető lelkészi bejelentésekről. 
27. 778 sz. a. f. évi febr. 13-áról ugyanaz vonatkozólag a katonai nyugdíjasok 

elhalálozására, illetőleg a nők férjhezmenetelére 
28. 8559 sz. a. f. évi máj. 12-éről az ellenőrzési szemlék czéljából szükséges esketési 

levelek díjmentes kiadásáról. 
29. 11,206 sz. a. f. évi jun. 20-áról két esetről, melyekben a hadkötelesek engedély 

nélkül nősülhetnek. 
Mind e rendelvények, mint már szabályszerűleg köröztettek, tudomásul véttetnek. F. 

XIII . Olvastatott a m. évi jegyzőkönyv XI. pontja a r. kath. lelkészek által egy-
házunkon, nagyobbára a vegyes házasságokból származó gyermekek megkeresztelése körül elkövetett 
sérelmekről, melyek ellen a. kellő jogorvoslás eddigelé nem történvén meg, büntetlenül folyvást 
elkövettetnek. 

A kerület utasítja az egyetemes gyűlésre küldendő követeit, hogy oly állapot, 
midőn a r. kath. lelkészek a törvényt büntetlenül áthágva a sérelmeket szokásba hozzák, 
mig az evang. lelkészek a törvény korlátain belül maradnak, türhetlen lévén, sürgessék az 
egyetemes gyűlésnél, hogy mig e sérelmeken az ország törvénye által segítve nem lesz, 
gondoskodjék ideiglenes szabályokról, melyek ily esetekben a lelkészeknek utasításul szolgál-
hatnak s a jogorvoslás végett a szükséges lépéseket megtegye F. 

XIV. Olvastatott a dunáninneni ág. h. ev. kerületben létező népiskoláknak az 1875/6 
évi állapotáról szóló bizottsági jelentós, mint következik : 

Arvai esperesség. Az árvái esperesség népiskolái, az iskolalátogatást, az iskola-
épületeket, az iskolák felszerelését, a tanítók képesítését s tanitásbani ügyességét, végtére 
a tanidő törvényszerű betartását illetőleg, rendezetteknek mondhatók. Más részről azonban 
a faiskolák s gyümölcstenyésztés ügye, a tornászat oktatása ós az ismétlő iskolák, még 
mindig oly csemetéknek tekinthetők, melyek Árva talaján megfogamzani nem akarnak. 
Szép példát mutat Alsó-Kubin többi egyháztársainak, a mennyiben itt faiskola, tornászat ós 
ismétlő iskola is van. Felső-Kubiu uj iskolája nem sokára át fog adatni a közhasználatnak. 
Nyolczvannál több gyermek csak Alsó-Kubinban ós Párniczán járt egy terembe. Sajnálattal 
emiitjük, miszerint Isztebne fiókgyülekezeteiben néhány oly gyermek is találtatik, ki semmiféle 
iskolát sem látogat. A kralováni fiókgyülekezet iskolaépülete rosz; s miután maga a gyülekezet 
szegénysége miatt ujat nem emelhet, a nevezett iskola a nt. kerületi gyűlés becses figyelmébe 
ajánltatik. Az állami közegek egyes iskolákat részint a helybeli lelkész jelenlétében, résziűt 
annak mellőzésével, meglátogattak. 



- 7 -

Liptói esperesség. Ezen esperesség 31 községében rendes felekezeti iskolák tartatnak 
fen, ide nein értve a szüksógbelieket. Benedekfalván nemfelekezeti iskola létezik. Az iskola-
épületek 11 helyen jók, 17 helyen középszerűek, Király-Lehotán, Szokolcson és Laziszkón roszak. 
Az iskolák legnagyobb része fel van szerelve; kivétetnek: a német-porubai, konszkai, szokolcsi, 
paucsina-lehotai, laziszkói, liszkófalvi és a szjelniczai tanodák. Faiskolák 14 helyen léteztek; 
de miután részint alkalmatlan helyen feküsznek, részint nincsenek bekeritve, nem használtatnak 
mindenütt az ifjúság oktatására; 7 helyen nincsen ugyan faiskola, de az ifjúság mind a mellett 
oktattatott a gyümölcsészetben. A többi 10 községben sem faiskola nincs, sem gyümölcsészetbeni 
oktatás. Katonai szabad gyakorlatok tartattak 24 községben, 7-ben nem. Berendezett test-
gyakorló helyiség azonban seholsem létezik. Tanköteles volt 4242. Ezek közül 3449 iskolát 
látogatott. A tanidő csak nyolcz községben tartott nyolcz hónapig, egyebütt mindenütt tovább. 
Ismétlő iskolák tartattak 18 helyen. A tanitók a konszkai, király-lehotai, dovallói, kis-bobróczi 
és vázseczi kivételével képesítettek. A tanítóság fele kitűnő, fele középszerű, 1 gyenge. A 
konszkai ós kis-bobróczi tanitó kivételével a többi mind csak tanításból él. A fizetés a tanítóság 
2/5-énél 300 forinton aluli Legcsekélyebb fizetés 78 forintos. A király-lehotai, szokolcsi, 
laziszkói és paucsina-lehotai tanitók lakai roszak; a többi lakok egyik fele jó, más fele meglehetős. 
Polgári közegek segédlete néhány kevés helyen kikéretett és mégis adatott; de miután a szülők 
legtöbb esetben csak intetnek, de nem büntettetnek, a segélynyújtás sikere gyakran semmi. A 
megyei tanfelügyelő az iskolák egy harmadát meglátogatta. Megjegyzendő még, hogy a kokavai 
alsóbb osztály fogadott helyiségben oktattatik s magának a tanitósegédnek sincs laka. Hasonló-
képen a kis-bobróczi tanítónak sem lévén laka, szüleinél lakik. A szent-péteri iskolaház 
leégett; ugyanott most uj építtetik. Rózsahegy anyaegyház gyermekei a mult évben is kath. 
iskolába jártak, a helybeli lelkész azonban minden csütörtökön vallástanitásban részesítette. A 
liszkófalvi tanitó, kinek mostanáig csak 95 forintból álló fizetése volt, jövőre 4 hold föld 
élvezetében fog részesülni. Okolicsnán, Vitálisfalván, Andrásfalván, Déménfalván és Jalóczon 
rendes iskoláknak kellene lenni. A nevezett három utóbbi helyen szükségbeli iskolák léteztek. 
Tarnóczon behozatott az iskolai takarékpénztár. Vázseczen a faiskolát a biró bérbe adta, András-
falván pedig a szükségbeli iskolát a felsősóg bezáratta. 

Mosonyi esperesség. Ezen esperesség iskoláiról csak dicséretest mondhatunk. Az 
iskolakötelesek kivétel nélinil látogatták az iskolát. Az iskolaépületek mind jók. Gálos és 
Rajka két-két iskolát tart fen. Ismétlő iskolák mindenütt voltak. Kivánatos volna, hogy ott, 
hol gyümölcsészet és tornászat taníttatik ugyan, de tornahelyiség és faiskola mostanáig nincsen, 
ezen utóbbiak minélelébb életbe léptetessenek, minthogy ily gyakorló helyiségek hiányában 
a nevezett tantárgyak sem kezelhetők foganatosan. A tanidő az egész esperességben 11 
hónapig tartott. A tanitók fizetésének minimuma 500 frt. Polgári közegek segédletére 
sehol sem volt szükség. Az országos tanfelügyelő vizsga alkalmával meglátogatta a hegyes-
halmi iskolát. 

Nyitrai esperesség. Ezen esperességben az iskolaépületek nagyobb része jó; vannak 
azonban egyes fiókgyülekezetek és irtványok, hol tulajdonképpeni iskolaház nincs, s az ifjúság 
csak a szükségbeli tanitó lakán (tél idején) oktattatik. Az iskolák mintegy fele fel van szerelve 
taneszközökkel. Faiskola még mindig csak 10 helyen van ; tornászat pedig kivéve Lubinát és 
Ó-Turát sehol sem taníttatik. 80-nál több gyermek 12 helyen jár egy terembe. A tanköte-
lesek száma 6010; iskolába járt 5036. A tanidő a községek 3/5-ében kevesebb mint 8 hó, 
'/5-ében 8 hó, ]/5-ében több mint 8 hó. Ismétlő iskola sehol sincs. A tanitók nagyobb része 
nem képesített. Tanítási ügyességre nézve a tanitók legnagyobb része középszerű, de van 20-on 
felül a ki gyenge, és csak 12 község örvend kitűnő tanítóknak. Foglalkozásra nézve a tanitók 
nagyobb része még mindig más keresetre van utalva. A tanitólakok fele jó, egy negyede közép-
szerű . egy negyede rosz vagy semmi. Brezovát, Mijavát és Verbóczot a tanfelügyelő 
meglátogatta. A salgói iskolaház ez idén leégett, de már újra készen áll. A sághiak 
bérbe adták az iskolaépületet, hogy a beveendő összegekből idővel jobb karba helyez-
tessék. A bukóczi 104 tanköteles közül csak 51 látogatta az iskolát, s ez is csak két hónapig, 
minthogy az uj tanitó csak márcziusban kezdett működni. Ugyanitt Bukóczon valamint az 
iskola, ugy maga a tanitólak is a faluházán van; minek következménye az, hogy a falubeliek 
a tanitó lakán tartják tanácskozmányaikat, s a tanítót békéjében és munkájában zavarják. Szobo-
tiston 200 és több tanköteles közül 132 egy terembe járt. A nyitrai megyei választmánynál 
határozatba ment, hogy a kerületi szolgabíró a krajnai iskola külső ós belső állapotát vizsgálja 
meg, s ha valami hiányt találna, annak elhárítását a községi elöljáróságnak hagyja meg. 
Szakolcza mult évben iskolai czélokra házat vett, melynek megvétele és berendezése 5000 forintot 
igényelt. Az épületben két iskola, a könyvtár és egy tanitólak van elhelyezve. Szeniczen az 
iskolaházhoz épitnek könyvtári termet, természettani ós természetrajzi muzeumot s éremgyüjte-
ményi helyiséget. Vág-Ujhelyeny hol eddig a tanítónak laka nem volt, épen most épül tanitó-
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lak. Sziládon az iskolaépület 5000 frtba került. Tagosítás alkalmával ugyanitt a tanitó 4 
hold földet, az iskola pedig faiskolát kapott. Az ó-lehotai kath. lelkész az uj-lehotai iskola 
körüli erőszakoskodásaiért hepanaszoltatván elitéltetett, s az iskola visszakerült. 

Pozsonyvárosi esperesség. Ezen esperességnek hat iskolája, ugyanannyi jó iskola-
épületben van elhelyezve, nem különben a szükséges taneszközökkel felszerelve. Ismétlő iskolák 
mindenütt tartattak. Faiskolák vannak: Főréven és Récsén. Teljesen berendezett tornászat 
csak Pozsonyvárosában létezik. Nyolczvannál több gyermek sehol sem jár egy terembe. Az 
iskolakötelesek teljes számmal látogatták az iskolákat. A tanítók egynek kivételével mind 
kitűnők s képesítettek. A főrévi tanitó azonban egyszersmind jegyző. Pozsonyvárosában 
tanitólakok nincsenek. Polgári közegek segédletére sehol sem volt szükség A tanfelügyelők 
minden iskolát meglátogattak. 

Pozsonymegyei esperesség. Ezen esperességnek 20 felekezeti iskolája van. Szt. György 
és Bazin sz. kir. városok gyermekei az ottani nem felekezeti iskolákat látogatják. Az iskola-
épületek, kivéve a somorjait, terlingit, puszta-födémesit, schweinsbachit, melyek középszerűek, 
és a dunaszerdahelyit, mely rosz, mind jók. Az iskolák még nincsenek felszerelve Duna-Szerda-
helyen és Schweinsbachon. Faiskola még csak 7 helyen létezik, tornászat pedig a modori német 
és a limbachi egyháznál. A tankötelesek, örvendve mondhatjuk, itt is teljes számmal látogatták 
az iskolát. A törvényszabta tanidő mindenütt betartatott. Ismétlő iskolák csak öt helyen nem 
tartattak s itt is főképen azért, minthogy az illető tanítók egyházaiktól ebbeli fáradozásaikért 
semmiféle jutalomban nem részesítettek. Nyolczvannál több gyermek csak a felsőszelii és modori 
tót egyházban járt egy terembe. Az esperesség tanítósága képesített, kitűnő, jeles. Mellék-
foglalkozása egy tanítónak sincs. A fizetés mindenütt legalább 300 frt. A tanitólakok közül 
rosznak csak a duna-szerdahelyi mondható. A terlingi tanítónak ínég mindig nincs laka. Polgári 
közegek segédletére Somorján és Nagy-Lóvárdon volt szükség, s ez meg is adatott. A megyei 
tanfelügyelő urak, kivéve a duna-szerdahelyi és az alsó-szelii iskolát, a többit mind meglátogatták. 
Felemelitendő még, hogy a grinádi iskola és tanítója polgári közegek közbenjárásával a község-
pénztárából 200 forintot meghaladó évi járulékban részesül, nem különben hogy Frycs András 
hagyománya következtében a schweinsbachi tanitó egy szőlőkert élvezetében részesül. 

Trencsini esperesség. Ezen esperességben iskolaépülettel ellátott felekezeti iskolák 
25 községben tartattak fen. Ezekhez járul még 13 szükségbeli iskola. Nemfelekezeti iskolák 
léteznek: Brezolubon, Draskóczon, Neporaczkán, Szvinnán, Naszticzon, Zborán és Trebichaván. 
A sutói és dubnicskai iskolaépületek roszak; a többinek fele jó, fele középszerű. Nyolczvannál 
több gyermek járt egy terembe: Kochanóczon, Ksiunán, Lázon, Morva-Ljeszkón, Nemes-Podhragyon, 
Púchón és Zárjecsen. Az iskolák 3/5-e fel van szerelve; 2/5-e nem Faiskolák vannak: 
Beczkón, Kálniczon, Kochanóczon, Lázon, Ozoron, Csütörtökön, Puchón, Kis-Sztaukóczon, Szűlyón, 
Zay-Ugróczou és Zsittuán. Ljeszkón, Szrnyéu és Podhragyon nincsenek ugyan faiskolák, de az 
ifjúság a gyümölcsészetben oktattatik. Tornászat taníttatott: Beczkón, Lázon, Ozoron, Pod-
hragyon, Trencsinben és Zárjecsen. Tanköteles volt az egész esperességben 2689. Ezek közül 
valósággal iskolába járf 2212. Több mint 8 hónapig tartott a tanidő: Beczkón, Kochanóczon, 
Trencsinben; 8hónapig: Morva-Ljeszkón, Szrnyén. Ozoron, Puchóu, Kis-Sztankóczou, Zay-Ugróczon 
és Zárjecsen; a többi helyeken 8 hónapon alúl. Ismétlő iskola volt: Lázon, Szrnyén, Ozoron, 
Puchón, Szulyón, Trencsinben és Zárjecsen; egyebütt nem. Kitűnő tanítók működtek: Beczkón, 
Kochanóczon, Lázon, M. Ljeszkón, Szrn)rén, Nemes-Podhrágyon, Kis-Sztankóczon, Trencsinben, 
Zay-Ugróczon és Zárjecsen; a többi részint középszerű, részint gyenge. Tisztán tanítással csak 
15 tanitó foglalkozik, a többi mással is. 9 tanitó fizetése megüti a 300 forintot, a többi ezen 
összegen aluli. 11 tanitólak jó; a többi részben középszerű, részben rosz. Polgári segélyzet 
nyújtatott: Podluzsánban, Lezseren. Timorházán, Zay-Ugróczon. A megyei tanfelügyelő három 
iskolát látogatott meg; még pedig: a ksinnait, kis-sztankóczit ós zárjecsit. Megemlítendő még, 
hogy Ivanóczon, Závadán, Dohnánban, Hosztinán és Mostistón rendes iskoláknak kellene lenni. 
A trebichavai iskola az egyházi közegek tudta nélkül átváltozott nemfelekezetivé. Puchón 150 
gyermek járt egy terembe. Figyelembe ajánltatik a drjetomai iskola sorsa, hol az elaggott 
tanitó egész éven át majdnem semmit sem tett, s az egyház szegénysége miatt sem az öreget 
nyugdíjazni, sem ujat helyébe állítani nem képes, miután az egész tanítói fizetés csak 120 frtra rúg. 

Turöczi esperesség. Ezen esperességnek 44 községében felekezeti, 5 községben pedig 
nemfelekezeti iskola van. Nemfelekezeti iskolák léteznek: Kis- és Nagy-Csepesónybeu, Abrahám-
falván, Jezerniczen ós Ruttkán. Az iskolaépületek közül 14 jó, 18 középszerű, 9 rosz. Raksán 
az iskola fogadott házban tartatott; Folkusfalván egy földmives lakásán; Diánfalván pedig épen 
most épül uj iskola. 26 helyen az iskolák fel vannak szerelve, 18 helyen nem. Faiskolák 
csak Hájban, Alsó-Stubnyán, Kisfaluban, Ivankofalváu, Tót-Prónáu ős Szucsánban vannak; 
gyümölcsészetben azonban még Szt. Mártonban, Neczpálon és Záthurcson is taníttattak a gyermekek. 
Tornászat, kivéve Szent-Mártont, Pribóczot és Prjekopát, seholsem taníttatott. A tanköteles 



gyermekek száma 2610. Ezek közül 2189 iskolát látogatott. Szucsánban 108 tanköteles közül 
csak 76 járt iskolába; tehát majdnem egy harmad nem. Turánban 171 tanköteles közül 136 
gyermek járt egy terembe, nem különben Mosóczon is 135 gyermek egy iskolában taníttatott. 
A tanidö legtöbb helyen 8 hónapig tartott; kivételt tet tek: Szent-Márton, Mosócz és Szucsán, 
hol 9 hónapig tartott a tanítás. Tót-Próna íiókgyülekezeteiben pedig csak 5 hónapra szorítkozott 
a tanítás. Nem képesített tanító 11 van az esperességben. A tanítók egy harmada kitűnő, 
egy harmada középszerű, egy harmada gyenge. A tanítók fizetése legtöbb helyen nem üti meg 
a 300 frtot. Vannak még 18, 20, 22, 52, 61, 70, 80, 90 frtos fizetések is. Ennek tulaj-
donitható, hogy 16 tanító a tanításon kivűl más keresetre is van utalva. Ismétlő iskola csak 
Hájban, Csremosnón, Alsó-Stubnyán, Kisfaluban, Ivankofalván, Szent-Mártonban és Pribóczon 
tartatott. A tanitólakok fele meglehetős, egy negyede jó, egy negyede rosz. Rudnón, Tót-
Prónán és Selmeczen a kivánt polgári segély megadatott, Zsámbokréten nem. Az iskolák több 
mint felét a tanfelügyelő meglátogatta. Megjegyzendő még, hogy Szklabina és Neczpál uj 
iskolaépítéséhez készületeket tesz. Jahodnikon iskola van, de tanító nincs, az ok nem mondatik. 
Draskóczon törvény szerint iskolának kellene lenni. Szent-Márton egyes fiókgyülekezeti, vala-
mint Hadvigának gyermekei semmiféle iskoláztatásban nem részesülnek. Mosóczon a magas 
kormány mult április havában a katb. lelkész felügyelete alatt magyarnyelvű elemi leánytanodát 
állított fel, melybe azonban az evangélikusok gyermekeiket nem járatják. A bellai felekezeti 
iskolát a tanfelügyelő és egyes bellaiak nemfelekezetivé akarják átalakítani; minek következtében 
az ottani felekezeti tanitó leköszönt. A pribóczi iskola felsőbb helyről oda utasíttatott, hogy 
jobb karba helyeztessék, különben be fog záratni. Divéket és Dubovát a magas kormány 
tanszerekkel látta el. 

Olvastatott a ni. évi jegyzőkönyvnek az iskolai ügyről szóló XII. pontja, melylyel a 
ker. gyiilés határozatából a rózsahegyi lelkész félszólittatott az ottani evang. gyermekek tanítására, 
a nyitrai esperesség Császtkón és Várallján az iskolák megalapításának keresztülvitelével meg-
bízatott, és a ker. iskolai bizottság a sziikségbeli tanítók fogalmának meghatározására felhívatott. 

Olvastatott a ker. iskolai bizottságnak Pozsonyban f. évi aug. 31-én tartott ülésének 
jegyzőkönyve, mely szerint a m. évi ker. gyűlés jegyzőkönyve XII. pontjának meghagyásából a 
szükségbeli tanítók fogalmát kell vén meghatároznia, véleményét ezen fogalomról abban terjeszti 
elő, hogy 1., rendes tanitó az, ki egyháza által szabályszerüleg kiállított hiványa alapján működik, 
képesítési okmánynyal és az egyházi elöljáróság által hivatalában megerősítéssel bir, 2., hiványnyal 
biró, de képesítési okmány nélkül működő tanítók ideiglenesen rendeseknek nevezendők, végre 3., 
oly tanitó, ki sem hiványnyal, sem képesítési oklevéllel nem bir, szükségbeli. 

Továbbá a m. évi illető határozatokra vonatkozólag jelentetett, hogy Rózsahegyen a külön-
ben jól rendezett városi iskolák mellett az evang. gyermekek vallásos neveltetésének elégtétetik azzal, 
hogy az ottani lelkész a vallástanban szorgalmasan és alaposan oktatja őket; a nyitrai esperességben 
Császtkón az anyaegyház alapításával az iskola is berendeztetett ós a tanítás a megválasztott 
lelkészre bízatott; Várallján pedig a lelkész meghalálozása okából az iskola létesítése fenn-
akadt. A trencsini esperesség az idei jelentéshez hozzáadá, hogy a drietomai, a kerület 
pártfogásába ajánlt tanitó időközben meghalt. Általában pedig kiemeltetett, hogy az iskola láto-
gatásának kényszerítésére kivánt segédletet a polgári közegek nem mindenütt adták meg. 

A ker. gyűlés az előterjesztett jelentéseket, tapasztalatokat ós javaslatokat tudo-
másul véve határozza: a bizottság jelentése egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktattassék; 
— oly tanitó, ki szabályszerű hiványnyal, képesítési okmánynyal és az egyházi elöljáróság 
által hivatalában megerősítéssel bir, rendesnek, — a meghívott, okmány nyal nem biró, de 
ennek megszerzésére legfölebb kétévi határidő alatt kötelezett, ideiglenesnek, — végre 
ki hivány és képesítési oklevél nélkül működik, sziikségbelinek tekintessék; — a nyitrai 
esperesség az iskola alapítására Várallján ujolag utasittatik; végre minden illető esperesség 
a jelentésben kiemelt hibák eltávolítására felhivatik, — valamint, hogy azon esetre, ha a 
polgári közegek a kivánt segédletet megtagadnák, e törvényes eszköz elérése végett a fensőbb 
hatósághoz is felfolyamodni lehet ós kell. L. 

XV. Az iskolai ügy kapcsában a liptói esperesség beterjeszti jelentését f. é. sept. 
21-óről, melyben tudatja, hogy Andrásfalván, Verbicz-Szent-Miklós leánygyülekezetében a hitfele-
kezeti és csak szükségbeli ugyan s ugyanily tauitóval ellátott, de egyházi felügyelet alatt 
működő iskola 1876. jul. 10. kelt szolgabírói értesítés szerint, a ministeriumnak 1876. apr. 21-én 
8175 sz. a. kiadott rendelete következtében, a nélkül, hogy valaha az állami tanfelügyelő meg-
látogatta vagy megintette volna, mint állítólagos zugiskola bezáratott, — s felkéri a gyűlést, hogy 
a feljebb emiitett leányegyházat jogában megvédje. 

A ker. gyűlés a liptói esperesség jelentését tudomásul vévén, megbízza főtiszt, 
superintendens urat, hogy a nmélt. vallás és közoktatásügyi ministeriumhoz fordulva, 
kijelentse, mikép a bezárt iskola hitfelekezeti lóvén s az egyházi hatóság felügyelete alatt 
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állván, zugiskolának nem tekinthető s épen azért az emiitett bezáratási rendelet visszavételéért 
megkeresse. L. 

XVI. A mult évi jegyzőkönyv XIII. pontjánál, mely szerint az egyetemes gyűlésre 
azon indítvány terjesztetett fel, hogy a reá tartozó teendők rendezését és szabályozását keresztül 
vigye, és az egyetemes gyűlés 48. pontjánál, mely szerint a kerület indítványa, mint időelötti, 
mely előbb akarná rendezni az egyetemes gyűlést a kerületnél, elvettetett: a liptói esperes ur 
indítványozza, hogy a kerületi gyűlés, belátva rendeztetésének szükségét olyannak kidolgozása és 
megállapításához haladéktalanul lásson. 

A kerületi gyűlés elfogadva az indítványt, bizottságot nevez ki főtiszt, superintendens 
ur elnöklete alatt következő tagokból: Baltik Frigyes, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, 
Osztroluczky Géza, Dohnányi Lajos ós Csecsetka Sámuel, mely bizottság a dunáninneni 
kerületben az egyes gyülekezetek, esperességek és a kerület egyházi rendezésének, annak 
minden ágait magában foglaló tervezetét kidolgozza, bekérve ebez az egyes esperességektől 
az ide tartozó szabályokat, és munkálatát a jövő évi gyűlésnek megállapítás végett 
előterjeszsze. L. 

XVII. Olvastatott nmélt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő urnák 1876. jun. 14-én 
kelt levele, melylyel az egyetemes gyűlés okt. 12. s következő napjaira összehivatván az előleges 
értekezlet okt. 11-én esti hat órakor megtartandó lesz. Az egyetemes gyűlésre az egyházkerületi 
elnökségen kivül 

képviselőkül megválasztva kiküldettek: Leskó Mihály, Glatz Jakab, Krizsan 
Károly, Trokan János, Hodzsa András, Nóvák Sámuel (napidíjjal), Baltik Frigyes, Trsztyénszky 
Ferencz, Minich Dániel, Frecska Lajos, Bodiczky Kálmán, Holuby József, Boy Pál, dr. 
Húrban József, Leska János, Schulcz Lajos, Lányi Sámuel, Institorisz József, Kmeti János 
és Skripeny János a lelkészi karból, világi részről pedig Jeszenszky József, dr. Sainarjay 
Károly, dr. Mudrony Mihály, Weinberger András, Reischel Károly, Schleifer Károly, 
Jamuiczky Péter, Major Pál, Hollerung Alfred, Szilvay Károly, Osztroluczky Géza, Dohnányi 
Lajos, Subert István, Valásek Mihály, Révay Nándor, Dulla Máté, Bobrovniczky László, id. 
Szent-Iványi József, ifj. Szent-Iványi Márton, Kiszely Árpád, Dr. Matuska Péter, Makoviczky 
Péter, Kubinyi Kálmán, Zmeskal Zoltán, Csillaghy József, Kubinyi Árpád ós Kámory 
Sámuel tanár (napidíjjal). L. 

XVIII. A m. évi jegyzőkönyv XVII. pontjánál, mely szerint a szláv iskolák számára 
szláv nyelvű taneszközök kívántattak: 

A kerületi gyűlés e méltányos kívánalmánál ismétlőleg megmarad L. 
XIX. Olvastatott a szláv iskolai tankönyvekről gondoskodó bizottság jelentése, melylyel 

a jövő iskolai évre következő könyvek ajánltatnak: Luther kátéja Baltik kiadása szerint; Luther 
kátéjának magyarázata Leska Jánostól; bibliai és egyházi történetek Baltik kiadása szerint; a 
liptói és avBezsoféle abc-könyv; Bezso olvasókönyve ós nyelvtana; Kordos számtani könyvei; 
a zólyomi „Skoluik" ; Kordos és Kozsehuba természetrajzi könyvei, Rizner kézikönyvével; Kordos és 
Bezso természettana; Lichard kis gazdája ós gazdasszonya, Rizner földrajza és magyar történelme; 
Zelliger alkotmánytana; ének Kadavy „Zpévák"-ja és testgyakorlat Zoch szerint. 

A kerületi gyűlés a bizottság által ajánlt könyveket jóváhagyván, azokat használat 
végett a jövő iskolai évre ajánlja, kiváltkép pedig Luther kátéját Szeberényi superintendens 
és Baltik esperes által rendezett hiteles és szabatos kiadásában. L. 

XX. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXIX pontja alatt kiküldött számvizsgáló 
bizottságnak 1875-dik évi kerületi számadásokra vonatkozó jelentése, mely szerint: 

1. Az egész évi bevétel 6777 frt. 43 kr. 
Az egész évi kiadás tett 2412 „ 12 „ 

Jövő évre maradt a pénztárban . 4365 frt. 31 kr. 
2. Tényleges állás földtehermentési, szőlő váltsági ós 

magán kötvényekben, takarékpénztárban ós kész-
pénzben, hozzá számítva az esperességek adó és 
jegyzőkönyvi tartozását és évi illetékét, az összes 
activ állapot teszen 17711 frt. 20 kr. 

Ebből levonva a szenvedőleges állapotot alapítványokban 2781 „ 77 „ 
Az összes alap teszen 14929 frt. 43 kr. 
3. Jövő évi kiadások költségvetése: 

Superintendens ur évi tiszteletdíja 1200 frt. — kr. 
Superintendensi segédlelkész díja 200 
A váczi süketnéma intézeti vallástanárnak . . 20 „ — 
Négy kerületi jegyző fizetése 200 „ 

?? 

Oldal . 1620 „ — 
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Áttétel • 1620 frt. — kr. 
A pozsonyi lyceum és tápintézetnek . . . . 200 
Német-alapítványi ösztöndíj 81 „ 30 
Szirmay-féle alapítvány kamata 63 
Vegyes és előre nem látható kiadásokra . . . 884 

Összesen . 2848 frt. 30 ki\ 
4. A kerületi számvizsgáló bizottság a számadásokat rendben találván, indítványozza, 

hogy Jeszenszky József pénztárnok urnák az őt illető felmentvény megadassék s a pénztár hű 
és lelkiismeretes kezeléseért köszönet szavaztassék; de egyúttal javasolja sziute, hogy miután 
több esperességek tetemes hátralékban vannak, sőt jegyzőkönyvekért is tartoznak, hogy a kerület 
pénzbeli vagyonának szaporítása végett — mely a bejövendő hátralékok kamataiban rejlenék — 
a kerület oly módokról gondoskodjék, melyek ama hátralékokat megszüntetnék. Ennek kapcsában 
a pozsonyvárosi esperesség felhozván a mult évi jegyzőkönyv XXIX. pontjában foglalt ama 
határozatot, hogy az esperességek azon adóilletéki tartozásai, melyek azoknak az 1871-ik 
évben elengedtettek, a tartozási rovatok tételeiből leszáinittassanak, az illető esperességektől 
a hátralékok teljes szigorral foganatosítandó behajtását sürgeti. 

A kerületi gyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését tudomásul véve azt jóváhagyta, 
valamint Jeszenszky József kerületi pénztárnok urnák a kiérdemelt felmentés köszönettel meg-
adatott. A jövő évi számvizsgáló bizottság tagjaiul megválasztatnak: Mossóczy Lajos ur mint 
elnök, Leskó Mihály, Geyer János, Minich Dániel, Samarjay Károly, Weinberger András, dr. 
Mudrony Mihály, Sloboda Pál, Schuh Ágost és Boor Mihály urak. A pozsonyvárosi esperesség 
indítványéra vonatkozólag a kerület határozza, hogy az 1871. évi jegyzőkönyv XXII-ik és az 
1875-iki jegyzőkönyv XXIX pontjában foglalt határozatok fen tartása mellett, kerületi pénztárnok 
ur az elengedett összegek felszámítása ós megalapítása végett az illető esperes urakkal érint-
kezésbe tévén magát, azokat törlessze. Az adókivetési kulcs e jelen évvel lejárván, a számvizsgáló 
bizottság a következő 5 évre szóló kulcs kidolgozásával megbizatik. F. 

XXI. Olvastatott főt. Czékus superinteudeus urnák f. évi aug. 12-én kelt levele, 
melyben tudatja, hogy Péchy Tamás ur ő excja a tiszai egyházkerület felügyelőjévé választatott. 

Á kerület üdvözli ő excját kerületi felügyelői hivatalában s az egyetemes gyűlésre 
küldendő követeit megbízza ezen érzelmeinek tiszteletteljes tolmácsolásával. F. 

XXII. Olvastatott főt. Török Pál helv. hitv. ev. püspök urnák 1876. sept. 14-én 
kelt s főtiszt, superintendens úrhoz intézett levele, melyben tudatja, hogy N. N. nagybirtoku s 
jóakaratú ur, magyarhoni protestáns egyetemes egyházunk javára, földbirtokait már életében, 
kikötendő mérsékelt életjáradék mellett átadni s e szándékát f. évi okt. 15-én Budapesten 
valósítani kívánja. 

A kerület e szives tudósítás alkalmából az okt. 15-ére kitűzött értekezletre 
főtiszt. Oeduly Lajos superintendens s inéit. Szent-Iványi Márton felügyelő urak által magát 
képviseltetni fogván, azon teljes bizalomban, hogy csak az egyház érdekében munkálni 
fognak, őket általános felhatalmazással minden erre vonatkozó jogügyletek érvényes meg-
kötésére ellátja. F. 

XXIII . A többi ág. hitv. evang. egyházkerületek ós az azokban működő hív lelkészek 
megnyugtatása czéljából, az 1875-iki kerületi jegyzőkönyv XXXIX. pontja oda magyaráztatik 
egyhangúlag : 

hogy a mondott pont határozata az úgynevezett protestáns-egyletről érvényben maradván, 
minden, a többi kerületekből hozzánk jövő lelkész, azon meggyőződésben, hogy a symbolicus 
könyvekre már előbbi kerületében lekötelezte magát, e részbeli uj nyilatkozattételtől feloldatik. F. 

XXIV. Méltóságos Szent-Iványi Márton felügyelő ur a körülmények folytán a gyűlésből 
távozni kénytelenittetvén, 

a világi elnökséget tek. Szilvay Károly trencsini esperessógi felügyelő ur veszi át. F. 
XXV. Olvastatott a mult évi jegyzőkönyv XXI. pontja s ezzel kapcsolatosan a nmélt. 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriuinnak 1876. évi jun. 27-én 13.291. sz. a. kelt 
leirata, mely szerint a dunáninneni egyházkerületet is érdeklő iskolai kézikönyvek eshetőleges 
kitiltásának szükséges indokolása közöltetni fog a főpásztori hivatallal. 

Tudomásul véttetik. F. 
XXYI. Felolvastattak a modori ós zniováralljai állami tanitóképezdéknól és a pozsonyi 

állami tanitónőképezdénél működő vallástanárok jelentései. Névszerint: 
1. A modori tanitóképezdéről Hollerung Károly lelkészé, hogy az intézetet 10 ágost. 

és 1 helv. hitv. evang. növendék látogatta; a vallástanitás tárgya az egyháztörténelem volt. 
2. A znió-váralljai tanitóképezdéről jelenti Rosza János ivánkofalvai lelkész, hogy az 

evang. növendékek száma 17 volt; tantárgyul szolgált Dr. Luther Márton kátéja, Abafy Lipót 
o 
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és Blázy Lajos magyarázata szerint; vallástanár ur jelenti egyúttal, hogy száz frtnyi évi díjért 
a távolfekvő képezdében a vallástánitást nem folytathatja. 

3. A pozsonyi tanitónőképezdéről jelenti Liska Sámuel tanár, hogy az intézetben 19 
ágost. és 5 helv. hitv. evang. növendéknek adott vallásoktatást; tantárgy volt az egyház-
történelem Pálffy József kézikönyve szerint. 

A jelentések tudomásul véttetnek; Rosza lelkész urnák pedig jövőre némi kárpótlás 
az államsegélyből adatni reményiedbe téttetik. F. 

XXVII. Baltik esperes ur javaslata a vallási tananyagnak a tanitóképezdéken czél-
szerübb beosztása iránt az illető vallástanárokkal közöltetvén, Hollerung és Rosza lelkészek 
benyujták észrevételeiket. 

Ezen észrevételek Baltik esperes urnák kölcsönös megállapodás végett kiadatnak. F. 
XXVIII. Benyujtatott Droppa, Vilmos lipótvári fegyintézeti lelkésznek jelentése, mely 

szerint a prot. fegyenczeknek száma 87-et tett, melyek közül ág. hitv. ev. 29, helv. hitv. 58. 
A terjedelmes s ügyszeretettel szerkesztett jelentés tudomásul véttetik. F. 

XXIX. Olvastatott a m. évi jegyzőkönyv XXVII. pontjához a nm. vallás és közoktatás-
ügyi ministeriumnak m. évi nov. 20-án 28,866 sz a. kelt leirata, melyben tudtul adatik, hogy 
az 1874/5-ben befolyt házassági felmentési dijak hováforditása helyeslőleg tudomásul véttetett. 
Főt. superiutendens ur jelenti, hogy az e czim alatti díjakat 1875/6 következők fizették be: 
Frano Pál Karlováról 10 frt., Gjacs Mihály Hájból HO frt., Visnyovecz György Prjekopáról 
10 frt., Duga István Mijaváról 10 frt., Bagi György Német-Gurabról 20 frt., Droppa György 
Sztranján-Sztranáról 10 frt., Potúcsek István Brezováról 20 f r t , Gyurkovics János Pokrivácsról 
10 frt., Král György Krpelánból 10 frt. , Czapko János Kis-Porubáról 10 frt., Közlik András 
Jaszenováról 10 frt., Vanicsek István Szeniczről 10 frt., Diirr Mátyás Zurányból 20 frt., 
Szloboda Mátyás Récséről 15 f r t , Maczek Jáoos Csácsóról 10 frt., Denk György Misérdről 10 frt., 
Hadn Sámuel Bazinból 40 frt,, Graf András Levélből 20 frt., Graf Pál ugyanonnan 20 frt., 
Fischer Mátyás Rajkáról 10 frt., Wawrinszky Mihály Bazinból 20 frt., Jurcso János Verbóról 
10 frt., Csermák Sámuel Bazinból 10 frt., Belencsák János Mijaváról 10 frt., Szvitek Pál 
ugyanonnan 10 frt . , Hlobik János ugyanonnan 10 f r t , Tomasovicz János Hrusóról 10 frt., 
Bekarka János Pribilináról 10 frt., Gyurecz György Mijaváról 10 f r t , Knaszky Mihály ugyan-
onnan 10 frt., Knaszky János ugyanonnan 10 frt., Spacsek János Zárjecsről 10 frt., Golány 
János Lubináról 10 f r t , Mikulecz András O-Turáról 10 frt., Aledla János Vazseczről 10 frt., 
Filka Pál Szobotistről 10 frt., Brako János Diánfalváról 10 frt., Weinzettl Gottlieb Pozsonyból 
10 frt., Razus Mihály Verbiczáról 10 frt., Trnka Ádáin Jamnikről 10 frt., összesen 495 frt . 
Ezen összegből a mult évi illetékek kikerekitése végett előre kikiadatván 5 frt., elosztandó 490 frt 

Az ez idén befolyt házassági felmentési díjak a 8 esperesség közt 8 egyenlő 
részletben elosztandók lesznek oly czélból, hogy az azokban létező papi, tanári és tanítói 
özvegy és árva intézetekre fordíttassanak. F. 

XXX. A mult évi jegyzőkönyv XXVIII. pontjánál a kerületi törvényszék következőkép 
állíttatott össze: 

Az egyházkerületi elnökség elnöklete alatt 
egyháziak: világiak: 

Nóvák Sámuel, egyúttal alelnök, Kubinyi Kálmán, egyúttal alelnök, 
Hodzsa András, Osztroluczky Géza, 
Brózik András, Zmeskal Elek, 
Baltik Frigyes, Mudrony Pál, 
Lányi Sámuel, Dulla Máté, 
Soltész György. Milecz János. F. 

XXXI. Felolvastatott az 1874-ik évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 27-ik pont-
jában foglalt határozata által a theologiai akadémia ügyébeu kiküldött bizottságnak jelentése. 

A kerület örömmel üdvözli a Pozsonyban felállíttatni szándékolt theologiai akadé-
miának a bizottság által ajánlott tervét ós az akadémiát csakis Pozsonyban óhajtja; az 
akadémiai bizottságot illetőleg azonban azt határozza, hogy ennek tagjaiból a pozsonyi 
egyház annyit válaszszon, mint két egyházkerület, a többi tagokat ne az egyetemes gyűlés, 
hanem a kerületek válaszszák s a superintendensek az akadémiai bizottság állandó s 
választás alá nem eső tagjai legyenek; az anyagi áldozatokra ugyan késznek nyilatkozik, 
de ugy hogy az egyes gyülekezetekre ujabb terhek ne rovassanak; végre kívánja, hogy az 
akadémia belszervezetében az ágostai hitvallás tanaira és az egyházunkban létező különféle 
nyelvek érdekeire suly fektettessók. F . 

XXXII. Olvastatott a nmélt. in. kir. minisztériumnak 1876. máj. 27-én 11,513 sz. a. 
kelt leirata, melyben a kerületnek az 1875. évi államsegélyről beadott számadása jóvá hagyatván, 
azon évi 2 fortnyi maradvány a jövő számadásba áttéttetni elrendeltetik. Olvastatott továbbá 
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ugyanazon nmélt. ministeriumnak 1876. febr. 27-én 4394 sz. a. kelt intézvénye, melylyel az 
1876. évi 5000 frtnyi államsegély kiutalványoztatik. Olvastatott végül ugyanezen államsegély 
elosztási tervének kidolgozására ezen gyűlés jegyzőkönyvének III. pontjában kiküldött bizottság 
jegyzőkönyve, melyben inditványoztatik, hogy az idei a m. évi 2 frtnyi maradékkal 5002 frtot tevő 
államsegély következőleg osztassék szét: 

1. Az egyetemes pénztárba az 1872-iki egyet, gyül.jkönyv 46-ik pontja értelmében 250 frt. 
2. Az esperességi lelkészi özvegyárva-intézeteknek 200 írtjával 1600 frt. 
3. A nyolcz esperes urnák, mint azon anyagi veszteségnek, melylyel munkálkodásuk az 

egyház részére jár, megtérítésére 100 írtjával 800 frt. 
4. A túróczi esperes urnák, mint a kerület megbízottjának az evang. tanulók vizsgálatánál 

a znió-váralljai képezdében, útiköltségül 10 frt. 
5. Az egyes esperességek szerint: 
a) Az árvái esperességben: Isztebne 90 frt., Nagyfalu 90 frt., Lencsó Jozefina, Kmety 

Zsófia ós Zoch Anna papözvegyek 10— 10 írtjával 210 frt. 
b) A liptói esperességben: Szmrecsány 70 frt., Szt. Péter 50 frt., Csorba 40 frt. , Bocza 

30 frt., Rózsahegy 20 frt., Hrobony Lajos lelkész 50 frt., Bohus Gyula lk. 40 frt. . 300 frt. 
c) A mosonyi esperességben: Magyar-Ó vár 150 frt. 
d) A nyitrai esperességben: Császtkó 100 frt., Turolúka 100 frt., Bukócz 40 frt. 

Vág-Ujhely 40 frt., Csácsó 40 frt., Kosariszko-Priepaszné 40 frt., Kosztolna 40 frt., Stefánik 
Ludovika és Schnitta Dorottya papözvegyek 10—10 írtjával 420 frt . 

e) A pozsonyvárosi esperességben, Ligetfalva 50 f r t , Főrév 50 frt., Polefkovics 
Gusztáv lelkész, kinek számára a fizetés-emelés esperes urnák nem sikerült 100 frt. 200 frt. 

f) A pozsonymegyei esperességben: Duna-Szerdahely 50 frt., Kajal 50 frt., Grinád 
40 frt., Stelczer Károly lelkész lOOfrt., Zatkalik Mihály és Simkó József lk. 50 - 50 írtjával 340 frt. 

g) A trencsini esperességben: Púchó 50 frt., Kis-Sztankócz 50 frt. , Szúlyó 20 frt., 
Láz 20 frt. , Zárjecs 20 frt., Kokess Sámuel, Krizsan János, Cserno Károly lelkészek 50—50 írtjával, 
Okruczky Emilia papözvegy 20 frt 330 frt . 

h) A túróczi esperességben: Háj 76 frt., Tót-Próna 76 frt., Szucsány 70 frt., Bernát 
János, Bogyay Pál, Belohorszky Károly lelkészek 50 — 50 írtjával, Kvorka Zsófia és Belohorszky 
Amália papözvegyek 10—10 írtjával 392 ftt . 

Összesen . . 5002 frt . 
A kerületi gyűlés a tett indítvány szerint ez elosztást elfogadta; főtiszt, 

superintendens urat pedig felkéri, hogy jövő tájékozásul áttekinthető kimutatást állítson 
össze az eddig megajándékozott összes gyülekezetekről, egyes lelkészek ós papözvegyekről 
s a nekik adományozott összegekről. L. 

XXXIII. Előterjesztetett és olvastatott a jelentés a kerületi gyámintózet 1875/6 évi 
állapotáról, a melyben, elismertetvén a gyámintózet áldott működése, tudomásul adatik, hogy 
ez évi gyűjtések tettek a liptói esperességben 63 frt. 64 krt., az árvaiban 30 frtot, a túrócziban 
20 frt. 41 krt., a trencsini ben 66 frt. 27 krt., a nyitraiban 37 frt 12 krt., a pozsony-
megyeiben 242 frt. 95 krt., a pozsonyvárosiban 750 frtot, a mosonyiban 99 frt. 90 krt. és 
a pozsonyi lyceumban 114 frt. 79 kr t . ; mely összegekből a kerületi gyámintézeti pénztárnak 
jut a liptói esperessógből 20 frt. 88 kr., az árváiból 15 frt. , a túrócziból 10 frt. 20V2 kr., 
a trencsiniből 23 frt. 731 /2 k1'-» a nyitraiból 13 ft. 32 kr., a pozsonymegyeiből 65 frt. 76 kr., 
a pozsonyvárosiból 250 frt., a mosonyiból 33 frt. 30 kr , a pozsonyi lyceumból 38 frt. 26 kr., 
összesen 470 frt. 46 kr. 

Kedves tudomásul vettetik. L. 
XXXIV. A jelen jegyzőkönyv IV. pontjában az újonnan keletkező egyházak auya-

sitása és önállósitásánál szükséges szabályok megállapítása czóljából kinevezett bizottság 
a következő szabályok elhatároztatását ajánlja: 1. hogy minden egyház köteles kimutatni, 
mikép temploma, paplaka és iskolája valósággal van, vagy pedig a szükségek ós körülményeknek 
megfelelő templom, paplak és iskola felépítésére anyagi eszközökkel bir, mit előterjesztendő 
tervvel és költségvetéssel bebizonyítania kell; 2. hogy képes ós akarja lelkészét legkevósbbé évi 
600 s tanítóját legkevósbbé 300 frtnyi fizetéssel ellátni; 3. hogy közte ós a volt anyaegyház 
között vitás kérdések nem léteznek; 4. hogy közte és a volt lelkész vagy tanitó között minden 
lehető kötelezettségek vagy barátságos uton kiegyenlittettek vagy itéletileg elintéztettek; 5. hogy 
az uj egyház határai szabatosan és minden kétséget kizárva megjelöltettek. Mely javaslat végül, 
hogy az egyes esperességekhez véleményük meghallgatása czéljából utasíttatván, a jövő gyűlésben 
végleg ós érvényesen elintéztessék. 

A kerületi gyűlés az előterjesztett indítványt elfogadva, azt a tett javaslat 
értelmében az esperességekhez utasítja. L. 

4 
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XXXY. A múlt évi jegyzőkönyv XXXIT. pontjánál meghatározandó lévén a jövő évi 
egyházkerületi gyűlés helye, a gyűlés sz. k. Pozsony város gyülekezetének részéről hivatik meg. 

Az elnökségnek bölcs belátására bizatik a kerületi gyűlés helyének megválasztása. 
A trencsini egyháznak ezen gyűlés szives fogadásáért hálás köszönet szavaztatik, valamint 
Trencsin sz. k városának is a gyűlés helyéül felajánlott, bár nem használt, tanácskozási 
tereméért. F. 

XXXYI. Olvastatott a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 40-ik pontja, mely 
az egyetemes felügyelő, jegyzők és consistorium választási módját szabályozza. 

A kerület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, kivéve a jegyzők választási módját, 
kik épen ugy, miut az egyetemes felügyelő, az egyes egyházak által választandók legyenek. F. 

XXXVII. Olvastatott a m. évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 45-ik pontja, mely 
szerint főtiszt. Geduly Lajos superintendens ur által segódlelkósznek felszentelt Laucsek Dánielnek 
Czékus István superintendens ur s illetőleg a tiszai kerületi gyűlés által a tiszai kerületből 
kimondott kizáratása tudomásul vettetett; Czékus superintendens ur által indítvány adatott be, mikép 
kelljen hasonló esetekben jövőre eljárni, a kerületek pedig a beadott indítvány felett javaslataik 
megtételére s általán az idevágó kérdésekben nyilatkozatra felhivattak. 

A kerületi gyűlés főtiszt. Geduly Lajos superintendens ur eljárását emiitett 
Laucsek Dánielnek ugy megvizsgáltatására mint felszentel tetésére nézve rendesnek és 
helyesnek találván, teljes egyetértését kimondja, eljárását helyesli és Laucsek felszentelte-
tésének érvényét elismeri; Czékus István superintendens urnák, illetőleg a tiszai kerületi 
és az egyetemes gyűlésnek eljárását, mely utóbbi amannak határozatát jóváhagyá ós meg-
erősité, sajnálattal tudomásul veszi; a Czékus István superint. ur által beterjesztett indítványt, 
mint olyant, melynek semmi egyházjogi lényege és semmi összefüggése a keresztyén egyház 
rendtartásával nincs, mely határozatlanságával, érthetlenségével s ellenmondásával a zavarokat 
el nem hárítaná, hanem szaporítaná, mely consistoriális tárgyakat az adniinistratio körébe 
helytelenül bevon, az ordinatio cselekvényét puszta szertartássá alacsonyítja, messzehatásával 
az ugy is kevés theologust a lelkészi hivataltól könnyen visszariaszthatja, elveti; végre 
tekintettel a jövőre, hasonló zavarok kikerülése végett eljárási szabályul elfogadja a bánya-
kerületi coordinatio határozatát, a püspök számára adott utasitásbau a VII. szakasz 2. és 
12. pontját, mely szerint: Ki a candidaticumon tudatlannak ismertetnék fel, annak egy 
évi idő adassék egy második vizsgához elkészülésre, ezután ismét félév, ha szükség volna 
harmadik ós végső vizsgára, a ki pedig ekkor sem állhatna meg, azt papi pályára ne 
bocsássa. A kiszabott készülési időt megrövidítheti a püspök, ha az ifjú ugy kívánja. 
A colloquiumkor uj, vagy ha gyengébb tehetségűnek ismertetnék, próbaboszédét mondja el 
a jelölt a templomban, de ekkor már többé vissza nem vethető. L. 

XXXVIII. Olvastatott Czékus István superintendens urnák f. ó jul. 18-án 931. sz. a. 
kelt levele, melyben jelenti, hogy Kottler Otto eperjesi harmadéves theologust erkölcstelen élete 
miatt a candidaticumi vizsgától végleg kizárta, annak azonban, hogy tanárnak vagy tanítónak 
alkalmaztassák, nincs ellene. 

A kerületi gyűlés a lelkészi, tanári és tanítói állást egyenlően egyházinak tartván 
s az arra hivatottakat ugyanazon erkölcsi szempontból tekintvén, Czékus superintendens ur 
levelét azon kijelentéssel, hogy a vógzáradék által a gyűlés s kivált a jelenlevő tanárok 
és tanítók erkölcsi érzete megsértetett, tudomásul veszi. L. 

XXXIX. A pozsonyvárosi esperesség indítványozza, hogy ezentúl a kerületi jegyzői 
karba világiak is választassanak. 

A kerület elfogadja az indítványt. F. 
XL. Jelen jegyzőkönyv a gyűlés folyama alatt hitelesíttetett is. 

Jegyezték: 

Frecska Lajos, s. k., 
egyházker. magyar jegyző. 

Leska János, s. k., 
egyházker. szláv jegyző. 
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T a r t a l o m : 

1. Superintendens ur évi jelentése. 
2. Superintendens urnák nyilvánított hálás köszönet a nyitrai egyházlátogatás alkalmából. 
3. Az 1876-iki államsegély kiosztására bizottság neveztetik ki. 
4. Ugyan-e bizottság az egyház auyásitás körüli szabályok kidolgozásával bizatik meg. 
5. Min. rendelet a túrócz-sz.-mártoni iskolaügyben. 
6. Min. rendelet a halálozás-felvételi jegyzőkönyveknek a lelkészek által aláírásáról. 
7. Min. rendelet a családi értesítések bélyegezéséről. 
8. A tanitó-nyugdíjazási ügy. 
9. Ugyanaz kapcsolatban a tanítók képesítésével. 

10. Min. rendelet a tanulók előmeneteli jegyeinek egyöntetűségéről. 
11. Miu. rendelet a népiskolák szervezetének, a népiskolai székeknek és a népiskolai 

törvény végrehajtásának tárgyában. 
12. Köröztetett min. rendeletek 
13. A r. kath. lelkészek által egyházunkon elkövetett sérelmekről. 
14. Népiskolai jelentés, utasítás stb. 
15. Az andrásfalvi bezárt iskola ügye. 
16. A kerület coordinatóját ajánló indítvány s ezt előkészítendő bizottság kinevezése. 
17. Az egyetemes gyűlésre kiküldött követek névsora. 
18. Szláv iskolai taneszközök. 
19. A szláv iskolai tankönyvekről. 
20. A kerületi pénztár számadása. 
21. Péchy Tamás ur ő excjának a tiszai felügyelőségre megválasztása jelentetik. 
22. Egy nagybirtoku s jóakaratú ur szándéka, földbirtokait az egyet, honi prot. egyháznak 

átadni, tudtul adatik. 
23. A test vérkerületekből kerületünkbe jövő lelkészek az uj hitnyilatkozat alól 

felmentetnek. 
24. A világi elnöki széket Szilvay Károly ur foglalja el. 
25. Min. leirat, hogy a kerületet érdeklő könyvek kitiltásának indokát közölni fogja. 
26. A modori, znióváralljai és pozsonyi képezdei vallástanárok jelentése. 
27. A tanitóképezdei vallástananyag beosztásáról. 
28. A lipótvári fegyintézeti lelkész jelentése. 
29. A házassági felmentési díjakról. 
30. A kerületi törvényszék egybeállítása. 
31. A Pozsonyban felállíttatni szándékolt theol. akadémiáról. 
32. A min. az 1876-iki államsegélyt utalványozó leirat s e segély kiosztása. 
33. A kerületi gyámintézet jelentése. 
34. Beterjesztett szabályok az újonnan keletkező egyházak anyásitása körül. 
35. A jövő kerületi gyűlés helye, s köszönet Trencsin városának ós egyházának. 
36. Az egyetemes felügyelő és jegyzők választási módjáról. 
37. Az ordinátiói ügy. 
38. Egy tiszai theologus kizáratása a candidaticumi vizsgától. 
39. Indítvány világi ker. jegyzők választásáról. 
40. A jegyzőkönyv hitelesítése. 

Nyomatott Angermayer Károly, előbb Schreiber Alajos, nyomdájában, Pozsonyban. 



A dunáninneni 

ág. hitvall. evang. egyházkerület 
1876. sept. 26—28 napjain tartatott 



A d u n á n i n n e n i á g . h i t v . e v . e g y h á z k e r ü l e t 

Pozsonyban 1377 . év i s eptemier k i 12 . i s 13 . napja in 
"̂ ll Iliiméin 

főtisztelendő s nagyságos Gedlily Lajos superintendens és kir. ta-
nácsos és nagyságos MossÓCZy Lajos pozsonyvárosi esperesség fel-
ügyelője s kir. tanácsos, mint legidősb esperességi felügyelő urak 

ikerelnöklete alatt tartott közgyűlésének 

Jelen voltak'. Az a r v a i esperességből: Nóvák Sámuel, esperes és alsó-kubini lelkész; 
a l i p t ó i esperességből: Baltik Frigyes, esperes és liptó-szeut-miklósi lelkész , dr. Matuska Péter; 
a m o s o n y i esperességből: Schuh Ágost, esperes és gálosi, Bodiczky Kálmán, zuráuyi lelkész; 
Major Pál, esperességi felügyelő, Dr. Hollerung Alfréd, kir. járásbiró; a n y i t r a i esperességből: 
Trokan János, esperes és kosztelnai, Boor Mihály, szakolczai, Pifko Gusztáv, bukóczi és Leska 
János, bottfalvai lelkész és kerületi jegyző; Yalásek Mihály, esperességi másodfelügyelő, Kulisek 
Miloszlav és Trokan Milan; a p o z s o n y v á r o s i esperességből: Trsztyénszky Ferencz, helyett, 
esperes, magyar-tót lelkész és kerületi jegyző, Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész; Mossóczy 
Lajos, esper. felügyelő és kir. tanácsos, Jeszenszky József, ker. pénztárnok, Kosziba Ádám, Cse-
csetka Sámuel, igazgató, Glatz Henrik és Kámory Sámuel, tanárok, Dr. Samarjay Károly, Cha-
lupka Endre, Tomka Kálmán, Heim Károly, Wilfing Károly, Petschuh Pál és Follrich Pál; 
a p o z s o n y m e g y e i esperességből: Leskó Mihály, esperes és felső-szelii, Ritter Károly, 
somorjai, Stelczer Károly, nagyszombati, Hollerung Károly, modori, Schleifer Károly, misérdi 
lelkészek; Weinberger András, esperességi és Schleifer Károly, szentgyörgyi felügyelő; a t r e n c s i n i 
esperességből: Krizsáu Károly, esperes és zárjecsi lelkész : Osztroluczky Géza és Dohnányi Lajos; 
a t u r ó c z i esperességből: Hodzsa András, esperes és szucsányi lelkész; Jeszenszky János, es-
perességi másodfelügyelő. 

Hasonlókép jelen voltak: Dr. Mudron Mihály, kerületi jegyző, Michaelisz Vilmos, 
tanár és ker. jegyző, Minich Dániel, Scharbert Hermann, Moczkovcsák János, Csernák Gusztáv, 
Rásó Mihály, Rosza János, Droppa Vilmos, lelkészek; Királyf'öldy Endre, dr. Ambró János, 
Freyler Sándr, Szlubek Gusztáv, Rosenkranz Károly, Falb Pál, Harmath Károly, Schneller 
István, Góbi Imre, Győrik Márton, Kor esek Zsigmond, Procházka József, Matucha Konrád, 
May er János, May er Mihály és számos egyebek. 

Az Ur házában a gyülekezetnek éneklésével, helybeli lelkész Raabe Károly A. ur által 
az oltár elől imával s szt. igék olvasásával és Scharbert Hermann limbachi lelkész ur által tartott 
épületes beszéddel végzett, s a kerületi gyámintézet javára rendezett offertoriummal befejezett 
ünnepélyes istentisztelet után a kerületi gyűlés, a lyceumi könyvtár termében összeült. Főtiszte-
lendő Ur , a szent lélekért, mint a kegyelemnek, szeretetnek, igazságnak, békességnek és alá-
zatosságnak ielkéért esedező buzgó imájának elmondásával a közgyűlés megnyittatott. A gyűlés 
szervezkedésének céljából, felolvastatván méltóságos Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő urnák 
f. é. September hó 8-án kelt, és sajnosan vett elmaradását indokoló levele, melynek folytán, 
mint legidősb esperességi felügyelő, de a közbizalomnak s közóhajtásnak is hódolva nagyságos 
Mossóczy Lajos, a pozsonyvárosi esperesség felügyelője s kir. tanácsos ur eluöktársi szókét el-
foglalja. — Miután Istenben boldogult Frecska Lajos, volt kerületi jegyző helyébe, tekintettel 
ugy a m. e. ker. jkv. XXXIX. pontjában foglalt határozatra, hogy „a kerületi jegyzői karba 
ezentúl világiak is választassanak," mint a jegyzői erők szaporításának szükségére, a magyar 
szöveg szerkesztéséhez jegyzékül a világiakból dr. Mudron Mihály, az egyháziakból Trsztyénszky 
Ferencz megválasztattak; s miután az esperességek képviselői megbízóleveleiket beadván, igazol-
tattak, a gyűlés megalakult s a tárgyalás következő rendben folyt: 

I 
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I. Főtisztelendő Superintendens Ur szokott évi jelentését következőkben terjeszti elő: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Ismét egy év mult el, mióta igy egyházkerületileg egybegyűlve színről szinre láttuk 

egymást. Azóta az Ur velünk volt kegyelmével; beszédét bőséggel lakoztatá köztünk; s nem 
szűnt meg különben is megáldani minket minden lelki áldással a Krisztusban. Kérjük őt, ne 
vonja el kegyelmét jövőben sem tőlünk; szent igéjében adjon ezentúl is lábunknak szövétneket 
és ösvényinknek világot; tartsa védszárnyai alatt gyülekezeteinket, hogy, mint amaz ős gyüle-
kezeteknek, békességök légyen, és épüljenek az Urnák félelmében, ós a szent Lélek vigasztalá-
sában előmenvén, sokasodjanak. Mi pedig cselekedjünk mig nappal vagyon, mert eljő az éjszaka, 
melyen senki sem cselekedhetik. 

Mit cselekedtünk az utolsó év lefolyta alatt a téreu, melyre az Urnák keze állita 
minket, mivel járultunk országa gyarapításához, s általában mi emlitésre méltó események jöttek 
közben egyházunkban, arról a következő rövid vázlat adjon számot és értesítést. 

Különben mindössze is nem sok az, és épen nem valami rendkívüli, a mi e részben 
jelenteni valóm van. De talán épen ez az, a mi inkább örömre szolgáltat okot, mint hogy azt 
fájlalnunk kellene. A mi különös adta magát a múltban elő körünkben, az nagyobbára belsur-
lódás, belharcz volt. Pedig ideje volna, hogy midőn oda kin úgyis elég harcz és viszály és gyű-
lölködés van, legalább egyházunk volna azon szellemi Pella, a hol telkeink kipihenhetnék magokat, 
találkoznának az Urnák szeretetében, s békéjében és vigasztalásában részesülnének. Yajlia ugy 
volna; vajha ne csak a Bibliában maradna számunkra megírva, de tetteinkben és egymás iránti 
eljárásunkban is kifejezést nyerne az Urnák azon szava; arról ismerik meg mindenek, hogy 
tanitványim vagytok, lia egymást szereterid.itek. és az apostolnak azon intése: hordozzátok egy-
másnak terhét, és járjatok minden alázatossággal és szelídséggel, elszenvedvén egymást a sze-
retet által! 

Egy nemes tett az, a mi összegyházunk terén a mult évben minden egyebek közül 
kimagaslik Méltóztatnak emlékezni, hogy Török Pál dunamelléki reform, superintendens ur némi 
rejtélyes módon az összes egyházkerületek képviselőit tanácskozmányra hívta volt meg Budapestre, 
melyben egy meg nem nevezett nagybirtoku ós nagy jó akaratú ur részéről a protestáns egyház 
javára czélzó közleményeket volt teendő. A tanácskozmányban, az egyetemes gyiilós alkalmával, 
részt vettünk mi is, t. i. mólt. egyházkerületi felügyelő Szent-Iványi Márton ur és magam, s 
benne azon értesítést vettük, hogy róm -kath. vallású mólt. báró Baldácsy Antal ur elhatározta 
összes rendelkezésére álló vagyonát az öt ágost. hitvallású, az öt helv. hitvallású evangelikus és 
az egy unitárius egyházkerületnek jótékony czólokra ajándókképen felajánlani. Az ajánlat azóta 
befejezett ténynyé vált, melynek következtében a nevezett egyházkerületek a nagylelkű alapitónak 
elhunyta esetén mintegy 10,000 holdnyi legjobb minőségű földnek birtokába jutottak. Valóban 
ritka, sőt egyetlen példa egyházunk történelmében. Az ügyről általam még külön körülméuyesb 
jelentés is fog tétetni; itt csak azon óhajtást fejezem ki: adja az ég, hogy a nagylelkű alapitónak 
nemes szándéka annak idejében akarata szerinti valósulást is nyerjen, s mit ő maga monda tette 
egyik czéljául, számos más követőkre találjon! 

Ide sorolom mindjárt egy másik jeles férfiúnak hasonló nemes cselekvényót Nagy-
méltóságú Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur a négy egyházkerületben nyolcz iskolatanitónak 
50 — 50 frtot ajándékozott. Lelje jutalmát azon tudatban, hogy szerető szive és keze ez adomá-
nyaival meg-annyi családnak valódi szükségét pótlá,^ gondjait enyhíteni segité. A mi egyház-
kerületünkben felsególyzettek nevei: Medziliradszky Adolf\ alsó-kubini, Orphanidcs Lajos, hibbei, 
Jánisch Gusztáv, zurányi, Schmied Gusztáv, ó-turai, Mayer Andreis, pozsonyi, Weszter Sámuel, 
nagyszombati, Mikulik Pál, kis-sztankóczi, Kanya Pál, blatniczai tanítók 

Mult évi jelentésemben mint örvendetes lélekemelő jelenséget tudatám a mélyen tisztelt 
egyházkerületi gyűléssel azon tapasztalatokat, melyeket a nyitrai esperesség gyülekezeteiben végzett 
kánonszerű visitatio alkalmával szereztem. A jelen évben hasonló látogatást tettem a pozsony-
városi ós pozsonymegyei esperessógekben, s nem kisebb örömmel jelenthetem, hogy itt is számos 
bizonyítékaival találkoztam a vallásos buzgóságnak és áldozatkészségnek, s a hűségnek, melylyel 
a hivők serege Krisztus evangyéliomához ragaszkodik. Fajdalom, közbenjött különféle kedvezőtlen 
körülmények miatt, az utóbbi esperességben látogatásomat csak a gyülekezetek egyik részében 
vógezhetém, s ha Isten akarandja, a jövő tavaszszal fogom azt folytatni és befejezni. 

Áldozatkészséget említék. Ez az, a miben az evangyóliomi hűség leginkább nyilat-
kozik ; ez azon gyümölcs, melyről az emelkedő vagy apadó egyháziasság fáját legjobban meg-
ismerhetni. S nincsen okunk panaszt emelni, hogy ily gyümölcsökben napjainkban is nem gyö-
nyörködhetnék szemünk. Szóljanak erről jelesül az egyházi építkezés terén felmerült következő 
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tények: A 'pozsonyi egyház német templomának múlt évi advent 1-ső vasárnapján megtartott 
százéves jubilaeuma alkalmából ugyanezen temploma belsejében és külsejében sőt egész környékén 
nagyobbszerű díszítéseket foganatosíttatott; ugyan ezt tevé a jelen évben előforduló hasonló 
ünnepély alkalmából a magyar-tót templommal; az előbbi templom udvarán egy szintoly szép 
mint tágas leányiskolaházat épített; végül paplakának külalakját is izlésteljesen megujittatá. 
Ugyanazt tevé paplakával külsőleg és belsőleg, a kebelében megtartatott kánonszerű visitatió 
alkalmából, a Pozsony közelében fekvő récsei egyház — A pozsonymegyei esperességben Alsó-
Szeli uj templomot épit s azt folyó hó végéig már teljesen befejezhetni, s az orgona kivételével, 
felszerelhetni is reméli. Felső-Szeli két termű díszes uj iskolát épített; Somorján uj leányiskola 
van épülő félben A duna-szerdahelyi templomépület még mindig várja befejeztetését. — A 
nyitrai esperességben a verbóczi egyház a multévi visitatió alkalmával omlófélben talált temploma 
helyén újnak építéséhez fogott Bukóczon a templom űjau fedve, s az 1400 frton szerzett új 
orgona sz. Háromság utáni 4. vasárnapon ünnepélyesen felszentelve lön — A trencsíni esperes-
ségben Puchórt a több óv óta tartó templomépítés külsőleg csaknem egészen be van fejezve; s 
a templom felett már szép nyúlánk torony is emelkedik. — A turóczi esperességben a neczpáli 
egyház nagy ós szép új orgonát; a szucsányi egyház 260 frt. áru templomi csillárt szerzett. 
— A liptói esperességben Szmrecsány folytatja temploma építését; Vitálisfalva új tornyot épített; 
Vazseczen és Szent-Péteren új iskolaházak épültek , Szokolcson ós Vavrisón most épülnek, 
Laziszkön a régi iskolaház kijavíttatott. — Az árvái esperességben Isztebne szintén lényegesen 
kijavittatá fából épült nevezetes régi articularis templomát, mihez dr. Matuska Péter ur 100 frt. 
adománynyal járult; nem különben Jaszenova jelentékeny javításokat eszközöltetett templomán, 
tornyán és paplakán ; s mindkettőnek példáját követé Alsó-Kabin. — A mosonyi esperességben 
Magyar-Óvár komolyan megtett minden lépéseket, hogy legközelebb templomópitéshez foghasson ; 
az ujan keletkezett német-jőrfalvi egyház paplakópitóssel foglalkozik. 

A saját jó igyekezet mások részéről is gyámolitást érdemel. Nem is volt ilyenben hiány 
szűkölködő mieink irányában ugy testületek mint egyesek részéről. 

Itt legeiül Ő es ap. kir. Felsége kegyelmét kell felemlítenem, melynél fogva a 
kosariszko-prjepasznei egyháznak iskolája felépítésére 100 frtot ajándékozni méltóztatott. 

Hogy a Gusztáv-Adolf egy let ez évben sem szűnt meg jótékonyságával megörvendeztetni 
egyházainkat, azt említenem sem szükséges. Kaptak pedig tőle; Nagyszombat 287 frt. 55 krt., 
Rózsahegy 200 frt. 45 krt., modori német eqyház 150 frt. 60 krt., Laaz 123 frt. 50 krt., 
Szúlyó 96 frt. 40 krt., Kralova 75 frt. 30 krt., Puchó 60 frt. 25 krt., Gr mád 45 frt. 20 krt., 
Rajecz 36 frt. 15 k r t , Kis-Sztankócz 30 frt. 12 krt., Zarjecs 30 frt. 12 krt., Fór év 30 frt. 
12 krt., Belohorszky papözvegy Tót-Prónán 36 frt. 15 krt., Schnitta papözvegy Yágujhelyen 
18 frt. 15 krt., Fischerné ugyanott 45 frt. 20 krt. 

Egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog beadatni. A központi 
gyámintézet következő egyházaknak következő adományokat juttatott; Szakolczának 400 frtot., 
Csasztkónak és Verlicza-Sz-Miklósnak 50 — 50 frtot., Jaszenovának 35 frtot., Boczának. Fó-
révnek, Kis-Sztankócznak, Laaznak, Nagyszombatnak, Rózsahegynek, Zárjecsnek 25 — 25 frtot. 

Házassági felmentvónyekért bejött 400 frt. Mivel azonban a mult évben tévedésből 
10 írttal több lett felszámítva, ez idén a mondott összegből csak 390 frt. lesz elosztandó. Kü-
lönben erről is külön jelentés fog benyujtatni. 

Egyházaink száma az óv folytán ismét megszaporodott egygyel: Német-Jcirfalvával a 
mosonyi esperességben. önállóvá lételéről szerencsém lesz a mélyen tisztelt gyűlést külön jelen-
tésben értesíteni, illetőleg jóváhagyását annak, a mi e részben történt kikérni. — Ellenben 
iskoláink száma egygyel megfogyott; ugyanis a neczpáli anyaegyházhoz tartozó Bela leányközsóg 
iskoláját hitfelekezetnélkülivó változtatá. 

A mindkét hitvallású testvér-egyházkerületekkel ez idén is kicseréltük jegyzőkönyveinket. 
Az egyházi ós iskolai személyzetben következő változások történtek: 
1. Működósök teréről a halál által elszólíttattak: Frecska Lajos, limbachi lelkész, 

Urának hű szolgája, s egyházkerületünknek is fáradatlanul munkás jegyzője; Tonika János, 
érdemült zurányi lelkész és mosonyi esperes; Paulinyi- Tóth Vilmos, nyitrai esperessógi fel-
ügyelő; Belohorszky Károly, pribóczi lelkész; Emericzy Lajos, pozsonyi lyceumi tanár; Lu-
csánszky Péter, záturcsi, Ferjencsik Dániel, vazseczi és Vaczula Andreis holicsi tanítók. 

2. Túróezban a leköszönt Révay Ferdinánd, helyébe esperességi felügyelőnek válasz-
tatott Justh József, világi jegyzővé Izeik Gusztáv; Mosonyban a számos évekig áldásosán mű-
ködött Glatz Jakab helyébe esperessé lett Schuh Ágost gálosi lelkész; a pozsonymegyei esperes-
ségben jegyzővé Schleifer Károly misérdi lelkész; Mossóczy Lajos pozsonyvárosi esp. felügyelő 
0 Felsége által kir. tanácsosi czímmel ruháztatott fel. 
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3. Helybeli felügyelőnek választatott: Bazinban Bogner Vilmos; Zsaskón a leköszönt 
Zmeskal Zoltán helyébe Mesko Károly; másodfelügyelőnek: Nagyfaluban Országh József \ Szt.-
Ivánban Szent-Iványi Pál. 

4. Lelkészeknek meghívattak: Bohus Gyula Király - Lehotáról Boczabányára; Ring-
bauer Gusztáv Bajkára; Ebner Gusztáv Német-Járfal vára; Scharbert Hermann Limbachra; 
Zatkalik Lajos a pestmegyei esperességbe káplánnak ment Zatkalik Mihály helyébe Duna-
Szerdahelyre. — Segédlelkészekül alkalmaztattak: Gálás Pál Yerbóczon és Marusiák Péter 
Kochanóezon. 

5. Elhunyt Emericzy Lajos tanári helyét a pozsonyi lyceumon Schneller István fog-
lalta el, eddigi eperjesi tanár. 

6. Tanítói hivatalba léptek: Záturcson Burián János, azelőtt segédtanító Szucsány-
ban ; Turányban Kompis János, elébb Yavrisón Liptóban, hol utódja lett Jamniczky András; 
Mijaván Vieszt Károly, azelőtt Brezováu; Felső-Kubinban ideiglenesen Jurányi Miklós; Nagy-
szombatban az újan felállított második állomáson Bányász Frigyes; Szokolcson Liptóban a nó-
grádi esperességbe eltávozott Bodiczky János helyébe Chalupka János; Liszkofalván a hivata-
lától önkényt megvált Lovich György Gyula helyébe Roszinszky András', Yazseczen Michalko 
Mátyás helyett altanitónak választatott Krmann Gusztáv, Tarnóczon az utóbbi helyett Simko-
vics Péter. Két szükségbeli tanító Bonko Mátyás Yitálisfalván és Hrdko János Andrásfalván 
elhagyták állomásaikat. 

7. Lelkészekké avattattak általam az elébb megnevezett Gálás Pál és Marusiak Péter. 
8. Hitjelölti vizsgát tettek: Jankó Károly, Panyit-gömöri; Solcz András, Králócz-

zólyomi; Varga Mihály, Tordas-fehéri; Hodzsa János, Szucsány-tűróczi; Lanstjak Pál, Felső-
Zele-nyitrai. 

Yégzem vázlatos jelentésemet, — midőn magam számára a tisztelt Gyűlésnek eddig 
mindig oly bő mértékben tapasztalt jóakaratát kikérném, — azon a kegyelem Istenéhez intézett 
imával, tegye tanácskozásainkat és végzéseinket drága egyházunk javára gyümölcsözőkké, üd-
vesekké ! 

A kerületi gyűlés Főtisztelendő Urnák ezen kimerítő és nagyérdekű jelentését 
feszült figyelemmel meghallgatva, hálás köszönettel fogadja, és fentebbi egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe iktatni határozza. L. 

II . A pozsonymegyei esperesség, Főtisztelendő Superintendens ur által f. évi junius 
havában az esperesség egyházainak felénél teljesített káuonszerű egyházlátogatásra hálásan vissza-
emlékezve, ezen örvendetes és sokaknak aldásthozó püspöki cselekvényőrt ő Főtisztelendőségének 
hálás köszönetet mond. 

A kerületi gyűlés a pozsonymegyei esperesség hálájához részvétteljesen csatlakozva, 
az egész kerület egyhangú köszönetét nyilvánítja, s azt jegyzőkönyvileg is kifejezni elrendeli. 

L. 
III. A m. é. jkv. Ill-dik pontjánál jelentetvén, hogy a magyarhoni ág. hitv. ev. egy-

háznak az 1877-dik évre is engedélyezve lőu az államsegély; ezen államsegély elosztási ter-
vezetének elkészítése céljából bizottság küldetik ki, 

mely áll Főtisztelendő Superintendens Urnák elnöklete alatt , Lesko JVIihály, Nó-
vák Sámuel, Trsztyéuszky Ferencz, Krizsan Károly, Osztroluczky Géza, Leska János, Bo-
diczky Kálmán, Baltik Frigyes, Hodzsa András, Csecsetka Sámuel, dr. Matuska Péter, Boór 
Mihály és Bitter Károly urakból, mely kiküldetésének eredményéről szóló jelentését e gyű-
lésnek legközelebbi ülésében fogja beterjeszteni. L. 

IY. A m. é. jkv. Y-dik pontjánál, melyben a felállíttatni szándékolt szláv tannyelvű 
felekezeti gymnásium érdekében szükséges előmunkálatok teljesítésére kiküldött bizottság kiegé-
szíttetik, jelentetett, hogy az illető bizottság a mult év folyamán nem működött. 

Tudomásul vétetik. L. 
V. U. a. jkv. YI-dik pontjánál a liptó- és nyitrainegyei esperességek képviselői jelen-

t ik , hogy a megyei árvaszékek, illetőleg közigazgatási bizottságok, az árvák vagyonának fel-
vételénél meg nem elégedvén az anyakönyvi kivonatokkal, gyakran a vagyonos árvák hagyatéki 
tárgyalásához is , a családi értesitvényeknek díjtalan kiszolgáltatását követelik; sőt a törvény-
hatóságok ezen követelése a nmélt. belügyminisztérium 1877. é. aprilhó 7-én 14257 szám a. 
kelt átiratának alapján a vallás és közoktatásügyi minisztérium 1877. évi april 15-én keltren-
deletével is jóváhagyatik. — A kerületi gyűlés meglévén győződve, hogy az ev. egyház lel-
készei , vallásunk szellemében , az árvák szent ügyét önzetlen szívvel felkarolják, s közszolgálat 
igényelte kötélességöket is hiven teljesitik; más részt tudva, hogy a közügyek mennyire igénybe 
veszik idejöket ős erejöket, a nélkül, hogy a végzett munkáért legkisebb jutalomban része-
sittetnének: 



a magas kormányhoz oly értelmű felterjesztést kiván intézni, hogy a vagyonos 
árvák vagy magán felek által szükségelt családi értesitvények a lelkészektől csak a sza-
bályszerű dijnak fizetése mellett követeltethessenek. T. 

VI. Az állam által igényelt lelkészi teendőknek növekvő halmozódása folytán, tekintve, 
hogy az ily munkák a lelkészek idejének nagy részét elfoglalják, s felelőséggel vannak össze-
kötve ; tekintve az ev. lelkészeknek általában szigorú anyagi helyzetét, fél század óta egyenlő s 
a változott életviszonyoknak meg nem felelő fizetését; s tekintve e csekély jövedelemnek is az 
azelőtt nem fizetett adó általi csökkenését, inditványoztatik: ha az állam tényleg nem is segiti 
ugy az ev. lelkészeket, mint azt az 1848-dik évi XX-dik törvényczikk következetes keresztül 
vitele megkívánná, legalább az állam érdekében végzett szolgálataik ingyen ne kívántassanak. 

A kerületi gyűlés ez indítványt elfogadja, s a magas kormánynál ily irányú köz-
benjárásra az egyetemes, gyűlést megkeresni elhatározza. T 

VII. A fentebbiekkel kapcsolatban: tapasztaltatván, hogy a bélyegnek, gyakran hiva-
talból kivánt elhagyásaért is lelkészeink megleleteztettek: 

kerületünk lelkészei odautasittatnak, hogy a családi értesitvények bélyegzésénél, a 
pénzügyi magy. kir. miuisteriumnak 1875. évi deczember 24-én 50711. sz. a kelt rende-
letéhez szigorúan alkalmazkodjanak T 

VIII. Olvastatott a nagyméltóságú m. kir. vallás ós közoktatási ministeriumuak 1877-ki 
május 6-án 5284. sz. a. a népoktatási nyilvános tanintézetek tanítóinak nyugdíjazása ügyében 
hozott rendelete. 

Tekintve, hogy a fentisztelt ministeri rendelet folytán ezen egyházkerület hit-
felekezeti iskoláinak fen tartói, valamint az általuk fentartott intézetekben alkalmazott tanítók 
is, az 1875: 32 tczk. 31. ós 32. §§-ainak nyilvánvaló félremagyarázása s balértelmezése 
által azon törvényes kedvezménytől elesnének, hogy a fennérintett törvón}^czikk 28. ós 
29. §§-aibau rendelt országos közös nyugdij s gyámpónztárhoz való hozzájárulás terhe alól 
felmentessenek, határoztatott, hogy ezen egyházkerület a felolvasott ministeri rendelet meg-
változtatása czéljából az egyetemes gyűlés utján s szükség esetében önállóan is felterjesztést 
intéz a nagyméltóságú m. kir. vallás és közoktatási ministeriumhoz s illetve, törvóny-
magyarázás esete forogván fen az országgyűléshez fordul ugyanazon úton orvoslás végett. 

M ny. 
IX. Az 1876-iki ker. gy. jkv. X-ik, s u. a. évi egyetemes gy. jkv. XXXVIII-ik pont-

jainak kapcsolatos tárgyalásánál olvastatott az egyetemes tanügyi bizottság 1876 ik év deczember 
27-iki ülésének jegyzőkönyvi kivonata, s ennek nyomán, az egyetemes felügyelő ur által a 
dunáninneni superintendensi hivatalhoz küldött átirata, mely szerint 1876. aug. 28-án, 18401. 
sz. a. kelt v. ós k. ü. ministeri rendelet s a fentebb hivatolt e. gy. jkv. 38. pontja értelmében; 
de a vallás és közoktatásügyi magy. kir. ministerium 1877. jau. 24-én, 1751. sz. a. kelt leira-
tával megsürgetve kívánja, hogy felekezeti tanintézeteinket látogató ifjaink érdekében, különösen 
a katonáskodásnál felmerülhető akadályok elhárításának szempontjából, a nálunk eddig szokásos 
előmeneteli jegyek helyett, a ministerium által előirt s az állami intézetekbe bevett jeles, jó, 
elégséges, elégtelen osztályzati jegyek használtassanak. 

Méltányolva ugy az egyetemes tanügyi bizottságnak, mint az egyetemes felügyelő 
urnák indokait, s értesülvén, hogy a kerület kebelében létező egyetlen (pozsonyi) főfanodánál 
az osztályzati jegyeknek kivánt átalakítása már is keresztül van vive a történtek helyeslő 
tudomásul vétetnek. T. 

X. U. a ker. jkv. XI. pontja, melynek tartalmához képest a nmltságu vallás és köz-
oktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1876. évi sept. 2-án kelt rendelete, mellyel a superinten-
densek felszólittatnak, hogy az elemi tanintézetek számára a tanterveket elkészíttessék, megerő-
sítsék és pecsétjökkel ellássák s megtartatásuk felett őrködjenek, hogy az óratervet évről évre 
kidolgoztassák s a tankönyveket és taneszközöket jegyzékbe vétessék, s melyben az iskolaszékek 
felállítását, s az 1868. évi XXXVIII. törv.-cikk végrehajtásához szükséges intézkedések meg-
tételét sürgeti, — mint összes iskoláinkat érdeklő az egyetemes gyűléshez átszármaztatik; azon-
ban az egyetemes gyűlés u. a. évi jkvének XIV. pontjával a kerületeket odautasitja, hogy e 
részben mindegyik kerület a maga kebelében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Miután kerületünk, a fentebb jelzett országos törvény és ministeri rendelet vég-
rehajtása iránt intézkedett, uj rendelkezés szüksége fenn nem forog. T. 

XI. A nagyméltóságú vallás ós közoktatásügyi magy. kir. minisztériumnak következő 
rendeletei olvastattak: 

1. 1876. évi sept. 15-ón 20213 sz. a. és 1877. april 24-én 10473 sz. a. A polgári 
papság által, a katonai egyének körül végzett egyházi szolgálat díjazása. 
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2. 1876. sept. 20-án, 16812. sz. a. — Halottkóinlós részletes szabályozása. 
3. 1876. sept. 24-én, 21008. sz. a. — Az anyakönyvekben elő nein forduló halál-

esetek lelkészileg nem bizonyitandók. 
4. 1876. oktob. 3-án, 20311. sz. a. — „Az 1868: XXXVIII. és az 1876-iki XXYIII-ik 

törv.-czikk végrehajtása tárgyában" czimű nyomtatványban talált sajtóhibának kijavítása. 
5. 1876. okt. 19-én, 24077 sz. a. — Külföldön kötött házasság érvényessége iránt, 

egyedül a vallás és közoktatásügyi minisztérium határoz. 
6. 1876. november 21-én, 1459. sz. a. — Külföldön székelő osztrák-magyar követ-

ségekhez vagy ügynökségekhez intézett levelek bérmentesitendők. 
7. 1876. december 31-én, 29722 sz. a. — 1875. év december 24-én, 50711 sz. a. 

rendelet előtt még be nem fizetett felemelt bélyegilletékek be nem szedendők. 
8. 1877. január 3-án, 28769. sz. a — Az állami iskolákba járó izraelita vallású 

növendékek ünneptartása. 
9. 1877. január 17-én, 1238. sz. a. — Iskolai könyvtárak felállítása ajánltatik. 

10. 1877. febr. 4-én, 2904. sz. a. — A brassói ós csíksomlyói róm.-kath. főgymnásiumok 
két évre nyilvánossági joggal felruháztatnak. 

11. 1877. január 27-én, 31504. sz. a. — Hadköteles egyének nősülhetése. 
12. 1877. febr. 13-áu, 2752. sz. a. — Középiskolai módszeres tanácskozások s jegy-

zőkönyveik 
13. 1877. március 22. 6540. sz. a — A sególyzett 1848/9-ki honvédek haláleseteinek 

bejelentése. 
14. 1877. márc. 16-án, 7192. sz. a. -- Görög István tanszerraktárának ajánlása. 
15. 1877. márc. 20-án, 5131. sz a. — A tartalékos és hosszabb időre'szabadságolt 

katonák esketési bizonyítványainak kiszolgáltatása. 
16. 1877. april 20-án, 18853. sz. a. — Dr. Schermann Adolf által szerkesztett „Test 

ós egészségtan" cimü könyv ajánltatik. 
17. 1877. május 12-én, 11688. sz. a. — Sekunda V. József olcsó harmóniumai ajánltatnak. 
18. 1877. május 17-én, 11708. sz. a. — A Kisfaludy-társaság megrendelési ive. 
19. 1877. junius 12-ón, 13214. sz. a. — Dr. Hittes után szerkesztett „A népiskola" 

cimű mű ajánltatik. 
20. 1877. julius 12-ón, 15905. sz. a. — Tiroli származású egyének esketése. 
21. 1877. julius 27-én, 18379. sz. a. — Osztályösszevonási engedélyek. 
22. 1877. julius 25-én. — Párizsi világtárlat. 
23. 1877. aug. 9-ón, 18888. sz. a ; 1877. jul. 29-én, 18034. sz. a . ; 1877. május 

15-ón, 10098. sz. a.; 1877 febr. 12-én, 2505. sz. a . ; 1876. novemb. 7-én, 24698. sz. a . ; 
1877. febr. 22-én, 3529. sz. a . ; 1877. jun. 6-án, 14011. sz. a. — Külömbféle tankönyvek 
eltiltása. 

24. 1876. oktob. 10-én, 21304 sz. a. ós 1877. aug. 11-én, 20180. sz a. — Pályá-
zatok fiumei tanszékekre. 

25. 1877. apr i l /6-án, 8490. sz. a, — Pályázat losonci tanszékre. 
26. 1877. april. 29-én, 10594. sz. a. — Pályázat fehértemplomi tanszékre. 

Mind ezen rendeletek már köröztetve is lóvén, tudomásul vétetnek. T. 
XII. Olvastatott a Nagyméltóságú honvédelmi magy. kir. ministeriumnak, „a magyar 

királyi honvédtisztek özvegyei és árvái ellátására" alakítandó egylet érdekében, Főtiszt. Super-
intendens úrhoz intézett felhívása ; 

tudomásul vétetik, s az alakuló egylet, a kerület tisztolt tagjainak pártfogásába 
ajánltatik. T . 

XIII. A m. é. ker. gy. jkvének XlII-dik s u. a. évi egyet, gy. jkvének Yl-dik pont-
jával kapcsolatban olvastatott egyetemes felügyelő urnák levele, melyben értesíti a kerületet, 
hogy felszólalása folytán hozott egyetemes, gyűlési határozat által is indíttatva, megkereste a 
vallás ós közoktatásügyi magy. kir. minister Urat , kegyeskednék törvényőri tiszténél fogva, a 
róm. kath. lelkészek túlkapásai ellenében, a törvényszegőknek megbüntetése által, egyházunknak 
elégtételt szerezni. Miután a kerületi gyűlés, a minister urnák concret esetek felterjesztését 
sürgető válaszáról értesült, a felterjesztett, de még eddig csak részben elintézett eseteket te-
kintve kijelenti, 

hogy eddigi jogos kívánságát fentartja; a törvénynek teljes órvónyesitósót, illető-
leg a hozott törvényeknek sanctióját, a törvényhozás utján is sürgetni meg nem szűnik. T. 

XIY. A fentebbiekkel kapcsolatbau elnöklő Superintendens Ur beterjeszti a vallás és 
közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak következő leiratait: 



1. 1875. évi május 18-án, 10825 sz. a . , mellyel Csernák Mihály, háji rém. kathol. 
lelkész utasittatik Csicsmanecz Zsuzsannának illetéktelen megkereszteléséről szóló anyakönyvi ki-
vonatot, az illetékes evang. lelkésznek kiszolgáltatni. 

2. 1876. évi September 17-én, 18086. sz. a. kelt s a nyitrai püspökhöz intézett le-
irat mássá, melyben a nevezett püspök felhivatik, hogy a puchói esperes-plebánost, ki Bilcsik 
András, róni. kath. és Macejko Katalin evang. jegyeseket hirdetési és elbocsátási bizonyítvány 
nélkül össeadta, ezen vétkes eljárásaért megdorgálná. 

3. 1876. évi decemb. 17-én, 29711. sz. a., melynél fogva Ocsovszky Ferencz nagy-
szombati róni. kath. plébános, Luka Ferencz ág. h. ev. férfiúnak Riberk (helyesebben Yerny) 
Mária róni. kath. hajadonnal hirdetési és elbocsátási bizonyítvány uélkül véghez vitt megeske-
téseért illető felsősége által megfeddetett 

Az ejtett sérelmekuek ily orvoslása örvendetes tudomásul vétetik. T. 
XY. Olvastatott a m. é jkvnek XIY-dik, az elemi iskolai ügy iránt intézkedő pontja, 

mely többek között a nyitrai esperességnek meghagyja, hogy Yáralján halaszthatatlanul iskolát 
állítson, mire nézve az illető esperesség jelentvén, hogy e meghagyásnak elégtétetett, olvasta-
tott a dunáninneni kerületnek 1876/7-dik évi elemi iskolai állapotáról szóló jelentés, mely szerint. 

1. Az árvái esperességben van: 768 tanköteles gyermek Ezek közül iskolába járt 
710, nem járt 58. Az esperességben működő tanítók közül Sipka György hivataloskodása után 
a legöregebb; működik 38 év óta. Képesített tanitó vau az esperességben 7, nem képesített 4. 
Ezek közül 10 rendes. Egy teremre és egy tanítóra legkevesebb 39, s legtöbb 88 tanuló esik. 
Az iskolák, kivéve a kralovanit, mind jó karban vannak. Faiskolák mindenütt léteznek, test-
gyakorló csak Alsó-Kubinban vau. Testgyakorlati készletek vannak Alsó-Kubinban. A megyei 
tanfelügyelő a Felső-Kubini kivételével, minden iskolát meglátogatott 

2. A liptói esperességben tankötelesek száma 6—12 évig: 4125 ; ezek közül iskolába 
járt 3282; nem járt 843. Ismétlő iskolát látogatott 1040 növendék. Tankönyve nem volt 
234 gyermeknek. Az esperesség legidősb tanítói: Rumann János, Klein János és Jamuiczky 
András. Az első 4 3 , a második 42 , az utolsó 40 óv óta működik. Képesített tanitó van az 
esperességben 38; nem képesített 7; összesen 45. Ezek közül rendes 39; segéd és szükségbeli 
6. Egy terembe jár : Yázseczen 136, Szmrecsányban 112, Kis-Porubán 111, Hibbén 110, Né-
met-Porubán 109, Pribilinán 101 gyermek. Az iskolák közül 41 jó, 4 rosz karban van. Fa-
iskola van 19, kert 22 , testgyakorló 8. Az iskolák kevés kivétellel fel vannak szerelve tan-
eszközökkel. Könyvtárak vannak: Csorbán, Yerbieza-Szent-Miklóson, Német-Lipcsén, Liskován és 
Tarnón. A megyei tanfelügyelő 37 iskolát látogatott meg. 

3. A mosonyi esperességben tankötelesek száma 6 —12 évig 895. Ezek mind látogat-
ták az iskolát. Ismétlő iskolák mindenütt tartattak. Látogatták 312-en. Gáloson 9 növendék-
nek nem volt tankönyve. Legöregebb tanítók: Ebner Károly és Ebner János ; az első 4 5 , az 
utóbbi 39 óv óta működik. Az esperesség összes tanítósága képesített és rendes. Egy tanítóra 
esik: Hegyeshalmon 141, Levélen 124, Miklósfalván 112, Zurányban 110, Gáloson 108 gyer-
mek. Az iskolák mind jó karban vannak. Faiskola van 4 , kert 10 , testgyakorló 0. Tan-
eszközökkel az iskolák mind fel vannak szerelve, 

4. A nyitrai esperességben tankötelesek száma 6—12 évig : 6276. Ezek közül való-
sággal járt az elemi iskolába 4957 , nem járt 1319; tehát mintegy V5-e a tanköteleseknek. 
Ismétlő iskolát látogatott 222 növendék. Tankönyve nem volt 251 tanulónak. Hivataloskodásra 
nézve legöregebb az Alsó-Salgói tanitó Simko János, ki már 56 óv óta működik. Ez egyszers-
mind a kerület legidősb tanítója is. Utána következnek: Brezina Ignácz, Vaezula András ós 
Csernák Tamás; kik közül az első 4 8 , a két utóbbi pedig 46 év óta tanítóskodik. Az esperes-
ségben van 29 képesített és 49 nemképesitett tanitó. Ezek közül 31 rendes; 47 segéd. Egy 
tanitóra esik száz gyermeken felül: Yerbóczon 246, Krajnán 152, Brezován 150, Mijaván 144, 
139, 130 és 111, Botfalun 134, Kosariszkón és Kosztolnán 122r Lubinán 118, Yagyóczon 110, 
Prjepasznói irtványon 108, Ó-Turai irtványon 107, Szobotiston 106. Az iskola épületek közül 
39 jó, 19 rosz. Faiskola van 17, kert 34 , testgyakorló 6. Az iskolák felszerelésére nézve 
igen sok a kívánni való. Könyvtárak vannak: Ó-Turán, Bottfalun, Mijaván, Szakolczán ós 
Szeniczen. A megyei tanfelügyelő, kivéve Yág-Ujhelyet sehol sem volt. 

5. A pozsonyvái osi esperességben 6 — 12 éves tankötelesek száma 847. Ezek közül 
az elemi iskolát látogatta 817; iskolába nem járt 30. Ismétlő iskolát látogatott 86 növendék. 
A tanulók mind el voltak látva tankönyvekkel. Hivataloskodásra legöregebb tanitó Bekker Ádám, 
ki már 36 év óta működik. Egy tanitóra legkevesebb 31 , legtöbb 88 gyermek esik. Az is-
kolák mind jó karban vannak. A pozsonyi egyház éppen most állított uj leányiskolát. Tanitó-
lakok Pozsony városában nincsenek. Faiskola csak Főréven van. Kertek léteznek: Főréven, Li-
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getfalván ós Récsén. Testgyakorló van Pozsonyvárosában. A megyei tanfelügyelő minden isko-
lát meglátogatott. 

6. A pozsonymegyei esperességben van 1717 taK'öteles gyermeke. Ezek közül 1678 
járt iskolában, 39 nem. Ismétlő iskolát látogatott 275 gyermek. Tankönyve nem volt 26 tanu-
lónak. Legöregebb tanító az esperességben Nehiba, Endre, ki 46 év óta működik. A tanítók mind 
képesítettek, számszerint 21. Ezek közül 20 rendes, egy segéd. Egy tanítóra legtöbb gyermek 
esik Felső-Szelin, 143, Néinet-Gurabon 98 és Limbachon 92. Az iskolák mind jók. Tanítólak 
van 16, faiskola 2, kert 10, testgyakorló 2. Könyvtárak léteznek: Somorján, Modorban, mind 
a két egyháznál, Limbachon és Nagyszombatban. A tanfelügyelő az iskolákat mind meglátogatta. 

7. A trencsini esperességben tankötelesek száma 6 — 12 évig: 2345. Ezek közül is-
kolába járt 1813, nem járt 532. Ismétlő iskolát látogatott 263 növendék. Tankönyve nein volt 
44 gyermeknek. Legöregebb tanítók: Hudecz Márton és Zsarnoviczky Károly. Mind a kettő 42 
év óta működik. A tanítók közül 14 képesített. Egy tanítóra esik: Puchón 170, Ivsinnán és 
Nemes-Podhragyon 161, Morva-Ljeszkón 113, Laazon 109, Kochanóczon 98 és Zárjecsen 92 nö-
vendék. Egyes iskolák meglehetősen fel vannaK szerelve, de vannak még olyanok is, hol fekete 
táblán kivűl egyéb taneszköz nincs. Jó karban van 19 iskola. Faiskola van 19, kert 21, test-
gyakorló 4. A tanfelügyelő 2 iskolát látogatott meg. 

8. A turóczi esperességben tankötelesek száma 6—12 évig 2470. Ezek közül iskolába 
járt 2032, nem járt 438. Tankönyvekkel az ifjúság mindenütt el volt látva. Mosóczon 137, 
Thuránban 146 gyermek járt egy terembe. Az iskolák két harmada jó, egy harmada rosz karban 
van. Ismétlő iskolák négy egyházban tartattak; látogatták 121 Testgyakorlás 6 helyen ta-
níttatott. Az iskolákhoz tartozó kertek száma 18. Az esperesség ':/vvan 36 rendes tanító. 12 
tanítónak még mindig mellékfoglalkozása is van. Az esperesség legidősb tanítói: Derer György, 
Soltész György és Izák János. Az első 40, a második 43, a harmadik 52 év óta működik. A 
megyei tanfelügyelő összesen 17 iskolát látogatott meg. 

A lefolyt 1876/7-iki iskolai tanévben az egész kerületben 6—12 évig 19443 tan-
köteles gyermek volt. Ezek közül 16194 iskolába járt, 3259 pedig nem; tehát minden hatodik 
gyermek iskolát nem látogatott. Ismétlő iskolába járt összesen 2321 gyermek. 

Összefüggésben a jelentéssel a nyitrai esperesség által megkerestetik a kerület az 
egyetemes gyűlésnél odahatni, hogy az illető bizottsági jegyző az iskolai táblázatokat s azoknak 
összeállításához kiadott utasításokat jövőre az egyházban szokásos nyelveken szerkesztve küldje; 
továbbá kívánatosnak mutatkozik, hogy ugyan azon táblázatok, a kevésbé fontos — az elemi 
iskolák állapotának kimutatására feltétlenül nem szükséges rovatoknak elhagyásával egyszerüsi-
tessenek; — végül ajánltatott a táblázatok kitöltőit meginteni, hogy valamennyi előirt táblázatot 
szabatosan ós hiven, az egyes czimek szerint s az adott utasítások értelmében kitöltsék. 

A kerületi gyűlés az iskolai jelentést, és nevezetesen a nyitrai esperesSégnek, a 
váraljai iskola felállitásának valósításáról szóló jeleutését megnyugtató tudomásul vette; az 
iskolai életnek a jelentésben elismert növekvését és haladását örömmel üdvözli; tekintve a 
feltüntetett hiányokat és bajokat, az illető egyházakat, illetékes esperességeik utján inti, 
hogy telljes erővel lankadatlanul igyekezzenek a hiányok eltávolításán, a bajok orvoslásán 
s az iskolák fejlesztésén munkálkodni; az egyetemes gyűléshez abbeli kívánságát felterjesz-
teni határozza, hogy a táblázatok egyszerüsitessenek, s valamint ezek, ügy a reájok vonatkozó 
utasítások is, az állam példájára, a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházban szokásos nyelveken 
összeállítva küldessenek; végre pedig a táblázatok kitöltőit figyelmezteti, hogy valamennyi 
rovatokat szabatosan ós hiven, az egyes czimek szerint, az előirt utasítások értelmében 
töltsék ki. L. 

XYI. Olvastatott Mednyánszky János. Trencsín megyei tanfelügyelő ur abbeli ajánlata, 
hogy az elkülönített leányiskolákban tanítókul nőkópezdét végzett növendékek alkalmaztassanak. 

Tudomásul vétetvén, az egyházkerület egyes egyházai figyelme felhivatik arra, 
hogy előforduló esetekben elkülönített leányiskolákban női tanítókat alkalmazhatnak. M—ny. 

XYII. Olvastatott a nagyméltóságú m. kir. vallás és közoktatási ministeriumnak 1 877. 
augustus 3-án 19079. sz. a. az andrásfalvi zugiskolának nyilvánított hitfelekezeti elemi iskola 
ügyrendezése tárgyában hozott rendelete. 

Ezen tanintézet bezáratása érdemében kibocsátott rendelet hatályon kivül helyez-
tetvén s Andrásfalva hitközségnek elemi népiskola fentartási joga elösmertetvén, a fel-
olvasott rendelet, örvendetes tudomásul vétetik. M—ny. 

XYIII. A m. é. ker. jkv. XYI-ik pontjánál, mellyel az egyes gyülekezetek, esperességek 
és fokozatosan a kerület egyházi rendezésének minden ágait magában foglaló tervezet kidolgozására 
s beterjesztésére bizottság neveztetett ki: jelentetik, hogy főtisztelendő ur a vett megbízatás 
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teljesítéséhez szükséges alapot és anyagot u. m. az egyes esperességeknek szabályzatait, a többi 
ág. hitv. ev. egjTiázkerületek szervezetét, sőt a testvér egyháznak rendszabályait és más ada-
tokat összegyűjtötte; a tervezet összeállításával a készséggel ajánlkozó Baltik Frigyes liptói fő-
esperes urat megbizta; az összeállt ct munkálatot a szerkesztő úrtól átvette s a kerületi bizottság 
eléterjesztette. — Most ez ügyben ajánltatik és tanácsoltatik, hogy a rendezési bizottságnak, 
tekintve, hogy ezen fontos mű sem egyénenkint, sem bizottságilag átvizsgálva ós tárgyalva nem 
volt; tekintve, hogy ezen, mind fontosságára mind terjedelmére nézve nagy műnek átvizsgálá-
sához hosszabb idő igényeltetik, a kerületi gyűlés által még egy évi határidő engedtessék, mely 
idő alatt az összeállított munkálat az egyes tagoknak betekintés és véleményezés végett kiadat-
hatnék; a körözés befejeztével bizottságilag tárgyaltathatnók, s a beérkezett észrevételek alapján 
szerkesztve rendezési tervül összeállittathatnék, s mint igy elfogadott s bizottságilag megalapított 
indítvány, kézirat gyanánt kinyomatva, lefelé az egyes esperességeknek illetve gyülekezeteknek 
véleményezés, és végre a jövő évi kerületi gyűlésnek végleges elintézés végett benyujtathatnék. 
— Midőn végül nagyságos Osztroluczky Géza ur nemespodhragyi lakását a bizottsági összejövetel 
helyéül készséggel felajánlotta: 

a kerületi gyűlés az elnöki jelentést tudomásul véve, a bizottság kívánságára egy 
évi határidőt engedélyez s a tervezet tárgyalására ajánlott fokozatosságot helyesli. - Nagy-
ságos Osztroluczky Géza urnák szives ajánlatát őszinte hálával fogadja. L. 

XIX. Zsedónyi Ede, egyetemes felügyelő úr ő nméltósága, 1877. junius 15-óu kelt 
levelével; az ez évi egyetemes közgyűlést Budapestre 1877. óv oktober 11-ére és következő nap-
jaira, oly módon hivja össze, hogy az előleges tanácskozmány okt. 10-én, d. u. 6 órakor, a 
budapesti ág. hitv. ev. bp^1 díszteremében fog megtartatni, s a kerületet felszólítja, hogy 
magát e gyűlésen követei képviseltesse 

Kerületi gyülésünk az egyetemes gyűlésre menendő képviselőiül kiküldi: a rendes 
elnökségen kivül, a lelkészi karból: Ntiszt. Xovák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost 
(napi dijjal), Trokau János, Lesko Mihály, Krizsán Károly, Hodzsa András, esperes urakat, 
Laczo János, Institorisz József, Király Kálmán, Boy Ágost, Dr. Húrban József, Leska 
János, Pifko Gusztáv, Bitter Károly, Minich Dániel, Trsztyónszky Ferencz, Ulicsny András, 
Bodiczky Kálmán, Holuby József, Huszár Gusztáv, Bernáth János, Dobruczky János, lel-
készeket ; a világi rendből: Nagys. Mossóczy Lajos, Kubinyi Kálmán, Bobrovniczky László, 
Justh József, Major Pál , Szilvay Károly, Weinberger Ándrás esperességi felügyelőket; 
Jeszenszky József, Dr. Samarjay Károly, Tonika Kálmán, Dr. Mudron Mihály, Beischl Ká-
roly, Schleiffer Károly, Hollerung Alfréd, Osztroluczky Géza, Dohnányi Lajos, Schubert 
István, Walásek Mihály, Fajuor István, Dulla Máté, Jeszenszky János, id. Szent-Iványi 
József, Kiszelyi Árpád, Dr. Matuska Péter, Csillaghy József és Lehoczky Antal egyházi 
felügyelő urakat. — A pozsonyi lyceum részéről Csecsetka Sámuel, igazgatót (napi dijjal). T. 

XX. Kérdés támadván a kerület részéről az egyetemes gyűlésre „napidíjjal" küldött 
követeknek, még eddig meg nem határozott díjazása iránt: 

ezentúlra ily kedvezménynyel ellátott képviselők, útiköltség megtérítése s napi-
dijak czimén, a kerületi pénztárból 50 o. é. frtnyi összegnek felvételére jogosíttatnak. T. 

XXI. A m. é. ker. jvk. XVIII-ik pontjánál jelentetik, hogy a szláv iskolák számára 
szláv nyelvű taneszközök eredmény nélkül kérettek; 

tudomásul vétetik, s a kerületnek méltányos kívánsága fentartatik. L. 
XXII. U. a. jkv. XIX-ik pontjánál benyujtatott és olvastatott a szláv nyelvű tan-

könyvekről gondoskodó bizottság jelentése, melyben inditványoztatik, hogy a mult évben helyesett 
tankönyvek a következő évre is ajánltassanak, hozzájok csatolva a zólyomi esperessógnek 
olvasókönyvét 

A kerületi gyűlés a megtörtént indítványhoz képest, a mult évi jegyzőkönyvben 
megjelölt tankönyveket a következő iskolai évre is helyesli s az esperességeknek ajánlja; 
és a meghatározott tankönyvek közé sorozza még a zólyomi esperességnek olvasókönyvét is. 

L. 
XXIII. U. a. jkv. XX. 4. pontjában kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak jelentése 

szerint, a kerületnek 1876-ik évi pénztári állapota következő: 
1. Forgalom: Bevétel: 8224 frt. 93 kr. 

Kiadás: . . 7548 „ 80 „ 
pénztári maradvány 676 frt. 13 kr. 

2. Vagyonállás: tőke kamat 
Cselekvő állapot: 17963 frt. 3 kr. 899 frt 86 kr. 
Szenvedőleges állapot, alapítványokban . 2828 „ 74 „ 156 „ 84 „ 

Tiszta vagyon . . . 15134 frt. 29 kr. 743 frt. 2 kr. 
3 
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5 5 5 5 

5 5 

5 5 

55 55 

5 5 5 5 

3. 1877-ik évi költség előirányzata: 
Superintendensi tiszteletdíj 1200 frt. — kr. 
Superintendensi segédlelkész 200 „ — „ 
Váczi süketnémák intézetének vallástanára 20 „ - ,, 
Négy kerületi jegyző tiszteletdija 200 
A pozsonyi lyceum és tápintézetnek 200 „ — 
Németh-alapítványi ösztöndíj 81 „ 30 
Szirmay-alapitvány kamatai 63 
Előre nem látható s vegyesekre 884 

Összesen 2848 frt. 30 kr. 
A kerületi gyűlés e bizottsági jelentést tudomásul veszi; a költség-előirányzatot 

elfogadja, s tekint. Jeszenszky József ker. pénztárnok urnák, a bizottságilag is ajánlott fel-
mentvényt nemcsak megadja, hanem szakavatott, buzgó és hü kezeléseért őszinte köszönetét 
is jegyzőkönyvileg kifejezi. T. 

XXIV. A jegyzők számának, a jelen gyűlés folyamán véghez ment választás követ-
keztében történt szaporodása, a jegyzői tiszteletdíj czimen előirányzatba vett összeg emelésének 
szükségét vonván maga után; mielőtt a kerületi gyűlés e kérdés tárgyalásába bocsátkozott volna, 
tekint. Dr. Mudrou Mihály ur, személyére nézve a jegyzői fizetésről lemondott. 

A közgyűlés által ez áldozatkészség köszönettel fogadtatik, s az előirányzat za-
vartalan fenntartása batároztatik. T. 

XXV. A fentebbiekkel összeköttetésben, a jövő évi pénztári állapot és számvitel meg-
vizsgálására felkért bizottság tagjai a régiek maradván, 

Nagyságos Mossóczy Lajos ur elnöklete alatt, Lesko Mihály, Geyer János, Schuh 
Ágoston, Miních Dániel, Samarjay Károly, Weinberger András, Dr. Mudron Mihály, Sloboda 
Pál és Boor Mihály urak a pénztárnak és számadásoknak megvizsgálására kiküldetnek. T. 

XXVI. Lefolyván a kerületi illeték-fizetés kulcsának öt éves tartama, a pénztárvizsgáló 
bizottság jelentésének fonalán is, az 1878-ik óv január l-jétől következő öt évre érvényes kulcs-
nak megalapítása szükségeltetik. 

A kerületi gyűlés, az esperessógek közmegegyezésével kimondja, hogy az espe-
rességek részéről minden lélek után 1 krajczár fizettessék a kerületi pénztárba, ugy azonban, 
hogy a befizetendő illeték elégtelensége folytán e pénztárban származó hiány, az állami 
segélyből leend pótlandó. — A jegyzőkönyvek nyomatásának czime, az 1878-ik s következő 
évek költségvetéseinek s számadásainak bevételi rovatából kimarad. T. 

XXVII. A mult ó. ker. jkv. XXI-ik pontjához, melyben az egyetemes gyűlésre küldött 
követek megbizattak, a tiszai egyházkerület ujont választott felügyelőjének nmóltóságu Péchy 
Tamás urnák, kerületünk nevében érzelmeinket tiszteletteljesen tolmácsolni; 0 főtisztelendősége, 
a Superintendens ur jelenti, hogy a küldöttség e megbizatásában eljárt, s Ö nméltósága által 
felszóllittatott, e tónyért, .a kerületnek köszönetét nyilvánítani. 

Tudomásul vétetett. M—-s. 
XXVIII. Főtiszt. Superintendens ur jelenti, hogy a bányai kerület egy Székács-alapit-

ványnak létrehozását elhatározta, s egyszersmind az e czélra felállított, bizottság által beküldött 
gyűjtői vet beterjeszti. 

Egyházkerületünk gyülekezeteinek figyelmébe ajánltatik. M - s . 
XXIX. Az illető hiteles okmányok bemutatása mellett, olvastatott báró Baldácsy ala-

pítványát tárgyazó következő jelentós: 
Jelentés a báró Baldácsy-alapitványról. 1876-ik évi oktoberhó 15-én Török Pál, 

dunamelléki reform. Superintendens az öt ágost. hitv. evang., az öt helv hitv. evang. és az egy 
unitárius egyházkerületek egybegyűlt képviselőit értesité, hogy róm -kath. vallású báró Baldácsy 
Antal ur összes rendelkezésére álló vagyonát, megfelelő életjáradék kikötése mellett, a nevezett 
egyházkerületeknek kívánja ajándékkópeií átadni. Ez értesítést az utóbb az egybegyűltek körében 
megjelent báró ur maga személyesen is megerősíté. Hogy ez ajánlat az egybegyűltekre szintoly 
meglepő mint örvendetes hatással volt, nem szükség különösen kiemelni. Annak módjára és alak-
jára nézve azonban némi eltérő ohajtások nyilvánulván, több napi kölcsönös értekezés után, ugyan-
azon hó 19-én a báró ur és az egyházkerületi képviselők közt a következő szerződés jött létre: 

Báró Baldácsy Antal fegyverneki, köteleki, tisza-rof-gyendai, szolnoki, nagy-kürüi, szent-
iványi, dóvaványai birtokaiból, azok tartozmányaiból, az azokon levő összes gazdasági felszerelé-
sekkel együtt, a mondott egyházkerületek javára alapítványt alkot, melynek czélja: a) pusztuló 
egyházak megmentése, Ínséges egyházak segélyezése s építkező egyházak gyámolitása; b) a super-
intendensek illő díjazása, csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazása; c) a lelkészek özvegyei ós 
árvái ínséges sorsának némi enyhítése. 
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Az arányt, mely szerint az alapítvány jövedelmei a kijelölt három czól közt fel fognak 
osztatni, az egyházkerületek küldöttei az alapító báró ur hozzájárulásával szabályzat utján fogják 
megállapítani. Az alapítólevélben csak annyi van meghatározva, hogy a segélyzendő lelkészi 
özvegyek és árvák egy tizedrészére az alapító úr és utódai ajánlási joggal bírjanak. 

Az alapitásnál az alapító báró ur protestáns egyházi czélokra korábban tett alapit-
ványaira nézve, jelesül: a) a pesti ref. theologiai intézet javára tett 10,000 frtra, b) a duna-
melléki ref. egyházkerületi lelkészek özvegyei és árvái részére tett 1000 frtra, c) a dunántúli 
refom. egyházkerület részére adományozott 1000 frt. töke tekintetében rendeli, hogy azok az 
alapítványi javakat fogják terhelni, a mennyiben a tőkéket haláláig ki nem fizetné. 

Az alapítványi javak haszonélvezete haláláig az alapitót illeti, ki a fent elősorolt 
alapítványok kamatait a jövedelemből fogja fedezni, s egyszersmind kötelezi magát a javakat jó 
karban tartani. Az alapítványi javak után eddig kiadott úrbéri és szőlőváltsági papírokat az 
alapító magának tartja fel. 

Ezen nagylelkű alapítványát, a nevezett báró ur csakhamar uj ajándékozással gyara-
pította, melyről az alapítványi és ajándékozási szerződés 1877-ik évi martius 20-án köttetett 
meg, melynél fogva dévaványai azon jószágát, mely 1027 kat. holdat tesz ós melyet a korábbi 
ajándékozási szerződésbe be nem foglalt, szintén fentebbi alapítványához csatolja, ugyanazon 
czélokra ós ugyanazon kikötések mellett. 

A szerződés foganatosítására és az egész ügynek további vitelére az egyházkerületi 
képviselők kebeléből gróf Degenfeld Imre főgondnok ur elnöklete alatt egy bizottság küldetett 
ki. Ez viszont a javak és azok tartozmányai átvételével egy alküldöttsóget bizott meg, mely át-
vétel birói személy jelenlétében meg is történt. S beadattak már a kórvények is a javak tulajdon-
jogának az egyházkerületekre való átíratása iránt. 

A mi a javak mennyiségét illeti, azok összvege hat községben együttvéve tószen 
208758 C C/I6QO kat. holdat. E mennyiségből jogerejü Ítéletek alapján a gróf Hunyadyörökösök ja-
vára részint már kihasított részint még ezentúl kihasítandó birtokok levonása után a fegyver-
neki, tisza-rofi, küriii és köteleki birtokokból (összesen 104052 I 0 /I6 0 0 hold) az alapítvány szá-
mára tisztán marad , 6/5 0 rész; a szentiványi és a dévaványai (összesen 1047062G/1600 holdnyi) 
birtokból pedig , c /4 0 rész. 

Megjegyzendő még, hogy a szerződés megkötése, kiállítása, a birtokok átvétele ós át-
íratása költségeinek fedezésére a kezelő bizottság az egyházkerületektől már két ízben 100—100 
frtot kért be, melyek neki egyházkerületi pénztárunk részéről, jóváhagyás reményében, meg is 
küldettek. A jóváhagyás annál könnyebben megadható, mert a bizottság kijelenté, hogy mind 
e költségek jogilag az alapitványt terhelik, s az egyházkerületek által szolgáltatott öszvegek 
csupán előlegek, melyeket 6°/0 kamataikkal együtt az alapítvány a kerületeknek vissza fog téritni. 

Az egyházkerület mélyen áthatva báró Baldácsy Antal Ő Nagyságának ezen nagy-
lelkű s a történelem évkönyveiben egyetlen példaként tündöklő adományozása által, legfor-
róbb hálaérzelmeinek kifejezését jegyzőkönyvileg megörökíteni, s ebbeli érzelmeit egyszers-
mind az egyetemes gyűlés által menesztendő küldöttség által tolmácsoltatni rendeli. — Az 
egyházkerületi Elnökségnek ez ügybeni fáradozásaért a kerület köszönetet szavaz s az általa 
ez ügyben a kerületi pénztárból kétszáz forinttal teljesített kiadást jóváhagyólag tudomásul 
vevón, felkéri a főtiszteletü és nagyságos Superintendens urat, miszerint ez ügyben továbbá 
is bölcs belátása szerint intézkedni és eljárni méltóztatnék. M—ny. 

XXX. Olvastattak a modori és znióváraljai férfitanítóképző- és a pozsonyi nötanító-
képző állami intézeteknél működő ev. vallástanítók jelentései, nevezetesen: 

1 A modori intézetről jelenti Hollerung Károly, modori lelkész ur, hogy mult iskolai 
évben az intézet 12 ág. és 1 helv. hitvallású növendék által látogattatott, kik közül azonban 
egynek, betegség miatt, a tanintézetet el kellett hagynia. — Az előmeneteli osztályzatok szép 
eredményről tanúskodnak. — Előadatott a keresztyén hit- és erkölcstan. — Az évi vizsgálat, az 
e czélra esperesileg kiküldött Minich Dániel, lelkész ur jelenlétében tartatott meg. — Tan-
képesitő vizsgára csak egy növendék jelentkezett, de az is a vizsga kezdetén visszalépett. 

2. A znióváraljai intézetről jelenti Rosza János lelkész ur , hogy az ev. növendékek 
száma 17 volt, kik ntiszt. Hodzsa András esperes ur jelenlétében megvizsgáltattak. — Az elő-
meneti osztályzatokban kimutatott eredmény tulnyomólag csak kielégítő volt. — Tantárgy volt 
az egyháztörténet, kiváló tekintettel a hazai hitjavitás történetére és egyházunk szabadságát 
biztosító törvényekre. 

3. A pozsonyi nőtanitó képző intézetről jelenti Liska Sámuel tanár ur, hogy 19 ág 
ós 1 helv. hitvallású növendéket oktatott. Tantárgy volt a keresztyén hit- és erkölcstan Dr. Ti-
scher Fr. J. tankönyve szerint, fordítva Margócsy József által. A növendékek szorgalma ós maga-
viselete dicséretre méltó. A rendes évi vizsgálat Trsztyénszky Ferencz lelkésznek, mint esperesi 

3* 
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helyettesnek jelenlétében tartatott meg. — A tanképesitő vizsgát a fentnevezett lelkész ur je-
lenlétében 6 növendék tette le, kik közül ugyanazon helyettes esperes urnák részletes kimutatása 
szerint 5-en kitűnő, 1 dicséretes eredménynyel állotta ki a vizsgát. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek. M—s. 
XXXI. A fentebbi pontban foglalt tárgygyal kapcsolatban Főtiszt. Superintendens ur 

által előterjesztetik a vallás és közoktatásügyi magyar kir. minisztériumnak 1877. évi március 
31-én, 2062. sz. a. kelt rondelete, ugyan azon kelettel a tanfelügyelőkhöz menesztett s máso-
latban mellékelt leirattal együtt, mely szerint a. felekezetek megnyugtatása végett az állami ta-
nítóképző intézeteken megtartandó tanképesitő vizsga tárgyai közé a hit- és erkölcstan is fel-
veendő, mely vizsgához az egyházi főhatóságok egy egy bizottsági tagot küldhetnek, oly joggal, 
hogy azok a vallástani tanképesitő vizsgánál a felekezetőkbeli növendékekhez kérdéseket intézhet-
nek, s netaláni észrevételeiket illetékes egyházi hatóságuk utján a minisztériumhoz beterjeszthetik. 

Tudomásul vétetik M—s. 
XXXII. A m. évi jkv XXVII-dik pontjánál, mely szerint Nagyt. Baltik Frigyes, 

liptói esperes ur által kidolgozott, az állami tanitó képezdéken a vallási tananyag beosztását, 
illető tervezetére, Tiszt. Holleruog Károly és Rosza János lelkész urak részéről tett ellenvetések, 
összeegyeztetés végett a szerző úrral közöltettek, ki is megjegyzéseit befejezőleg javallja, hogy 
az állami tanítóképző intézetek vallástanitói, a vallástani anyagot három külön évi tanfolyamba 
osszák — s tantervöket illetékes egyházi felsőségöknek nyújtsák be. 

A kerületi gyűlés a tett ajánlat nyomán, az állami tanitóképző-intézeti vallás-
tanitókat utasítja, hogy vallástani tantervök- és tanreudjöket a fentebbi javallat értelmében 
szerkesztve illető esperes uraknak, mint vizsgálati megbízottaknak tudomás és megállapítás 
végett évenként az oktatás kezdete előtt nyújtsák be. L. 

XXXIII. Beterjesztetett Droppa Aölmos lipótvári m. k. országos fegyiutézeti ev. lel-
késznek jelentése. 

A mű terjedelme s az idő rövidsége miatt e jelentés közgyülésileg tárgyalható 
nem lévén , köröztetós s az érdeklődőknek tanulmányozhatás végett, az esperes uraknak ki-
adatni rendeltetik. T. 

XXXIV. Összefüggésben a vallás és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1876. 
évi novemb. 9-én, 26433. sz. a. kelt rendeletével, melyben a kerületnek azon rendelkezését, 
hogy az 1875—6 évben bejött felmentvényi dijakat az egyházkerületben fennálló papi, tanári és 
tanítói özvegy-árva intézetek között felosztatni határozta, a minister ur helyeslő tudomásul vette, 
jelenti Superintendens u r , hogy az 1876—7-dik évben kezeihez következő felmentvényi dijak 
szolgáltattak be: Boor György Verbóról 20 f r t . , Kubecska János Ó-Turáról 10 frt . , Meixner 
András Rajkáról 10 fr t . , Hrebicsek István Zsitnáról 10 fr t . , Kunovszky József Nyitra - Zerda-
helyről 10 frt , Sevela István Mesztecskóból 10 fr t . , Szvatik Pál Pritrzsdről 10 f r t . , Hurta 
András Prjekopáról 10 f r t . , Kovácsik János Bodináról 10 frt , Hibben-Mikulás Mihály, Csorbá-
ról 10 f r t , Polacsek János Brezováról 20 frt., Rajcsek András Német-Gurabról 20 frt., Hrasko 
János Vázseczről 10 frt., Bednár János Vázseczről 10 frt., Ivuszenda János Bosáczáról 10 frt., 
Sztacho Márton Ó-Turáról 10 frt., Pauer Béla Pozsonyból 30 frt., Sztehlik Pál Kálóról 20 frt., 
Steiner János Gálosról 10 frt., Jurenka Sámuel Mijaváról 10 frt., Pauer Ödön Modorból 50 frt., 
Kovács János Német-Porubáról 10 frt., Michalecz Pál Mijaváról 10 frt., Small József Pribócz-
ról 10 frt., Bjesz János Kosztolnáról 10 f r t , Debnár György Alsó-Stubnáról 10 frt., Dávid 
György Alsó-Záturcsról 40 frt., összesen 400 frt. o é„ mely összegből levonandó lévén Golány 
János részére tavaly beszámított, de díjmentes felmentetése miatt általa nem fizetett 10 frt. o. é., 
ez évben 390 frt. bocsáttatik a kerületi gyűlés rendelkezésére, 

mely összeg, a mult évi intézkedéssel egyezően, a kerület esperességei között, a 
kebelőkben létező lelkészi tanári ós tanítói özvegy-árva intézetek javára egyenlően felosz-
tatni határoztatik. T. 

XXXV. A m. é. jkvnek XXX-ik pontja folytán a jövő évben működendő egyházkerületi 
törvényszék tagjainak megválasztása szükségeltetvén, 

az egyházkerületi törvényszék következőleg alakittatik meg : 
A kerületi elnökség elnöklete alatt, 

az egyházi rendből: világi rendből 
Nóvák Sámuel, egyszersmind alelnök. Kubinyi Kálmán, egyszersmind alelnök. 
Hodzsa András, Osztroluczky Géza, 
Brózik András, Zmeskal Elek, 
Baltik Frigyes, Mudrony Pál, 
Lányi Sámuel és Dulla Máté és 
Soltész György, tanító. Milec János L. 
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XXXVI. Olvastatott a mult évi kerületi jkv. XXXI-dik pontja, melyben kerületünk 
a theologiai akadémiára vonatkozó elveit, nézeteit és kívánságait kifejezi; s ezzel kapcsolatban 
olvastatott a m. é. egyetemes gyűlés jkvének XXII-dik pontja, melyben ez ügyben bizottság 
neveztetik ki, oly megbízatással, hogy mindazt, mi e tárgyhoz tartozik átvizsgálja, hol és mi 
módon volna a theologiai akadémia felállítható megfontolja s javaslatát a jövő egyetemes gyű-
lésnek beterjessze. 

A kerületi gyűlés az egyetemes gyűlésnek a theologiai akadémia ügyében hozott 
határozatát tudomásul veszi s mult évi határozatához hiven fenntartja jogát, hogy az egye-
temes bizottság indítványát, elébb mintsem felette az egyetemes gyűlésen véglegesen és 
érvényesen határoztatnék, a kerületen illetőleg az esperességeken, egyházunkban törvényesített 
rendbeu és fokozatokon át tárgyalja. L. 

XXXVII. A vallás és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1877. márczius 9-ón, 
6310 sz a. kelt íendelete tudomására hozza a kerületnek, hogy az ág. hitv. ev. egyház czéljaira 
országgyülésileg megszavazott, az előbbi évekbeli összegekhez képest 5°/0-nyi levonást szenvedett 
összegből, kerületünk javára 4750 frtnyi összeg utalványoztatott s főtiszt. Superintendens urnák 
jelentése szerint, a pozsonyi adóhivatalnál fel is vétetett s a kerületi pénztárba elhelyeztetett. 

Tudomásul vétetik , s az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére kiküldött 
bizottságnak hozzáalkalmazkodás végett kiadatik. 

XXXVIII. A mult évi jkv. XXXII-ik pontjában foglalt határozat nyomán beterjeszti 
főtiszt. Superintendens ur ez ideig az államsegélyből támogatott egyházak, lelkészek és lelkész-
özvegyekre vonatkozó következő kimutatását: 

1. Arvai esperességben: Jaszenova 250 frt., Isztebne 340 frt., Alsó-Kubin 250 frt., 
Lestine 300 f r t , Nagyfalu 340 frt., Zsaskó 250 frt. — Skripen János, káplán 100 frt., Len-
csoné 80 frt., Kinetiné 80 frt., Zochné 130 frt. — Összesen 2120 frt. 

2. Liptói esperességben: Boczabánya 360 frt., Csorba 140 f r t , Király-Lehota 100 frt., 
Német-Lipcse 50 frt., Nagy-Palugya 150 frt., Szent-Péter 100 f r t , Pribilina 410 frt., Rózsa-
hegy 780 frt., Szjelnyicza 100 frt., Szmrecsány 430 frt., Tarnócz 250 frt., Vázsecz 100 frt., 
Verbicza-Sz.-Miklós 50 frt., Vichodna 50 frt., Bohus Gyula 40 frt., Hrobony Lajos 230 frt., 
Lehoczky János 200 frt. — Összesen 3450 frt. 

3. Mosonyi esperességben: Hegyeshalom 150 f r t , Magyar-Óvár 900 frt., Miklósfalva 
150 frt., Oroszvár 300 frt., Tonika János 50 frt. — Összesen 1550 frt. 

4. Nyitrai esperességben: Assakürth 200 frt., Bodfalva 200 frt., Bukócz 140 frt., 
Csácsó 640 frt , Császtkó 1001 frt., IHuboka 150 frt., Kosariszko 630 frt,, Kosztolna 40 frt., 
Krajna 150 frt., Szakolcza 350 frt., Turoluka 250 frt., Vágujhely 390 frt., Verbócz 50 frt., 
Nyitra-Zerdahely 200 frt.. Uj-Lehota 100 frt., Boor János 100 frt., Schnittané 130 frt., Ste-
fánikné 30 frt. — Összesen 3850 frt. 

5. Pozsonyvárosi esperességben: Főrév 200 frt., Ligetfalva 500 frt., Récse 200 frt., 
Polevkovics Gusztáv 400 frt. — Összesen 1300 frt. 

6. Pozsony megyei esperességben: Puszta - Födémes 100 frt . , Grinád 190 f r t . , Nagy-
Levárd 430 frt., Limbach 100 frt., Misérd 100 f r t , Modor (német) 250 frt., Duna-Szerdahely 
770 frt., Kajal 410 f r t , Királyfalva 400 frt., Nehiba Lajos 30 frt., Moczkovcsák János 130 frt., 
Simko József 50 frt., Stelczer Károly 700 frt. , Zatkalik Mihály 100 frt., Zaunerné 20 frt. — 
Összesen 3780 frt. 

7. Trencsini esperességben: Beczkó 25 frt., Kochanócz 120 frt., Ksinna 125 frt., 
Laaz 405 frt., Nemes-Podhragy 175 frt., Puchó 875 frt., Sztankócz 250 frt., Szulyó 540 frt., 
Zárjecs 280 frt., Cserno Károly 200 frt., Kokes Sámuel 250 frt., Krízsan János 250 f r t , 
Okruczkyné 140 írt. — Összesen: 3805 frt. 

8. Turőczi esperességben: Blatnicza 100 frt., Háj 76 frt., Jeszen 100 f r t , Szent-
Márton 100 frt., Mosócz 200 frt., Neczpál 100 frt., Pribócz 69 frt., Tót-Próna 76 frt., Szu-
csán 320 frt., Záturcs 100 frt., Dubova 100 frt., Lipócz 100 frt., Stjavnicska 50 frt., Belo-
horszky Károly 50 frt., Bernáth János 50 frt.. Bogyay Pál 50 frt., Dobruczky János 100 frt., 
Linder Mihály 50 frt., Belohorszkyné 110 frt., Kvorkáné 110 frt. — Összesen 2011 frt. 

A kerületi gyűlés Főtisztelendő urnák ezen kimutatását hálás köszönettel fogadja, 
s egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatni határozza. T. 

XXXIX. A fentebbieknek tekintetbevételével, valamint a benyújtott folyamodványok-
nak bírálata, s az esperességek képviselőinek meghallgatása alapján készített segélyelosztási ter-
vezetet magában foglaló bizottsági jelentés, az államsegélynek következő elosztását ajánlja: 

1. Egyetemes pénztárba (1872 egy. gy. jkv. 46 p ) . . . , . . . 250 frt. 
2. Esperességi lelkészi özvegy-árva intézeteknek 1600 „ 
2. Nyolc esperesnek költségtérítés 800 „ 

4 
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4. Turóci esperesnek vizsgára útiköltség 10 frt. 
5. Znióváraljai képezde vallástanárának útiköltség, évi (1876. ker. jkv. 

XXYI. p.) 50 „ 
6. Az egyes esperességek szerint: 
a) Arvai esperességben: Alsó-Kubinnak 80 frt. , Jaszenovának 80 frt., 

Lencse Józefinának 10 frt., Kmety Zsófiának 10 frt. és Zocli Annának 10 frt . 190 „ 
b) Liptói esperességben: Szmrecsánnak 60 frt., N. Palugyának 30 f r t , 

Boczabányának 30 frt., Yázsecznek 30 frt., Rózsahegynek 30 frt., Szjelnyiczának 
30 frt., Hrobony Lajos, lelkésznek, 90 frt 300 „ 

c) Mosonyi esperességben: Magyar óvárnak . 140 „ 
d) Nyitrai esperességben: Bukócznak 60 frt., Császtkónak 60 f r t , Kosz-

tolnának 60 frt., Kosariszko-prjepasznénak 60 frt., Nyitra-Zerdahelynek 60 frt., 
Yerbócznak 60 frt., Csácsónak 20 frt., Stefánik Ludovikának 10 frt., Schnitta 
Dorottyának 10 frt 400 „ 

e) Pozsonyvárosi esperességben: Főrévnek 60 frt., Ligetfalunak 40 frt., 
Polevkovics Gusztáv, lelkésznek, 80 frt. . . 180 „ 

f) Pozsonymegyei esperességben: Alsó-Szelinek 70 frt., Duna-Szerdahely-
nek 50 f r t , Grinádnak 40 frt., Misérdnek 40 frt., Stelczer Károly lelkésznek 100 frt. 300 ,, 

g) Trencsini esperességben: Puchónak 80 frt., ' Szólónak 20 frt., Kis-
Sztankócznak 20 frt., Zárjecsnek 20 frt., Láznak 20 frt., Krizsan János, lelkész-
nek 50 f r t , Kokes Sámuel, lelkésznek 50 frt., Roy Pál, lelkésznek 50 f r t , Cserno 
Károly, lelkésznek 20 frt., Okruczky Emiliának 10 frt 340 „ 

h) Turóci esperességben: Pribóczi egyháznak (Belohorszky Sidónia, 8 
árvával maradt papi özvegynek felsegelésére) 100 f r t , Bernáth János, lelkésznek, 
20 frt., Linder Mihály, lelkésznek 50 frt., Kvorka Zsófiának 10 frt., Belohorszky 
Amáliának 10 frt 190 „ 

Összesen . . . 4750 frt. 
Ezen elosztási tervezett mindenben helyeseltetvén, elfogadtatik. T. 

XL. Beterjesztetett és olvastatott a kerületi gyámintézetnek 1877-dik évre szóló jelen-
tése, melyben áldásdus munkásságának tanuságaul a kerületnek tudomására hozza az ez évi 
gyűjtés következő eredményét: az árvái esperességben 36 frt., a liptóiban 51 frt. 75 kr., a 
mosonyiban 97 frt. 30 kr., a nyitraiban 33 frt. 26 kr., a pozsonyvárosiban 756 frt. 91 kr., 
a pozsonymegyeiben 140 frt. 50 kr., a trencsiniben 64 frt. 90 kr., a turócziban 26 fr t . 40 kr., 
a pozsonyi lyceumban 47 frt. 14 kr. - - Összesen 1254 frt. 19 kr. — Ezen összeghez járul : 
a mult évi maradvány kamatokkal együtt 50 frt. 51 kr. és a mai offertórium 43 frt. 39 kr. 
— Mely összegből az offertórium felén és a Gusztáv-Adolf egyleti 5 frtnyi szeretet adományon 
kivül, a gyámintézet kerületünkbeli 12 egyház között felosztotta az őt illető összeget: 400 frtot 
oszt. ért. — E mellett még azon kívánság is nyilváníttatott: a kerületi gyűlés hivja fel az 
egyes esperességeket, hogy gyámintézeteiket szervezzék, s legjobb tudomásuk szerint és minden 
igyekezettel úgy hassanak az egyes gyülekezetekre, hogy ezek mindenike, egyéb adományokon 
és gyűjtéseken kivül, évenkint legalább egy offertóriummal járuljanak a gyámintézet ügyének 
előmozdításához. 

A kerületi gyűlés a gyámintézet működéséről adott kedvező jelentést örvendetes 
tudomásul veszi; s a tett indítványt sajátjává téve, annak valósítását és a gyámintézet 
ügye iránti érdeklődést és lelkesülést, az esperességek utján, valamennyi gyülekezetnek 
ajánlja. L. 

XLI. A m. é. jkv. XXXIY-dik pontjánál, mellyel a keletkező egyházak önállósításá-
nál megtartandó szabályzat, véleményezés végett az esperességekhez ütasittatik, ezek beadván 
jelentéseiket kitűnt, hogy a tett inditvány, egész terjedelmében, majdnem egyhangúlag el-
fogadtatott. 

A kerületi gyűlés az esperességeknek meghallgatása után az „effiliacionak és az 
ujont keletkező egyházak önállósításának rendjét és szabályzatát" következőleg alapítja meg : 

Az effiliácio és az ujont keletkező egyházaknak önállósítása a kerület által meg-
engedtetik , illetve megerősíttetik, ha az illetékes esperesség utján kimutattatik és okada-
tolva bebizonyittatik: 1. hogy a keletkező egyháznak, vagy tényleg van temploma, paplaka 
és iskolája, vagy oly anyagi eszközökkel rendelkezik, hogy a szükségnek és körülmények-
nek megfelelő templomot, paplakot és iskolát állítani képes, mit beterjesztett rajzzal, terv-
vel és költségvetéssel bebizonyítani tartozik; 2. hogy képes és akarja lelkészét legkevesebb 
évi 600, s tanítóját legkevesebb évi 300 frtnyi fizetéssel ellátni; 3 hogy közötte és a 
volt anyaegyház között semmi vitás kérdés nem létezik; 4. hogy közötte és volt lelkésze 
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vagy tanítója között minden lehető kötelezettségek vagy barátságos utón kiegyenlittettek, 
vagy itéletileg elintéztettek; 5. hogy az uj egyháznak terjedelme és határai szabatosan 
kijelöltettek és megalapitattak. L. 

XLII. A mult évi jegyzőkönyv XXY. pontjánál meghatározandó lévén a jövő évi egy-
házkerületi gyűlés helye. 

A kerületi gyűlés helyének megválasztása az Elnökség bölcs belátására bizatik. 
M—ny. 

XLIII. Olvastatott a mult évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXXYÍ pontja, 
s ennek kapcsában az egyetemes gyűlés 26. pontja is, az egyetemes felügyelő, jegyzők és con-
sistorium választási módja tárgyában. 

Mihez alkalmazkodás végett tudomásul vétetett. M—ny. 
XLIY. Főtisztelendő Superintendens ur beterjeszti az 1876-ik évi egyetemes gyűlés 

jkvéuek IY-ik pontjában kiküldött bizottság által készített, a vallás és közoktatásügyi magy. kir. 
ministeriuinnak, a gyinnasiumi ós reáliskolai oktatást szabályozó törvényjavaslatára tett észrevé-
teleket tartalmazó, s a kerületi gyűléssel két példányban közlött munkálatot. 

Miután a közgyűlés a beterjesztett munkálatot nyilvános ülésben behatólag nem 
tárgyalhatja, azt a pozsonyvárosi esperességnek s általa a pozsonyi lyceum tanári karának 
kiadatni határozza. M—s. 

XLY. A m. é. egyetemes gyűlés jkve YII-ik pontjának nyomán és főtisztelendő Török 
Pál dunamelléki helv. hitv. Superintendens urnák Budapesten 1877. május 12-én kelt levelével 
összefüggésben jelenti Superintendens ur. hogy a dunáninueni kerületbe kebelezett Beczkó, Zárjecs, 
Felső-Ozor, Zay-Ugrócz, Podluzsán, Kochauócz, Trencsin, Sztankócz gyülekezetek által, a Pesten 
még 1848 előtt felállítani szándékolt egyesült protestáns főiskola alaptőkéjének növelésére be-
fizetett, s általuk — kivéve Felső-Ozort, mely 7 frt. 53 krnyi összeget magának megküldetni 
kéri: — a Pozsonyban emelendő theologiai akadémia tőkéjének szaporítására felajánlott, s a fent-
tisztelt helv. hitv. Superintendens ur által kezeihez juttatott 293 frtnyi összeget, a pozsonyi ev. 
egyház pénztárába, a felmutatott pénztári nyugtának tanúsága szerint beszolgáltatta legyen. 

Megnyugtató tudomásul vétetik, s a pozsonyi egyházi pénztár utasittatik, hogy a 
fentebbi czimen átvett összegnek külön lapot nyitva, ez összegre vonatkozó számadását a 
Zsedényi-alappal egyenlően, elkülönítve vezesse. T. 

XLYI. U. a. jkv. XYI-ik pontjánál a liptó- és trencsinmegyei esperességek benyújtják 
a zsinati előmunkálatokra vonatkozó észrevételeiket. 

Elfogadtatnak, s a többi esperességek által is elkészítendő hasontárgyu munkála-
taiknak beterjesztése elváratik. T. 

XLYII. A fentebbivel kapcsolatban bemutatja Superintendens ur főtiszt. Révész Bálint 
tiszántúli reform, egyházkerület superintendensének, Debrecenben 1877-ik év május 3-án kelt 
levelét, ugyanazon kerület 1877. april 19-én s köv. napokon Debrecenben tartott gyűlésének 
jegyzőkönyvi kivonatával együtt, mely a tiszántúli ref. kerületnek, a zsinat tárgyában hozott 
határozatait foglalja magában; valamint főtiszt. Pap Gábor dunántuli ref. Superintendens urnák 
Ó-Szőnyön 1877-ik jun. 22-én kelt levelét, a dunántuli ref. kerület Rév-Komáromban 1877-ik 
május 27-én s köv. napjain tartott gyűlésének jegyzőkönyvi kivonatával együtt, melyben kerüle-
tünk felszólittatik, hogy az ág. hitv. ev. egyház zsinata is, a református testvérekével ugyan-
azon időben s helyen gyűljön össze, különösen eszmecsere s lehetőleg egyöntetű szervezkedés végett. 

Midőn egyházkerületünk az irányában tanúsított figyelmet méltányolva köszönettel 
fogadja, egyszersmind ezen az egész hazai egyházat illető ügyet oly megkereséssel teszi át 
az egyetemes gyűléshez, hogy valamint általában a zsinatot illetőleg, ugy e tárgyban is 
hozandó határozatát, annak végleges megalapítása előtt, szabályszerű tárgyalás végett, az 
egyházkerületekkel közölni szíveskedjék. T. 

XLYIII. Beterjesztetik az egyetemes egyház pónztáráuak 1876-ik évi számadása. 
Átnézés végett Jeszenszky József, Csecsetka Sámuel és Trsztyénszky Ferencz ta-

gokból áll6 bizottságnak kiadatik azon utasítással, hogy netalán teendő észrevételeit főtiszt. 
Superintendens úrral közölje. T. 

XLIX. Olvastatott Császtkó anyasitott egyházközségnek a nyitrai esperesség utján elő-
terjesztett folyamodványa, anyasitásának feltóteleképen szobotistyi volt anyaegyházának fizetni 
rendelt 640 frt. fizetési kötelességnek ujolagos vitatása iránt. 

Ezen kérdés Császtkó anyaközség anyasítása alkalmával végérvényesen eldöntve 
lévén, — vita tárgyát többé nem képezheti. M—ny. 

L. Olvastatott a vallás és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1877-ik évi julius 
hó 17-én 17267 sz. a. kelt leirata, melylyel Ulreich Mihály bazini lakós- és tanítónak felfolya-
modása, illetve a Kothmárféle nevelőintézet megszüntetése és tanítói állomásától lett elmozdittatása 
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miatt benyújtott panasza folytán felhivatik főtiszt. Superintendens ur, hogy saját hatáskörében a 
fennforgó panaszos ügynek a fokozatos egyházi hatóságok által eszközlendő érdemleges tárgya-
lására nézve intézkedjék, s a tárgyalás eredménye mielőbb felterjesztessék. — E felhivás folytán 
olvastatott a pozsonymegyei esperesség által ez ügyben kiküldött vizsgáló bizottságnak jelentése, 
a pozsonymegyei esperesség 1877. évi augustus 28-án tartott gyűlésének jkvi kivonata, továbbá 
e határozat ellenében a bazini egyháznak fellebbviteli panasza, s végül Ulreich Mihálynak e 
tárgyban a kerületi gyűléshez intézett folyamodványa. — Mindezen okiratoknak beható tár-
gyalása után 

a kerületi gyűlés helyeselvén a pozsonymegyei esperességnek, az ott elősorolt in-
dokok alapján hozott határozatát, azt megerősíti. Ulreich Mihály hivatalából lett el-
mozdittatásának kérdését, az egyházi törvényszékre utalja; mig a Kothmárféle nevelő és 
árvaintézetnek mielébbi megnyitását és fenntartását elrendeli. — Az intézet tőkéinek telljes 
biztosítására Jeszenszky József, Samarjay Károly, mint egyházkerületi ügyész, és Bodiczky 
Kálmán urakból álló bizottságot küldi ki. T. 

LI. A pozsonymegyei esperesség előterjesztette a modor-kralovai leánygyűlekezet által 
ohajtott önállósításra vonatkozó, s valamint mindkét félnek kivánságát ugy az esperesség eddigi 
eljárását is felölelő okiratokat. 

A kerületi gyűlés meggyőződvén, hogy a kralovai ügy még annyira nem érett, 
hogy kerületileg tárgyaltathassék, az előterjesztett- okiratokat az esperességre visszautalja, 
hogy ez legközelebbi gyűlésében ez ügyet, a kerületileg elfogadott és érvényes „újonnan 
keletkező egyházak önállósításánál megtartandó rend ós szabályok"-at szem előtt tartva, 
kellőleg tisztázza; a függőbeu levő kérdéseket, a tárgyak természetéhez képest kormányzati 
vagy egyháztörvónyszéki uton megoldja, s a befejezett tényt a főtisztelendő kerületnek be-
terjessze; — midőn is, azon esetre, ha a kralovai ügy az esperesség által tisztán s az ön-
állósitási szabályzatnak mindenben megfelelőleg elintéztetett: főtisztelendő ur feljogosittatik 
Kralováuak önállóságát megengedni, illetve megerősíteni. L. 

LII. Nagyságos ós főtiszteletü Superintendens ur jelenti, miszerint ő egyetértve a ke-
rületi felügyelő Ő Méltóságával, Nómet-Járfalu és Oroszvár eddig Bajka evang. ág. hitv. anya-
község fiókközségeinek az anyasitást ezen egyházkerületi gyűlés jóváhagyása reményében meg-
eugedte, miután azok a mult évi egyházkerületi gyiilés jegyzőkönyvének XXIV. pontjában fog-
lalt anyasitási javaslatban ajánlott minden előfeltételnek eleget tettek. 

Helyeslő tudomásul vétetik. M—uy. 
LIII . A mennyiben e jegyzőkönyv a gyűlés folyama alatt hitelesítve nem lett volna, 

hitelesítése végett következő bizottság neveztetik ki: a gyűlési elnökség elnöklete 
alatt, Jeszenszky József, Csecsetka Sámuel, Kámory Sámuel, Glatz Henrik, Harmath Károly 
ós Schleifer Károly urak. L. 

Hitelesíttetett 1877-ik september hó 21-én 

Dr. Mudrony Mihály és Trsztyénszky Fereiicz, 
magyar egyházkerületi jegyzők. 

I<eska János, Michaelis Vilmos, 
szláv egyházkerületi jegyző. német egyházkerületi jegyző. 



T a r t a l o m j e g y z é k : 

1. Superintendens urnák évi jelentése. 
2. A pozsonymegyei esperességnek köszönet-nyilvánitása a kánonszerü látogatásért. 
3. Az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére bizottság kiküldése. 
4. A felállítandó szláv tannyelvű gymnásiumi bizottság. 
5. A családi értesitvényeknek dij nélküli kiszolgáltatása. 
6. Az állami kormányzat érdekében végzett lelkészi szolgálat díjazása. 
7. Családi értesitvények bélyegzése. 
8. Felszólalás a tanítói nyugdíjintézet tárgyában. 
9. Uj előmeneti osztályzás megalapítása. 

10. Elemi iskolai tanterv, órarend, iskolaszékek stb. 
11. Miniszteri rendeletek. 
12. Miniszteri felhívás honvéd tiszti özvegy-árva gyámegylet érdekében. 
13. Miniszteri válasz a sérelmi ügyben. 
14. Sérelmi ügyek orvoslása. 
15. Elemi iskolákról jelentés. 
16. Nőtanitók alkalmaztatása 
17. Andrásfalvi iskolaügy. 
18. Kerület rendezése. 
19. Egyetemes gyűlési küldöttek. 
20. Napi dij. 
21. Szláv nyelvű tanszerek. 
22. Szláv nyelvű tankönyvek. 
23- Kerületi számadások. 
24. Dr. Mudrony Mihály lemondása a tiszteletdíjról. 
25. Számvizsgáló bizottság kinevezése. 
26. Uj kerületi illetékfizetési kulcs. 
27. Péchy Tamás ur üdvözöltetése. 
28. Székács-alapítvány. 
29. Baldácsy alapítvány. 
30. Államképezdei vallástanitók jelentése. 
31. Államképezdei képesítő vizsgáknál a felekezetek képviseltetése. 
32. Államképezdei vallástanítás tervezete. 
33. Lipótvári lelkész jelentése. 
34. Felmentvényi dijak elosztása. 
35. Kerületi törvényszék. 
36. Theologiai akadémia. 
37. Államsegély utalványozása. 
38. Az államsegélyben eddig részesült egyházak, lelkészek és özvegyek. 
39. Államsegély elosztása. 
40 Kerületi gyámintézet. 
41. Egyházak önállósításának szabályzata. 
42. Jövő kerületi gyűlés helye. 
43. Egyetemes tisztviselők választási szabályzata. 
44. Középiskolai törvényjavaslat. 
45. Egyesült prot. főiskolai alap. 
46. Zsinati előmunkálatok. 
47. A helv. hitv. egyház zsinati előkészületei 
48. Egyetemes számadások. 
49. Császtkói kérelem. 
50. Kothmárféle intézet. 
51. Králova önállósítása. 
52. Német-Járfalu önállósítása. 
53. Hitelesítő bizottság. 

Nyomatott Angermayer Károly, előbb Schreiber Alajos, nyomdájában, Pozsonyban. 



A dunáninneni 

ágost. hitvall. evang. egyházkerület 

1877. sept. 12. és 13. napjain tartatott 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

jyí üpúái 10. ss 11. napin 
főtisztelendő s nagyságos Gedllly Lajos superintendens és kir. ta-
nácsos és nagyságos MűSSÓCZy Lajos pozsonyvárosi esperesség fel-
ügyelője s kir. tanácsos, mint legidősb esperességi felügyelő, urak 

ikerelnöklete alatt tartott közgyűlésének 

Jegyzőkönyve. 
Jelen voltak: Az á r v á i esperességból: Nóvák Sámuel, esperes és alsó-kubini lelkész, 

Országh József esperességi ügyész; a l i p t ó i esperességból: Baltik Frigyes, esperes, szent-
miklési lelkész; a u i o s o i i y i esperességból: Schuh Ágost esperes, gálosi, Bodiczky Kálmán, 
zurányi, Ulicsuy András, miklósfalvai lelkészek és nagyságos Major Pál, kir. tanácsos esperes-
ségi felügyelő, Thirring Károly zurányi felügyelő; a u y i t r a i esperességból: Trokan János, 
esperes és kosztolnai, Dr. Húrban József, klubokai, Vannay László, mijavai, Scliulcz Lajos, 
brezovai, Stefáuik Pál, kosariszko-prjepasznéi, Szemian Lajos, turolúkai, Pifko Gusztáv, bukóczi, 
Beblavy Pál, szobotisti, Leska János, bodfalvai lelkész, kerületi jegyző és Yalásek Mihály, 
esperességi másod felügyelő; a p o z s o n y v á r o s i esperességból'. Trsztyénszky Fereucz, esperes, 
magyar-tót lelkész, kerületi jegyző, Polefkovics Gusztáv, récsei lelkész, Mossóczy Lajos, kir. 
tanácsos, esperességi felügyelő, Jeszenszky József, ker. pénztárnok, Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató s 
kerületi jegyző, Dr. Samarjay Károly, Csecsetka Sámuel, Kosziba Ádám, Schólz Rudolf, Csáder 
Gyula, Hannatk Károly, Glatz Henrik, Tonika Kálmán, Matucha Konrád, Albrecht Pál, Schneller 
István, Szlubek Gusztáv és Willing Károly; a p o z s o n y m e g y e i esperességból: Lesko Mihály, 
főesperes, felső-szelii, Dorner Mátyás, alesperes, bazini, Stelczer Károly, nagyszombati, Ritter 
Károly, soinorjai, Hollerung Károly, modori, Schleiffer Károly, misérdi lelkész, esperességi 
jegyző; a t r e n r s i n i esperességból: Krizsan Károly, esperes, zárjecsi, Krizsan János, szúlyói 
lelkész ; Osztroluczky Géza, Dohnányi Lajos, Porubszky János; a t u r ó c z i esperességból: Hodzsa 
András, esperes, szuesányi lelkész; Lehoczky Vilmos. 

Jelen voltak még: Dr.MudrohMihály,ker. jegyző, Glatz Jakab, kiérdemült mosonyi esperes 
és hegyeshalmi, Minich Dániel, modori, Moczkovcsák János, bazini, Kovács Pál, pusztafödó-
mesi, Rásó Mihály, alsó-szelii, Csernák Gusztáv, grinádi, Mandelik István, assakürthi lelkész; 
Droppa Vilmos, a lipótvári fegyintézet lelkésze, Kámory Sámuel, Góbi Imre, Zorkóczy Sámuel, 
Korcsek Zsigmond, Bothár Dániel, tanárok; Dr. Ambró János, Wágner Lajos, Fink György, 
Pauschenwein András, Rosenkranz Károly, Heim Károly, Zechmeister Gottlieb, Procházka József, 
Richter Ede, Falb Pál és több mások. 

Buzgó énekléssel és isten igéjének, tiszt. Bodiczky Kálmán, zurányi lelkész ur által 
teljesített épületes hirdetésével végzett istentisztelet után, melynél a kerületi gyámintézet javára 
offer^rium is tartatott, az egyházkerületi gyűlés a lyceumi könyvtárban egybeült. — Főtisztelendő 
Superintendens ur felülről származó világosságért s a szentlélekben való békesség, szeretet és 
kegyelemnek adományáért esdő, buzgó imával a gyűlést megnyitotta. — S miután a gyűlés 
rendezésének czéljából, méltóságos Szentiványi Márton kerületi felügyelő ur helyett, kinek f. é. 
julius hó 8-án 286 sz. a. kelt, távollétét igazoló és mély sajnálattal fogadott levele tudomásul 
vétetett, ő nagysága Mossóczy Lajos, kir. tanácsos ós a poszonyvárosi esperesség felügyelője, 
mint legidősb esperességi felügyelő, közóhajtásra s közbizalommal találkozva elnöki székét elfog-
lalta volna s az esperességek képviselői megbizó leveleik alapján igazoltattak, a gyűlés meg-
alakult s következőleg folyt: 
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I. Főtisztelendő Superintendens ur szokott évi jelentését a következőkben terjeszti elő: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Vannak zivataros, és vannak csendes napok; vannak napok, melyeken mintegy több 

évek eseményei torlódnak össze, és vannak napok, melyek minden feltűnőbb esemény nélkül 
nyugalmasan folynak le. Azonban ezeket is amazokat is ugyanazon kéz intézi, ezek felett is 
amazok felett is ugyanazon szem viraszt, Annak keze és szeme, a ki nélkül egy hajszál és egy 
verebecske sem esik a földre, és a kinek irgalmassága minden reggel megújul felettünk. — 
Az utóbbi napokhoz hasonlítható azon egyházi közigazgatási óv, melyről következő jelentésemben 
számot adandó vagyok. Nem mintha egyházunk terén Istennek folyton működő szent lelke ez 
évben is talán szünetelt, s majd a tűzben, melyet az Idvezitő, saját mondása szerint, ger-
jeszteni jött, majd a harczokban, melyeket Isten országa a világgal vív, majd az erőszakban, 
melyet tőle szenved, majd a diadalokban, melyeket felette ünnepel, nem nyilatkozott volna. De ez 
más térre tartozó dolog; ez az Isten országaért buzgó lelkek csendes észlelésének, s hol örömének hol 
szomorkodásának tárgyát képezi. Mi itt mint egyházi kormányzó testület az egyház külső ügyei-
vel foglalkozunk; s ez álláspontról mondhatjuk, hogy a lefolyt közigazgatási év egyházkerüle-
tünkben azon napok egyikéhez vala hasonló, melyekről, -midőn elmultak, azt szoktuk mondani: 
sem veres sem fekete krétával nem fogjuk bejegyezni naplónkba, de azon napok sokaságához 
sorozni, melyeken Istennek szakadatlan változatlan jósága kisért utainkon; légyen érte áldott 
szent neve! Igenis légyen áldott: s ne vonja el atyai segitségét, oltalmát, áldását ezentúl, s 
különösen ma sem tőlünk! 

S ezzel hozzá fogok jelentésem részleteihez, megtartva tavalyi jelentésem tárgysorozatát. 
Az első helyet ebben azon nagyszerű alapítvány foglalta el, melyet egy más vallású 

lelkes férfiú, báró Baldácsy Antal ur, halála esetére a mindkét hitfelekezetü evangéliomi s az 
unitár egyház javára tett. A föltételezett eset, t. i a nagylelkű alapítványozónak elhunyta azóta 
véletlenül bekövetkezett. A mily kevéssé kívántuk mi ezt, sőt szivünkből óhajtottuk volna, hogy 
a nemes tettéből fakadt érzetet, annak boldogító jutalma gyanánt sokáig élvezhesse, ugy most 
kérjük az Urat, írja szolgájának ezen kegyes tettét oda fent az élet könyvébe, s vegye azt, mit 
egyháza kicsinyeivel cselekedett, ugy, mintha vele magával cselekedte volna. 

Az egyházunk körül szerzett érdem fénykoszorujában feltűnt ezen uj névhez közvetlenül 
egy másik nevet soroztam volt, melyet ily koszorú már hosszú évek óta övez. E névnek hor-
dozója nagymélt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő u r , újra nyolcz egyházkerületünkbeli, 
magát erre ugy szorgalma és eredményteljes működése által érdemesített, mint azt anyagilag 
leginkább szükségelő iskolatauitót részesített 50 — 50 frtnyi jutalomban. A jutalmazottak nevei: 
Kozselmba János, Kovalevszky Imre, Ebner Gyula, Zatkalik Mihály, Bekker Ádám, Steiger 
Eerencz, Sasko János Gyula, Csepcsányi Gusztciv. — De nemcsak a szegény iskolatanítók, 
hanem a szegény egyháztanítók vagyis lelkészek, illetőleg leendő lelkészek felé is fordult ö 
nagyméltósága nemes szivének figyelme, a mennyiben egy pozsonyi másodévi theologus Kovácsik 
Gyulctnak 25 darab aranyból álló ösztöndíjt juttatni méltóztatott. A mit, midőn ez adományt 
a nevezettnek ünnepélyesen általadtuk, mondtunk, azt ismételjük most i s : tartsa meg az Ur 
ezen választott eszközét, ki nem szűnik meg az egyház szőlejét az Úrtól vett földi javak 
termékenyítő esőcseppjeivel öntözni, sokáig! 

A mult évben megkezdett kánonszerü visitátiöt a pozsonymegyei esperesség egyház-
községeiben, egyetlenegynek kivételével, s .ezzel az egész egyházkerület területén, Istennek 
segítségéve], a folyó év nyarán befejeztem. Mint másutt, ugy itt is, az e cselekvényben töltött 
napok magasztos lelki élvezet napjai voltak rám nézve. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a 
nép zöménél él és működik még most is az apák hite, ragaszkodása az evangéliomhoz, isteni 
félelme, áldozatkészsége. A mennyire pedig e fényes ós vigasztaló jelenségek mellett itt-ott 
homályos foltok is voltak tapasztalhatók, intézkedtem, hogy azok lehetőleg eltávolíttassanak, 
s ez, mikénti értesülve vagyok, helylyel közzel már meg is törtónt; ós igy azon reménynyel 
kecsegtetem magamat , hogy ez eljárásom, mint általában ugy különösen itt sem maradand 
minden áldásos nyom nélkül. A mit adjon az Isten! 

Különben alkalmam akadt épen ezen egyházlátogatásaim közben is élénken meggyő-
ződni azon szükségről, melynek a mólyen tisztelt egyházkerületi gyűlés már két évvel ezelőtt 
kifejezést adott, t. i. hogy egyházkerületünkbe is oly egységes szabcdyzat hozassék be, mely az azt 
alkotó minden testületeknek dolgaik vitelénél zsinórmórtékül szolgáljon, s a milyennel más 
testvér egyházkerületeink hosszabb idő óta már is bírnak Az ily szabályzat javaslatának 
készítésére kiküldött bizottság igyekezett feladatának a lehetőségig megfelelni. Munkálata 
készen, kézirat helyett kinyomatva s az egyházközségekhez szótküldve van. A mélyen tisztelt 



egyházkerületi gyűlés bölcsessége fogja immár elhatározni, hogy a munkálattal tovább mi tör-
ténjék, mikóp általa a kitűzött czél gyorsan és sikeresen megközelíttethessék. 

Az edény azonban annál becsesebb, mennél becsesebb annak tartalma. Az egyház-
szerkezet is annál tökéletesebbnek mondható, mennél inkább képes ébreszteni és táplálni a 
hitéletet, mely a. szeretet cselekvényeiben nyilatkozik. Hisszük és reméljük, hogy ezen mi új 
egyházi rendtartásunk is még jobban fogja éleszteni a híveknek azon buzgóságát, melynek 
bizonyítékait az egyház irányában, s az áldozatokat, melyeket egyesek és községek annak oltárára 
letettek, eddig évenként alkalmunk volt elősorolni. Most is ez irányban a következőket hozom 
örömmel a mélyen tisztelt gyűlésnek tudomására: A pozsonyvárosi egyház uj orgonával diszíté 
fel magyar-tót templomát, s uj leány-iskolahá.zát átadá rendeltetésének. — A pozsonymegyei 
esperessógbeu Alsó-Széli örömmel néz elébe uj temploma küszöbön álló felszenteltetési ünne-
pélyének; annál szomorúbb dolog ellenben, hogy a duna-szerdahelyi templomépítés ez évben 
sem mozdulhatott helyéből, noha remélem, hogy az egyházlátogatás alkalmával tett intézke-
dések ezen sajnálatosan megfeneklett vállalatnak is uj, jótékony lendületet fognak adni; Misérden 
Metzl György egyháztag az egyházlátogatás emlékére egy ugyanakkor életre keltett orgona-
alapra 100 frtot ajándékozott. — A mosonyi esperességben Magyar- Ovárott a templom már 
fedél alatt van s a torony körüli munka is jól előre haladt; Német-Járj alván az uj paplak 
elkészült; Oroszvárott uj iskolaterem építtetett; Zurányon még a mult év nyarán egy nagy ház 
11012 frton iskolai czélokra szereztetett, s ugyanott Schmeltzer András ós neje Zimmermann 
Katalin aranymenyegzőjük emlékére 620 frton vett szép toronyórával kedveskedtek az egyháznak; 
végre Rajkán Zechmeister Lőrincz, nejével együtt, 25 évi bírói jubileuma alkalmából a torony-
épitési alaphoz 100 frtuyi ajándékkal járult. — A nyitrai esperességben a verböczi templomépítés 
szerencsésen befejeztetett. — A trencsini esperességben Puchón a góth Ízlésben épült szép templom 
tornyostul már készen áll, s csak belső felszereltetése van még hátra ; Beczkó templomát uj 
karzatokkal látta el, 10 változatú uj orgonát helyezett belé, s benne még más díszítéseket is tett, 
a mi összesen 1600 írtjába került; Morva-Ljeszkó, daczára annak, hogy két uj iskolaház építé-
sével vau elfoglalva, temploma feldíszítésére szintén több mint 1500 frtot fordított; végre az 
imént említett két morca-Ijeszkói iskolán kivül, melyre azon egyház 2800 frtot áldozott, Nemes-
Podhragyon is emelkedik uj iskolaház, melynek létrejöttét az egyház áldozatkészségén kivül, főleg 
annak felügyelője n. Osztroluczky Géza ur 100 írt készpénzbeli, 4000 darab tégla s több darab 
tölgyfa adományokban nyilatkozott nagylelkűsége tevé lehetségessé. — A liptói esperességben 
Vichodnán templomon és iskolaházon tetemes kül- és beljavitások eszközöltettek; Kis-Palugya 
és Andrcisfalva leányközségekben uj haranglábak épültek s uj harangok helyeztettek beléjök, 
Deménfalva leányközségben a régi megrepedt harang űjjal cseréltetett ki; a rózsahegyi uj egyház-
községnek ar Urban elhunyt felügyelője Tholt Dávid 2000 frtot hagyományozott. — A turóczi 
esperességben Pribócz tíz változatú uj orgonát szerzett 1300 frton, mely összeghez annak tagja 
Dukát Dániel 100 írttal járult ; ugyanazon egyháznak egy másik buzgó tagja Beniczky 
Márton ur, 400 frtba került 4 mázsa súlyú uj haranggal kedveskedett; Neczpálon uj iskolaház 
épült két tanteremmel s két tanító számára való lakkal. — Bizonyára ezen számos és jelentékeny 
áldozatok, — más számtalan kisebbeket s tudomásomra nem jutottakat nem is említve, — melyeket 
egyházaink és azok tagjai a nehéz idők daczára hozni készek voltak, lehetetlen hogy irántok való 
szives elismerésre, s más részről forró hálára ne ébresszenek minket az iránt, a ki munkálá bennök 
mind az akarást mind a véghezvitelt. Tartsa meg ő szent felsége jövőben is köztünk ez áldozati 
buzgalmat; s nem lesz okunk, szegénysége mellett is, kétségbe esni egyházunk jövője felett, mert 
ez hívei sziveiben fenállása anyagi eszközeinek kimeríthetetlen forrását fogja birni. 

Egyházaink támogatására egyébiránt a külsegély sem hiányzott, mint máskor, ugy 
ez évben sem. 

0 es. ap. kir. felsége uj tanúbizonyságát adá atyai jóakaratának egyházunk iránt az 
által, hogy a magyar-óvári leányközségnek magánpénztárából 100 frt. kegyadományt juttatni 
méltóztatott. 

Budapesti lakos Laczko Antal ur a vágujlielyi iskolának a nrnélt. vallás- és közokta-
tásügyi ministerium útján 200 frtot ajándékozott. 

A Gusztáv- Adolfégy let részéről következő egyházak a következő adományokban lettek 
részesítve: Puchó 371 frt. 90 kr , Rózsahegy 220 frt. 17 la\, Láz 214 frt. 22 kr., Modor 
(német) 178 frt. 50 kr., Nagyszombat 163 frt. 64 kr., Szulyó 95 frt. 20 kr., Liptó-Sz-
Miklós 59 frt. 50 kr., Grinád 44 frt. 63 kr., Kralova 44 frt. 63 kr., Rajecz 35 frt. 70 kr., 
Kis-Sztankócz 29 frt. 75 kr. összesen 1457 frt. 84 kr. 

Egyházkerületi gyciminiézetünk külön jelentésben fog számot adni mult évi működéséről. 
A központi gyámintézettöl következő egyházaink a következő összegekkel lettek segélyezve: 

Csácsó 400 frt., Kosariszko-Prjepaszné, Magyar-0vár, Grinád, N-Podhragy, Szjelnicza. 
V* 



Duna-Szerdahely, Puchó, Kosztolna, Német-Jár falva, Psztebne, Csorba, Ligetfalva, Szokolcs 
2 5 — 2 5 írttal. 

Házassági felmentvényekórt bejött : 400 írt . 
Törvényszéki tárgyalás ez évben nem fordult elő. 
A mindkét hitvallású testvér egyházkerületekkel ez idén is kölcsönösen kicseréltük 

jegyzőkönyveinket. 
S mielőtt végezetül az egyházi és iskolai személyzetben közbenjött változásokat elő-

adnám, sajnálattal jelentem, hogy hitfelekezeti iskoláink száma egygyel megfogyott, a mennyiben a 
kralovani iskola az árvái esperességben községivé alakult által. A imént emiitett változások 
a következők: 

1. Munkájok teréről a halál által elszólítattak: Kokes Sámuel lázi, Geyer János 
és Raabe Károly Ágost pozsonyi lelkészek ; a fentemiitett Tholt Dávid rózsahegyi és Maiina 
István zarjecsi felügyelők, az utóbbi egyháza javára 100 frtot hagyományozván; végre Ka.nya 
Pál blatniczai, Martesik János hlubokai, Zgutli János csorbái és Gregus János krencsi, Ko-
vácsik Pál szeniczi tanítók. 

2. Az árvái esperességben megtartatott tisztujitásnál az előbbi hivatalnokok maradtak 
meg helyeiken, kivéve az ügyészi állomást, melyet Országh József foglalt el. — Trencsinben 
a lelépett dr. Huszár Károly helyébe esperességi pénztárnok Krizsán István; Mosonyban a 
leköszönt Ulicsny András helyébe esperességi jegyzőnek Ringbauer Gustáv választatott. 

3. Rajkán ugyancsak a mosonyi esperességben helybeli felügyelő Fröhlich Tódor lett. 
4 Lelkészeknek meghivattak: Pozsonyba Fürst János Kukmérről; Lázra Svelila Ferencz 

ugyanottani lelkészsegéd; Pribóczra Klimo Vilmos, azelőtt lelkészsegéd Zólyomban. 
5. Segédlelkészekkó lettek: Marusiak Péter Kochanóczon, ki azonban onnan elébb 

Ujvásárra a gömöri esperességbe, utóbb Liebstadtra Csehországba távozott; Dobruczky János 
Mosóczon, Polereczky András Neczpálon; Hodzsa János Szucsányban; Boor Lajos Krajnán; 
i f j . Warglia János Ksinnán ós Droppa Cyrill Csorbán. 

6. Tanitói hivatalba léptek: Kmety Mátyás Felső-Kubinban; Rumon János, ezelőtt 
dovalói tanitó Liptóban, Csasztkón; Koppá Dániel, volt radváni tanitó, Hlubokáu; Huszcigli 
Károly Pritrzsden ; Stepita János, Kovcicsik Pál helyett, kit egyháza 210 frttal nyugalomba 
helyezett volt, Szeniczen; Grünvxdd János Szakolczán; Zatko Mihály Csorbán ; Ilavszky György 
Vazseczen; Krmann Gusztciv segédi minőségben Szjeluiczán; Obrcicin János Felső-Boczáu, honnan 
az előbbi tanitó Jamniczky János Svábóczra költözött; Beniacs János Német-Lipcsén ; Kozsehuba 
János Blatuiczán, Szokolik András Túrócz-Sz.-Mártonban; Galanda József segédi minőségben 
Szucsányban; Burián János Felső-Záthurcson; Bányász Frigyes, volt nagy-szoinbati tanitó 
Selmeczbányára ment; Zloclia József, volt pritrzsdi tanitó, községi jegyzőivel cserélte fel hivatalát. 

7. Lelkészekké avattattak általam a fentnevezett segódlelkószek, az utolsónak Droppa 
Cyrillnek kivételével. 

8. Hitjelölti vizsgát tettek: Banczik Sámuel, Betlér-gömöri; Fölkér Mihály, Öttevény-
győri; Horváth József Szt.-márton-turóczi; Kallat Károly, Olaszi-szepesi; Kemény Dezső, 
Csővár-pesti; Kramcir Sámuel, Lisó-honti; Krupecz István, F.-rakoncza-honti; Masznyik Endre, 
Tisza-földvár-szolnoki; Skrabák Géza, Modor-pozsonyi; Szeberényi Lajos, Csaba-békési: Zvarinyi 
Lajos, Uj-verbász-bácsi; Dobruczky János, Mosócz-túróczi; Polereczky Andreis, ugyanottani; 
Simkovics János, Tarnócz-liptói; Boor Lajos, Buköcz-nyitrai. 

5 ime ezek voltak kiválóbb pontjai a különben, miként kezdetben emlitém, csendes 
folyással a mulandóság tengerébe szállt mult évnek. Fogadja a mélyen tisztelt egyházkerületi 
gyűlés a jelentetteket szives részvéttel; a jelentőt pedig zárja további nagybecsű jóakaratába! 

A kerületi gyűlés ezen érdekes, tömör és alapos püspöki jelentést feszült figyelem-
mel ós hő részvéttel meghallgatva hálásan vette, s egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
igtatni határozta. L. 

II. A pozsonymegyei esperessóg az óv folyamán ezen esperesség alsó vidékén főtisztelendő 
superintendens ur által végzett kánonszerü egyházlátogatás alkalmából, azon kiváló szellemi él-
vezetért, melyet ez ünnepélyes cselekvóny az egyházhiveknek vigasztalásában, épülésében s emelé-
sében nyújtott mély köszönetet mond. 

A kerületi gyűlés örömmel hozzájárul e köszönet nyilvánításához s ő főtisztelendő-
ségónek az egész kerület őszinte háláját kifejezni s azt jegyzőkönyvileg megörökíteni el-
határozza. L. 

III. Elnöklő superintendes ur beterjeszti a vallás ós közoktatásügyi inagy. kir. minister 
urnák 1878. évi márcziushó 17-én 375 ein. sz. a. kelt leiratát, melyben ő császári ós apostoli 
királyi Felsége legkegyelmesebb urunk és királyunk édes atyjának, Ferencz Károly cs. kir. fő-
herczeg ur ő Fenségének f. é. márcziushó 8-án déli 12 óra után törtónt jobb létre szenderültóről 
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értesíttetik főtiszt. Superintendens urunk s általa az egyházkerület. Habár időre nézve elkésetten 
is, de mivel felséges urunk és királyunkat s a fenséges uralkodó családot mély gyászba ejtő 
ezen esemény óta egyházkerületünk először van testületileg együtt, megragadja az alkalmat, hogy 

ő Felsége kegyelmes urunk és királyunk fiúi nemes szivét ért ezen csapás felett őszinte 
fájdalmas részvétét és sajnálatát kifejezze, s vigaszért hő imában esedezzék a kegyelemnek 
Istenéhez, s egyszersmind a kerület érzelmeinek a legmagasabb trón zsámolyánál hódolat-
teljés felirattal való tolmácsolását elhatározza. T . 

IV. A mult évi ker. gy. jkvének III-ik pontjánál a főtisztelendő elnökség által jelen-
tetik, hogy az államsegély az 1878-ik évre engedélyeztetett. 

A kerületi gyűlés az államsegély elosztási tervezetének kidolgozására bizottságot 
nevez ki főtisztelendő Superintendens ur elnöklete alatt, következő tagokból: Lesko Mihály, 
Nóvák Sámuel, Trsztyénszky Ferencz, Baltik Frigyes, Bodiczky Kálmán, Krizsan Károly, 
Hodzsa András, Leska János, Schuh Ágoston, dr. Húrban József, Osztroluczky Géza, Je-
szenszky József, Csecsetka Sámuel, Lehoczky Vilmos és Országh József urak, mely műkö-
désének eredményét a jövő ülésre beterjeszteni tartozik. L. 

V. A mult évi ker. gy. jkvének IV. pontja szerint a felállíttatni szándékolt szláv tan-
nyelvű felekezeti gymnásium érdekében szükséges előmunkálatok megtételére kiküldött bizottság 
jelenti, hogy ezen évnek folyamán nem működött. 

Tudomásul vétetik. L. 
VI. Az 1877-ik évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének V-ik és Vl-ik pontjai az u. a. 

évi egyet. gyül. jkvének 34-ik pontjával kapcsolatosan tárgy altatván, olvastattak a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak következő rendeletei: 

a) 1878. óvijánuarhó 18-án 30187/i877 s z- a > melyben az 1877-ik évi XX-ik törvónyczikk 
230-ik §-ának intézkedése, hogy „az anyakönyvvezető egyházi közeg köteles a jegyző felszólítá-
sára, a kiskorú örökösök születésére vonatkozó bizonyítványt hivatalból, díjmentesen kiszolgáltatni" 
az egyházi közegekkel szigorú alkalmazkodás végett közöltetik. 

b) Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur ő nagymóltóságához intézett 1878. évi márczius 
3-án 5078 sz. a. kelt vallás- ós közoktatásügyi magy. kir. ministeri rendelet, mellyel felügyelő 
ur értesíttetik, hogy a belügyministerium 1878. évi februárhó 21-ón 583 sz. a. Pozsony-, Nyitra-, 
Trencsiu-, Árva-, Liptó-, Tnrócz- és Mosonymegyók s Pozsony szab. kir. város közigazgatási bi-
zottságaihoz oly rendeletet menesztett, melyben a minister ur kijelenti: „hogy azon kívánság, 
miszerint az anyakönyvvezető lelkészek által az anyakönyvi kivonatok, illetőleg a kiskorú örökösök 
születésére vonatkozó bizonyítvány helyett vagy azonkívül a családi értesitvények szintén díj-
mentesen állíttassanak ki a hivatolt törvény (1877. évi XX. tcz. 230. §.) ellenére helyt nem 
foglalhat". 

Midőn egyházkerületünk a nmltságu ministeriumnak részben kedvező intézkedését 
hálás köszönettel fogadja, egyszersmind azon kérelemmel járul a vallás- és közoktatásügyi 
m. k. minister ur ő nagyméltósága elébe, kegyeskednék a fentidézett törvónyczikk (1877. 
XX. tcz. 230. §-a) idevágó szakaszának törvényhozás utján oly alakú változtatását kezde-
ményezni, mely szerint a vagyontalan kiskorú árvák számára a szükségelt anyakönyvi ki-
vonatok, a lelkészi kar által dijtalanul szolgáltassanak k i ; de a vagyont (50 frtot meg-
haladó) öröklött árvák érdekében kiszolgáltatott anyakönyvi kivonatokért járó, ugy is csekély 
dijt az illetők fizetni köteleztessenek. T. 

VII. U. a. ker. gy. jkvének VIII-ik, s a mult évi egyet gyül. jkve X-ik pontjainak 
együttes tárgyalásánál olvastatott a duuáninneni kerület indítványa folytán, az egyetemes gyűlés 
által tett felterjesztésre érkezett, 1878-ik évi februárhó 17-én 3 2 6 2 4 / i 8 7 8 s z- a- ^elt vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. ministeri leirat, melyben kerületünk, illetve az evang. egyházegyetem 
abbeli kérelmének, hogy az 1875. évi X X X I I . tczikk 28-ikós 29-ik §§-aibau rendelt tanítói országos 
közös nyugdíj- ós gyámpónztárhoz való hozzájárulás terhe alól hitfelekezeti iskoláink fenntartói 
és tanítói felmentessenek, hely nem adatott. — Miután meggyőződésünk szerint a hivatolt mi-
nisteri leirat az idézett tczikk 31. és 32. §§-ainak téves magyarázatán alapul, mely meg-
győződésünket a legutóbb érkezett leirat sem birta megváltoztatni; — miután a törvénynek ily 
magyarázata egyházunk alaptörvényével, az 179°/1 . XXVI. tczikk 5. §-ával ellenkezik, s igy 
egyházunkra nézve sérelmes: bizván hazánk törvényhozói testületének igazságszeretetében és jog-
tiszteletében, mint egyedüli jogosult törvénymagyarázóhoz kívánjuk felebbezni ez ügyet s ennélfogva 

egyházkerületünk felkéri egyetemes felügyelő ur ő nagyméltóságát, kegyeskedjék 
ez ügyben, egyetemes egyházunk nevében az országgyűléshez törvénymagyarázatot kérő 
felterjesztést benyújtani, s mint országgyűlési képviselő, interpellálni a vallás- ós közokta-
tásügyi minister urat, vájjon szándéka e továbbra is egyházi alaptörvényünket s egyházi 
életérdekeinket mélyen sértő intézkedését fenntartani s végrehajtani. T. 
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VIII. A fentebbinek kapcsában inditványoztatik, hogy a kerületbeli esperességek iskola-
tanitói özvegy-, árva-, gyám- s nyugdíj intézeti alapszabályaik s vagyonkimutatásaik főtisztelendő 
Superintendens úrhoz beküldessenek. — Miután az ilynemű jótékonysági intézetek s vagyonuk a 
kerület és egyházegyetem felügyelete alatt áll 

ezen indítvány elfogadtatván, határozattá emeltetik, s az érintett alapszabályok 
és vagyonkimutatások beküldése elrendeltetik. T . 

IX. Előterjesztetett és olvastatott a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
ministeriumnak 1877. deczember 18-án 30535. sz. a. kelt rendelete, mellyel az iskolai hatóságok 
a már előbb ajánlott iskolai könyvtárak terjesztésére és támogatására felhivatnak, s azoknak 
anyagi segélyzésére minden tanoncz után 25, illetve 50 krnyi beiratási dij és a mulasztásokért 
bejövő büntetéspénznek egy része fordittatui rendeltetik. 

Ezzel kapcsolatban a nyitrai és trencsiui esperességek részéről jelentetik, hogy midőn 
ez esperességek, a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minister ur ő nagyméltóságának ezen 
sokat igérő intentióit a legnagyobb készséggel és nyíltsággal fogadva, a körükben létező felekezeti 
iskolák mellett, ily könyvtáraknak felállítását ajánlották, s midőn ily könyvtárak sok egyházban 
legnagyobb örömmel és szorgossággal a népműveltség emelésére már megalapitattak: a megyei 
tanfelügyelők, s nevezetesen a trencsinmegyei tanfelügyelő az iskolai könyvtárakat átvizsgálva 
Nemes-Podhrágyon, Kochanóczon és Liészkón minden könyvet összeszedett és elvitte; a nyitrai 
tanfelügyelő pedig ily iskolai könyvtárakat vizsgálván * Felső-Bodfalván, 0-Turán és Mijaván 
némely könyveket lefoglalt és magával vitt anélkül, hogy akár előzetesen kiküldetésökről, 
akár utólagosan, működésökről az illetékes egyházi hatóságokat értesítették, az átvizsgált köny-
vekben találtakat közlötték, vagy az elvitt könyveket visszaadták volna. 

A kerületi gyűlés a fenttisztelt, már köröztetésből is ismert ministeri rendeletet 
ujolag ajánlja az egyházak figyelmébe; más részről a trencsini és nyitrai esperességek jelentését 
tudomásul veszi, s a kerületből a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz egy felterjesztésnek 
intézését rendeli, melyben felkérendő lesz a minister u r : hogy az elvett könyveknek vissza-
adatását elrendelni, az. ág. hitv. ev. egyházközségek felekezeti iskoláinál alapított iskolai 
könyvtárakat, melyeket maga az egyház saját egyházi és iskolai felsősége által ép és tiszta 
keresztény erkölcsi szellemben és irányban vezetni kész és birja is, az egyháznak biztosi-
tottan épségben meghagyatni kegyeskedjék; ha pedig jövőben valahol ily vizsgálat szüksége 
fennforogna, a felmerült vád az egyházi hatósággal közöltessék, s a kifogástalan könyvek 
az iskoláknak, illetve az egyházakuak visszaadassanak. L. 

X. A n. m. magy. kir. vallás- és közoktatási ministerium következő rendeletei olvastattak: 
1. 1877. évi augustus 26-ról 21678. sz. a. Tanterv az ellemi és polgári iskolák számára. 
2. 1877. évi október 28-ról 27785. sz a. A tanítóknak kiadott bizonyitváujmk 

pecséttel is ellátandók. 
3. 1878. évi márczius 31-ről 7280. sz. a. Iskolakötelezettségi törvény magyarázata. 
4. 1878. évi január 16-ról 1123. sz. a Rendszabályok a tengerészi akadémiába való 

bevételt illetőleg. 
5. 1877. évi november 22-ről 24818. sz. a. Dr. Netoliczka Jenő tankönyve „Leitfaden 

beim ersten Unterrichte in der Geographie für Töchterschulen" az iskolákból kitiltatik. 
6. 1878. évi február 12-ről 33022. sz. a. Traux Miksa és Fried Fr. által szerkesztett: 

„Neueste General-, Post- und Strassenkarte der österr. Monarchie" az iskolákból kitiltatik. 
7. 1878. évi február 16-ról 32096. sz. a. Moldovanu János által szerkesztett földirati 

tankönyv az összes román iskolákból kitiltatik 
8. 1878. évi julius 25-ről 14860. sz. a. „Skolska mapa Knezsestva, Stare i Vojvodine 

Srbie" czimű fali térkép a szerb iskolák használatából szigorúan kitiltatik 
9. 1878. évi julius 31-ről 18863. sz.a. Handtke „Wandkarte des österr. Kaiserstaates" 

az iskolák használatából kitiltatik. 
10. 1877. évi október 12-ről 2 1 3 3 0 . sz. a. ajánlja Varga János „A babonák könyve" 

czimű jutalmazott pályaművét. 
11. 1877. évi deczember 22-ről 31495. sz. a. ajánlja a dr. Dárday Sándor által 

szerkesztett közigazgatási lapokat. 
12. 1877. évi november 14-ről 25547. sz. a , melylyel a Puskáriu János által feltalált 

,,Stereometer" czimű mértani eszköz leirása 5 példányban szétosztás végett megküldetik. 
13. 1878. évi január 22-ről 684. sz.a,, melylyel a közoktatás állapotáról szóló hatodik 

ministeri jelentés megküldetik. 
14. 1878. évi február 6-ról 923. sz. a. Eléggé ellátott katonai özvegyek vagy árvák 

nyugtáinak láttamozásánál a lelkészeknek a legnagyobb szigorúság és lelkiismeretesség köteles-
séggé tétetik. 
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15. 1878. évi junius 29-ről 14658 sz. a. Húzamosb időre szabadságolt tartalékos 
katonáknak az ellenőrzési szemle alkalmánál esketési bizonyítványokra nincs szükségök. 

16 1878. évi augustus 23-ról 802 sz. a. Hadköteles állami és megyei tisztviselők 
ellátását illetőleg mozgósítás alkalmából. 

17. 1878. évi május 31-ről 10096 sz. a. Horvát-, sziavon- és dalmátországi illetőségű 
egyének halotti levelei díjmentesen adassanak ki. 

18. 1878. évi február 8-ról 203. ein. sz. a, ós 1878. évi május 4-ről 539. ein. sz. a. 
Szt.-István napjának megünnepelóse ügyében. 

19. 1878. évi február 14-éről 18114. sz a. Lekötött és kisorsolt földtehermentesitési 
kötelezvények beváltási módozatát illetőleg. 

20. 1878 évi julius 20-ról 13744. sz a. Kisorsolt szőlődézsmaváltsági kötelezvények 
beváltási módozatát illetőleg. 

21. 1878. évi márczius 1-ről 270. ein. sz. a. ajánlja a magyar kisbirtokosok országos 
földhitelegyesületét. 

22. 1878. évi junius 20-ról 15020. sz. a. Pályázati hirdetmény a fiumei állami felsőbb 
középtanodánál betöltendő tanszékekre. 

23. 1878. évi május 28-ról 10462. sz. a. Pályázati hirdetmény a fehértemplomi állam-
gymnasiumnál betöltendő tanszékekre. 

24. 1878. évi április 24-ről 10291. sz. a. Pályázat a zombori állami főgymnásiumi 
tanszékre. 

25. 1878. évi april 1-ről 5194. sz. a. Pályázat egy losonczi állami főgymnásiumi tanszékre. 
26. 1878. évi február 8-áról 33830. sz. a. Pályázat a budapesti tudomány-egyetem 

archaeologiai és numismatikai tanszékére. 

Mindezen rendeletek már szabályszerüleg köröztetve lóvén, tudomásul vétetnek. 
M - s . 

XI. Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministeriumnak 1878 aprilhó 12-én 
8113. sz. a. kelt rendeletével közlött, s valamennyi törvényhatósághoz és illeték - kiszabási 
hivatalokhoz intézett, s 1878-ik évi márcziushó 8-án 65760. sz. a. kelt pénzügyministeri rendelet, 
melyben mindazon esetek egybefoglaltatnak, melyekben a védtörvény és az ezt tárgyazó utasítások 
értelmében szerkesztendő okmányok bólyegmentesek. 

Különben is körözve lévén itt tudomásul vétetik, s a lelkész uraknak hozzáalkal-
mazkodás végett figyelmébe ajánltatik. T . 

XII . Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministerium 1878. évi augusztushó 
30-án 517. ein. sz. a. kelt leirata, melyben főtiszt, Superintendens ur felhivatik, hogy oly kivételes 
esetekben, midőn az egyházkerületében alkalmazott valamely hadköteles egyénnek az időszaki 
fegyvergyakorlat alól leendő felmentését a szolgálat érdeke műlhatlanul követelné: ezen körülményt 
esetről-esetre, az illető egyén igazolvány! könyvének és behivójegyének beküldése mellett a 
fegyvergyakorlatok megkezdése előtt 14 nappal szíveskedjék a körülmények indokolásával nála 
bejelenteni, hogy ennek alapján a magy. kir. honvédelmi minister a kérdésben levő felmentési 
eset indokolt voltát a közös hadügyminister úrral tudatva a körülményekhez képest lehetséges 
felmentés kieszközlése végett közbenjárhasson. 

Tudomásul szolgál, ós az érdekletteknek figyelmébe ajánltatik. T. 

XIII. Olvastatott a vallás- ós közoktatásügyi magy. kir. ministernek 1878-ik évi juniushó 
29-én 708. sz. a. kelt leirata, melyben azon alapon, hogy a jelenleg folyamatban levő részbeni 
mozgósítás alkalmából ugy a fenttisztelt ministeriumhoz, mint a közös hadügyminister úrhoz is 
folyton érkeznek a hadköteles egyéneknek a hadi szolgálat alól leendő felmentését kérelmező 
felterjesztések; azon körülményre való tekintettel, hogy a véderőről szóló 1868-ik évi XL-ik 
tczikk 26 ik §-ában, mozgósítás esetén, polgári alkalmazásban való meghagyásra jogosítottak 
felmentése évenkint csakis január és február hóban történik, a mikor is mindig körrendeletileg 
szólíttatnak fel az összes alantas közegek a felügyeletök alatt álló intézetek- s illetőleg testü-
leteknél alkalmazott hadköteles egyénekről szerkesztett kimutatások felterjesztésére, felkéretik 
főtisztelendő Superintendens ur, hogy miután a folyó évi hadi szolgálat alól felmentés ugy 
sem adatik, ily tartalmú kérvények a ministeriumhoz fel ne is terjesztessenek. 

Tudomásul vétetik, s hozzáalkalmazkodás végett a kebelbeli testületek egyházi 
s iskolai elöljáróinak figyelmébe ajánltatik. T. 
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XIY. U. a. ker. gy. jkvének XIII . pontjánál olvastattak a következő sérelmes ügyeket 
elintéző vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministeri rendeletek: 

1. 1877-ik évi septemberhó 12-én 17166. sz. a. a nyitrai püspökhöz intézett rendelet 
másolatával együtt, mellyel Parti Rozália ág. hitv. evang. néuiet-prónai lakosnőnek, Wohland József 
német-prónai plébános káplánja által történt eltemettetése s e cselekvénynek a róm. kath. egyház 
anyakönyvébe való bejegyeztetése, mint minden jogalapot nélkülöző illetéktelen eljárás roszaltatik 
s a nyitrai püspök felhivatik, az illetőt ily jogtalan eljárástól eltiltani. 

2. 1877. évi októberhó 30-án 25487. sz. a. kelt rendelet a nyitrai püspökhöz intézett 
ministeri leirat másolatával együtt, melyben Strban Chodur István vegyes házasságból származó, 
de az 1868. LIII-ik tczikk 12-ik §-a értelmében ág. hitv. evang. vallású gyermeknek, Budatinszky 
Jáuos laazi róm. kath. plébános által történt illetéktelen megkereszteltetése és eltemettetése 
roszaltatik s a nyitrai püspök a törvényszegő lelkész megiutésére felhivatik. 

3. 1878. évi február 5-én 626. sz. a kelt, melyben Gregorovics Nándor znióváralljai 
lelkész annyiban találtatott hibásnak, hogy Gaffor Károly tót-prónai postakiadó ág. hitv. ev. 
gyermekét megkeresztelte, daczára annak, hogy a gyermeknek születése helyén T.-Szucsánban 
ág. hitv. ev. lelkész is van. — Miután azonban a gyermek a róm. kath. anyakönyvbe be sem 
vezettetett, hanem illetékes bejegyzés végett az ág. hitv. ev. lelkésznek hivatalosan átíratott a 
törvény követelményének elég van téve. 

4. 1878. évi aprilhó 4-én 7836. sz. a., mellyel-az oláh-dubovai lelkész, a szepesi püspök 
utján oda utasíttatott, hogy Mikus Antal róm. kath ós Tyapka Zsuzsanna ág. hitv. ev. házastársak 
leánygyermekének törvényellenesen véghezvitt megkereszteléséről szóló anyakönyvi kivonatot Zoeh 
Pál evang. lelkésznek küldje át . 

5. 1878. évi juliushó l i - é n 13540. sz. a., mellyel Palkovits János pozsony-szentgyörgyi 
róm. kath. plébánosnak Draxler Károly evang. atya figyerrnekénél végzett illetéktelen meg-
keresztelése az esztergomi érsek közbejöttével roszaltatik, s a törvénysértés miatt már nem először 
bepanaszolt a törvénynek tiszteletben tartására s az anyakönyvi kivonatnak az illetékes evang. 
lelkészi hivatalhoz való átküldésére utasíttatik. 

A kerületi gyűlés a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak e/en 
intézkedéseit hálával fogadja; azonban a törvénysértés eseteinek folytonos ismétlése által 
kényszerültnek érzi magát az egyetemes gyűlés utján is ujabban azon kérelemmel járulni a 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumhoz, kegyeskedjék a törvényhozásnál a 
hozott törvényeknek sanctióját is kieszközölni. T. 

XV. Olvastatott a „Jelentés a dunáuinneui ág. hitv. ev. egyházkerület népiskoláiról 
az 1877/8 évben", melylyel a kerület tudomására hozatik, hogy; 

1. Arvcd esperességben volt tanköteles 6—12 éves 676, 13 - 1 5 éves 317; összesen 993. 
Ezek közül elemi iskolába járt 599, ismétlőbe 117, polgári s felső népiskolába 6, magánintézetbe 37, 
középtanodába 6 ; összesen 765. Iskolába nem járt 228. Csak télen járt iskolába 143. Tankönyve 
nem volt 7 tanulónak. Mulasztók voltak 734-en A tanítók száma 10. Ezek között hivataloskodásra 
legöregebb Sipka György, ki 39 év óta működik. A tanítók közül 9 képesített, 1 nem képesített, 
9 rendes, 1 segéd. Egy-egy tanítóra esik középszámmal 60 tanuló. Az iskolák mind egyházi 
épületekben voltak elhelyezve, s mind jó karban vannak. Minden egyes tanítónak van saját laka. 
Faiskola van 8, kert 12, testgyakorló 1, testgyakorlati készlet nincs. Taneszközök száma 216. 
Iskolai könyvtár van 4. Az iskola jövedelme egyházi segélyekből foly be s tesz 2759 fr t 20 krt. 
Ezen jövedelemből fedeztetik a tanítók fizetése 2733 fr t 20 kr., fűtés, tisztogatás s javítás 8 frt , 
tanszerek 8 fr t , egyebek 10 frt . Egy-egy tanító fizetése közép számmal tesz 273 frt 20 krt. 
Mellékfoglalkozása csak egy tanítónak van. A megyei tanfelügyelő 8 iskolát meglátogatott. 
Polgári közegek segédlése 2 helyen sikeres, 1 helyen sikertelen volt. Kralováu község iskolája, 
mióta államivá lett, tanítóval nem bir. 

2. Liptói esperességben van tanköteles 6—12 éves 3293, 13 — 15 éves 1438 ; összesen 
4731. Ezek közül elemi iskolába jár t 2882, ismétlőbe 892, polgári s felső népiskolába 17, 
magán-intézetbe 10, középtanodába 31 ; összesen 3832. Iskolába nem járt 899. Csak télen járt 
iskolába 365. Tankönyve nem volt 185-nek. Mulasztó volt 1204, ezek közül megbüntettetett 268. 
A tanítók száma 42, kik között Ruman János és Klein János hivataloskodásra nézve a legöregebbek. 
Mindkettő 42 év óta működik. Képesített tanító volt 34, nem képesített 8, rendes 38, segéd 4. 
Egy-egy tanítóra esett 69 tanuló. Vannak azonban egyházak, melyekben 100-nál több gyermek 
jár t egy tanító a lá : Kokaván 22, Csorbán 140, Hibbén 160, Vazseczen 219. Egyházi épületben 
volt elhelyezve 41 iskola, bérelt helyiségben 2. Az iskolák közül 38 jó, 5 rosz karban vau. 
Tanítólak van 36, faiskola 24, kert 30, testgyakorló 7, testgyakorló készlet nincs. Taneszköz 
volt 1418, könyvtár 13. Az iskola ingatlan vagyonának értéke tesz 18805 frtot. Tőkéje az iskolának 



nincs. Az ingatlan vagyon jövedelme 1123 frt . — Tandíjból jövedelem 2844 f r t 50 kr., községi 
segély 958 frt , egyházi segély 9839 fr t 63 kr., egyéb források jövedelme 170 fr t 52 kr. Az 
összes jövedelem tesz 14935 fr t 65 krt . Ebből fordíttatott tanítók fizetésére 13819 fr t 30 kr., 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 787 fr t 14 kr., tanszerekre 62 frt , szegény gyermekek könyveire 
15 frt 52 kr., egyebekre 251 fr t 69 kr. Egy-egy tanító fizetése középszámmal tesz 355 f r t 61 krt. 
Mellékfoglalkozása van 3 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 26 iskolát. Polgári 
közeg segédlete 12 egyházban sikeres volt, 4-ben nem. 

3. Mosonyi esperességben volt tanköteles 6 — 1 2 éves 905, 1 3 — 1 5 éves 337; összesen 
1242. Ezek közül iskolába jár t 909, ismétlőbe 326, polgári s felső népiskolába 2, magán-
intézetbe 1, közép tanodába 4 ; összesen 1242. Iskolázatlan gyermek nem volt. Csak télen járt 
iskolába 94 ismétlő — könyve minden tanulónak volt. Mulasztó volt 381. A tanítók száma 10. 
Ezek közül hivataloskodásra nézve legöregebb Ebner Károly, ki 46 év óta működik. A tanítók 
mind képesítettek s rendesek. Egy-egy tanítóra esett 91 elemi tanuló. Mind a 9 iskola egyházi 
épületben volt elhelyezve, s egyszersmind jó. A tanítók mind el voltak látva lakással. Faiskola 
volt 4, kert 11 ; tulajdonképeni testgyakorló nincs, de testgyakorló-készlet van 5. Taneszköz volt 
405, könyvtár 5. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 26300 frt , tőkéje 909 fr t . Az ingatlan 
vagyon évi jövedelme 1226 frt, tőkék kamatja 42 frt 33 kr. Tandíj jövedelme tesz 1575 frt 50 krt, 
községi segély 968 frt, egyházi segély 3999 frt 29 krt, egyéb források jövedelme semmi. Az 
összes jövedelem tesz 7811 frt 12 krt. Fordíttatott tanítók fizetésére 7043 fr t 11 kr., fűtésre, 
tisztogatásra, javításra 620 frt, tanszerekre 72, szegény gyermekek könyveire 38 fr t 01 kr., 
egyebekre 38 f r t . Egy-egy tanító fizetése középszámmal 704 frt 31 kr. Mellékfoglalkozása 
egy tanítónak sincs. A tanfelügyelő nem látogatott meg egy iskolát sem. Polgári közegek 
segédletre egy községben sikeres volt. Száznál több gyermek járt egy tanító alá Gráloson 106 
és 108, Miklósfalván 115, Hegyeshalmon 118, Zurányban 145. 

4. Nyitrai esperességben volt tanköteles 6 — 12 éves 6210, 13 — 1 5 éves 1 8 6 3 ; 
összesen 8073. Ezek közül jár t elemi iskolába 5511, ismétlőbe 202, polgári-s felső népiskolába 
10, magán-intézetbe 5, középtanodába 2 2 ; összesen 5750. Iskolába nem járt 2323. Csak télen 
jár t iskolába 3829. Tankönyve nem volt 41-uek. Mulasztó volt 12688, ezek közül megbün-
tettetett 1122. A tanítók száma 81. Ezek közül hivataloskodásra legöregebb Breziua János, ki 
49 év óta működik. A tanítók közül volt képesített 30, nemképesitett 51, rendes 30, segéd 51. 
Egy-egy tanítóra esett 68 elemi tanuló. A következő egyházakban azonban 100-nál több tanuló 
oktattatott egy tanitó által, még pedig Csácsón 100, Szobotistyon 107, Lubinán 113, Brezován 
122, Kosariszko-Prjepasznén 126, Bodfalván 128, Yerbóczou 250. Egyházi épületben el volt 
helyezve 47 iskola, bérelt épületben 31. Egyházi épületekben levő iskolák jók, a béreltek roszak. 
Tauítólak van 51, faiskola 20, kert 36, testgyakorló 12, testgyakorlati készlet 11, taneszköz 
420, könyvtár 6. Az iskola ingatlan vagyonának értéke tesz 6254 frt . Tőkepénz nincs. Az 
ingatlan vagyon évi jövedelme 535 frt . Kamat nincs. Tandíjból befolyt 2517 fr t , községi segély-
ből 253 fr t , egyházi segélyből 12515 frt , egyéb forrásokból 990 frt . Az összes jövedelem tesz 
16810 frt . Ebből fordíttatott tanítók fizetésére 15660 frt, fűtésre, tisztogatásra, javításra 886 
frt, tanszerekre 97 fr t , szegény gyermekek könyveire 46 frt , egyebekre 121 frt. — Egy-egy 
tanító fizetése középszámmal tesz 207 fr t 53 kr. Mellékfoglalkozása van 52 tanítónak. A tan-
felügyelő meglátogatott 18 iskolát. Polgári közegek segédlete 2 egyházban sikeres volt, 8-ban 
sikertelen. 

5. Pozsonyvárosi esperességben volt tanköteles 6 — 1 2 éves 865, 1 3 — 1 5 éves 3 0 1 ; 
összesen 1166. Ezek közül jár t elemi iskolába 832, ismétlőbe 99, magán-intézetbe 45, közép-
tanodába 5 2 ; összesen 1028. Iskolába nem járt 138. Csak télen jár t iskolába 68. Tankönyve 
minden egyes tanulónak volt. Mulasztó volt 8607. A tanítók száma 14. Ezek közül hivatalos-
kodásra legöregebb Bekker Ádám, ki 37 óv óta működik. A tanítók mind képesítettek s ren-
desek. Egy-egy tanítóra esett középszámmal 59. Mind a 6 iskola egyházi épületekben volt 
elhelyezve, s egyszersmind jó. Tanítólak van 3, faiskola 2, kert 2, testgyakorló 1, testgyakorló-
készlet 7, taneszköz 575, könyvtár 2. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 162 frt, az iskola 
tőkéje 2650 frt . Az ingatlan vagyon jövedelme 27 frt, tőkék kamatjai 132 frt 50 kr. Tandíjból 
befolyt 1919 frt , községi segélyből 250 frt, egyházi segélyből 6378 frt , egyéb forrásokból 591 
f r t ; összesen 9297 fr t 50 kr. Ezen jövedelemből fordíttatott tanítók fizetésére 8590 frt , fűtésre, 
tisztogatásra, javításra 577 frt 50 kr., tanszereke 120 frt, egyebekre 10 fr t . Egy-egy tanító 
fizetése középszámmal 613 fr t 57 kr. Mellékfoglalkozása van egy tanítónak. A megyei tanfel-
ügyelő az iskolákat mind meglátogatta. Polgári közegek segédlete egy egyházban sikeres volt. 

6. Pozsonymegyei esperességben van tanköteles 6 — 12 éves 1373, 13—15 éves 5 1 3 ; 
összesen 1886. Ezek közül járt elemi iskolába 1299, ismétlőbe 349, polgári- és felső népisko-
lába 30, magán-intézetbe 4, középtanodába 18 ; összesen 1700. Iskolába nem járt 186. Csak 
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télen járt iskolába 784. Könyve nem volt 14-nek. Mulasztó volt 3223, ezek közül megbüntettetett 
64. Tanító volt 21, kik között hivataloskodásra Nehiba András legöregebb. A nevezett 47 év 
óta működik. A tanítók közül 20 képesített és rendes, 1 nemképesitett és segéd. Egy-egy taní-
tóra esik 61 elemi tanuló. Mind a 15 iskola egyházi épületben volt elhelyezve és egyszersmind 
jó. Tanítólak volt 18, faiskola 6, kert 12. Testgyakorlók és testgyakorló-készletek nincsenek. 
Taneszköz volt 488, könyvtár 6. Az iskola ingatlan vagyonának értéke tesz 14300 fr t . Az 
iskola tökéje 7490 frt . Az ingatlan vagyon évi jövedelme 824 frt, töke kamatjai 533 fr t 40 
kr., tandíjból befolyt 477 frt , községi segélyből 6062 fr t 10 kr., egyéb forrásokból semmi. Az 
összes jövedelem tesz 9652 frt 50 krt. Ezen jövedelemből fordíttatott tanítók fizetésére 8770 fr t , 
fűtés, tisztogatás s javításra 699 frt , tanszerekre 102 frt 20 kr., szegény gyermekek könyveire 
33 fr t , egyebekre 48 fr t 30 kr. Egy-egy tanító fizetése tesz középszámmal 417 frt 62 krt. 
Mellékfoglalkozása egy tanítónak sem volt. A megyei t an felügyelő mind a 15 iskolát megláto-
gatta. Polgári közegek segédlete 2 egyházban sikeres volt. Száznál több tanuló járt egy tanitó 
alá Német-Gurabon 144, Felső-Szeliben 168. 

7. Trencsini esperességben van tanköteles 6 - 1 2 éves 2475, 13 —15 éves 913; 
összesen 3388. Ezek közül járt elemi iskolába 2207, ismétlőbe 320, polgári- s felső népiskolába 
36, magán-intézetbe 10, középtanodába 31, összesen 2604. Iskolába nem járt 784. Csak télen 
jár t iskolába 831. Könyve nem volt 178-nak. Mulasztó volt 363, kik közül 29 megbüntettetett. 
A tanítók száma 32. Ezek közül Hudec Márton hivataloskodásra a legöregebb, ki 45 óv óta 
működik. A tanítók között van 15 képesített, J7 nemképesitett, 17 rendes, 15 segéd. Egy-egy 
tanítóra esik 69 elemi tanuló, Sztankóczou azonban 116, Laazon 143, Podhragyon 160, Morva 
Ljeszkón 203 ós Ksinnán 161 jár egy tanitó alá. Egyházi épületben van elhelyezve 26 iskola, 
bérelt épületben 5. Új iskola épült Morva-Ljeszkón, Malá-Sztrána-Irtványon ós Podhragyon. 
Az iskolák közül 22 jó ós 9 rosz karban van. Tanítólak van 32, faiskola 21, kert 25, test-
gyakorló 4, testgyakorló-készlet nincs, taneszköz van 492, könyvtár 2. A kochanóczi iskola-
könyvtár a világi hatóság által lefoglaltatott, szintúgy a podhragyi is, mely utóbbi Tren-
csinbe vitetett. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 9050 frt, az iskola tőkéje 48 frt. 
Az ingatlan vagyon évi jövedelme 729 frt, kamatok 16 fr t 62 kr., tandíjból befolyt 4215 frt 11 
kr., községi segélyből semmi, egyházi segélyből 4215 frt 11 kr., egyéb forrásokból 357 frt . 
Az összes jövedelem tesz 6409 fr t 22 krt. Ebből fordittatik tanítók fizetésére 5947 frt 
22 kr., fűtésre, tisztogatásra, javításra 379 frt, tanszerekre 42 frt 50 kr., szegény gyer-
mekek könyveire 35 frt 50 kr., egyebekre 5 frt . Egy-egy tanító fizetése középszámmal 
tesz 185 frt 85 krt. Mellékfoglalkozása van 16 tanítónak. A tanfelügyelő meglátogatott 
16 iskolát. Polgári közegek segédlete 6 egyházban sikeres volt, l-ben sikertelen. 

8. Turöczi esperességben volt tanköteles 6 — 1 2 éves 2 4 1 8 , 1 3 — 1 5 éves 7 7 0 ; 
összesen 3188. Ezek közül jár t elemi iskolába 2137 ; ismétlőbe 257, polgári-s felső népiskolába 
31, magán-intézetbe 3, középtanodába 16, összesen 2444. Iskolába nem jár t 744. Csak télen 
jár t iskolába 495, könyve nem volt 139-nek. Mulasztó volt 606, ezek közül megbüntettetett 40. 
A tanítók száma 47. Ezek között hivataloskodásra Izák János a legöregebb, ki 53 év óta mű-
ködik. A nevezett az egész kerületben legöregebb tanító. A tanítók között van képesített 37, 
nemképesitett 10, rendes 38, segéd 9. Egy-egy tanítóra esik középszámmal 45 elemi tanuló. 
Mossóczon azonban 155 gyermek taníttatik egy tanító által. Az iskolák közül 38 egyházi épü-
letben van elhelyezve, 7 bérletben, 25 iskola jó, 20 rosz. Tanítólak van 43, faiskola 16, kert 
34, testgyakorló 3, testgyakorló-készlet 11, 9 egyházban azonban taníttatott a testgyakorlás 
ámbár ezeknek testgyakorló helyiségük nincs. Taneszköz vau 680, könyvtár 3. Az iskola ingatlan 
vagyonának értéke 29560 frt, az iskola tőkéje 2160 fr t . Az ingatlan vagyon évi jövedelme tesz 
1582 frtot a tőkék kamatja 133 frtot. Tandíjból befolyt 4233 frt , községi segélyből 731 frt, 
egyházi segélyből 3791 frt, egyéb forrásokból 379 frt. Az összes jövedelem tesz 10849 frtot. 
Ebből fordíttatott tanítók fizetésére 10005 frt 50 kr., fűtésre, tisztogatásra., javításra 703 frt 
50 kr., tanszerekre 40 frt , szegény gyermekek könyveire 32 frt , egyebekre 68 frt . Egy-egy 
tanító fizetése középszámmal 212 frt 88 kr. Mellékfoglalkozása 16 tanítónak volt. A megyei 
tanfelügyelő 18 iskolát meglátogatott. Polgári közegek segédlete 2 egyházban sikeres volt, 3-bau 
siker nélkül. 

Ö s s z e v o n á s : 

Ezen egyházkerületben volt tanköteles 6 — 1 2 éves 18215 

13—15 „ 6452 

összesen 24667 



11 — 

Ezek közül járt elemi iskolába 16376 
ismétlő iskolába 2562 
polgári- és felső népiskolába 132 
magán-intézetbe 115 
középtanodába 180 

összesen 19365 
iskolába nem járt 5302 

" 2 4 6 6 7 . 
Csak télen járt iskolába 6609 
könyve nem volt 564-nek 
mulasztó volt 27806 
ezek közül megbüntettetett 1523 

Tanító volt 257. Ezek között hivataloskodásra legöregebb Izák János, ki 53 óv óta 
működik. 

Képesített tanító volt 169 
nemképesített tanító volt 88 
rendes „ „ 176 
segéd „ „ 81 

Egy-egy tanítóra esett 65 elemi tanuló. Oly egyházközség, melyben 100-nál több 
gyermek járt egy tanító alá, volt 24. Legtöbb gyermek járt Yerbóczon egy tanterembe, szám 
szerint 250. Az egész kerületben volt 237 iskola. Ezek közül egyházi épületben volt elhelyezve 
192, bérelt helyiségben 45. Jó karban volt 172 iskola, rosz karban 65. Tanítólak van a kerü-
letben 203, faiskola 101, kert 162, testgyakorló 28, testgyakorlati készlet 34, taneszköz 4694, 
könyvtár 41. 

Az iskola ingatlan vagyonának értéke 104431 f r t — kr. 
Az iskola tőkéje 13257 „ — „ 

Az iskola összes vagyona 117688 f r t — kr. 

Az iskola iugatlan vagyonának évi jövedelme 6046 fr t — kr. 
Az iskola-tőke kamatai 857 „ 55 
Tandíjból jövedelem 14657 „ 49 „ 
Községi segély 4916 „ 
Egyházi segély 49559 „ 33 „ 
Egyéb források jövedelme 2487 „ 52 „ 

Összes évi jövedelem 78524 fr t 19 kr. 

Ezen jövedelemből fordíttatott : 

tanítók fizetésére 72568 frt 33 kr. 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 4660 „ 14 „ 
tanszerekre 543 „ 70 „ 
szegény gyermekek könyveire 200 „ 03 „ 
egyebekre 551 „ 99 „ 

összesen 78524 fr t 19 kr. 

Egy-egy tanító évi fizetése tett közópszámmal 282 frt 36 krt. Mellékfoglalkozása 
volt 89 tanítónak. Megyei tanfelügyelők meglátogattak 101 iskolát. Polgári közegek segédlete 
sikeres volt 28 községben, siker nélkül 17-ben 

A kerületi gyűlés e jelentést feszült érdeklődéssel hallgatta, elfogadta, s a jegyző-
könyvbe vezetni elhatározta; a jelentést tevő Korcsek Zsigmond urnák, az elemi iskolai ügy 
állásának szorgos és alapos rajzaért köszönetet mond; az elismert haladást örömest meg-
dicséri ; a kimutatott elégtelenségeket hangsúlyozottan kiemelve, az illető egyházakat meg-
felelő esperességeik utján a feltüntetett hiányoknak eltávolítására ismételve és szigorúan fel-
hívja, az év folytán e tekintetben elért eredmény felől a jövő gyűlésen jelentést tenni 
rendeli; a lelkészi hivatalokat pedig felszólítja, hogy az iskolai táblázatokra nagyobb gondot 
és szorgalmat fordítva, azokat.szabályszerűen összeállítani kötelessógökuek ismerjék. 

L. 
3* 

n 
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XYI. Fentebbiekkel összefüggőleg olvastatik a vallás- és közoktatási magy. kir. minister 
urnák 1877-ik évi deczemberhó 9-én 31259. sz. a. kelt rendelete, melyben a nyitramegyei köz-
igazgatási bizottságtól vett értesülés alapján kijelenti, hogy a népoktatási törvény életbelépte 
után tanítói pályára lépett, s a népoktatási törvény 133-ik §-a határozatának daczára tanképesi-
tési okmánynyal nem biró Szlávik Pál barani-irtváuyi, Hatala Dániel polanka-irtványi, Chrencsik 
József bresztovczi-irtványi, Malek János zemanov-irtványi, Nagy Márton vagyóczi, Dingha István 
Kosztolna-krászni-vrchi, Simo Tamás visnyói, Kosztelni István Brezova-zsidovszkai, Lehotai György 
Brezova-turianszkai, Noskó Márton Brezova-stverniki, Gálik János miavai, Nosko István Krajna-
podkilava-irtványi, Tahy János krajna-licskoviczai, Pogány Jáuos Krajna-Matojovicz-irtványi, Náhlik 
János Krajna-dolini, Kostyál Mihály ó-turai, Pavelcsák János verbói, Krajcsovics György hrusói, 
Chalupa János Yerbócz-chvojnicza-irtványi, Podmajerszky Tamás Verbócz-osztrivrch-irtványi, Kadle-
csik János Yerbócz-Matyos-irtványi, Jagos Pál Verbócz-Stefanova-irtványi ós Gallay Cirill csácsói 
ág. hitv. ev. tanítók, hivataluk vesztésének terhe alatt, egy évi határidő engedélyezésével tan-
képesitési vizsga letételére s tankópesitő okmány megszerzésére köteleztetnek. — Egyházkerületi 
gyülésünk meglévén győződve, hegy e rendelet csakis a helyi viszonyokkal teljesen ismeretlen 
közegek hibás értesítésének lehet eredménye; mert fel nem tehető a vallás- és közoktatási magy. 
kir. minister úrról a népoktatási törvénynek oly betűszerinti értelmezése, melyuélfogva az irt-
ványokon 2000-nél több gyermek minden nevelés és oktatás nélkül maradna. — A kisegítő 
tanítóknak elkerülhetlen szüksége, és aránylag eredményes működése, különösen akkor, midőn 
tanerők hiányában, még rendes gyülekezetek is alig kapnak tanítót, 

azon alázatos kórelem felterjesztésére kószlik a kerületi gyűlést: 
a) kegyeskedjék tan- ós iskolafelügyelői közegeit kerületök s benne az irtványok 

meglátogatására utasítani s 
b) miután a tanítók csak ideiglenesen s főkép a vallásoktatásra alkalmaztatvák, 

melyet a lelkészek felügyelete mellett meglehetős sikerrel is végeznek, méltóztassék őket a 
tanképesító vizsga letételének kötelessége alól felmentve, állomásaikon továbbra is meghagyni. 

T. 
XVII . A mult évi ker. gyűl. jkve XVIII-ik pontjának nyomán, a dunáninneni kerület egy-

házi rendezése tervezetének kidolgozására kiküldött bizottság behozta s a gyűlés szine elé be-
terjesztette munkálkodásának eredményét, az általa szerkesztett: „Egyházi rendtartás a dunán-
inneni ágost hitv. ev. kerület számára" czimű javaslatban, s hozzácsatolta s benyújtotta fő-
tisztelendő Geduly Lajos Superintendens urnák elnöklete alatt, Nemes-Podhragyou 1878. évi 
junius 14—15-én teljesített működéséről szóló jelentést, mely szerint az érintett bizottság főtisz-
telendő Superintendens és elnök urnák összehívására ós nagyságos Osztroluczky Géza urnák és 
kedves neje ő nagyságának kegyes ajánlatára és meghívására, kik a bizottság valamennyi tagjait 
uri fogataikon lakhelyökre szállítani, házukban elhelyezni, s minden kényelemmel a legszivélye-
sebben s legfényesebben ellátni, s a feladat teljesítése után ismét haza szállítani kegyeskedtek. -
Nemes-Podhragyon már 13-ik júniusban teljes számban összegyülekezett, 14 és 15-kóu pedig 
munkálkodott a bizottság. — A hol is, midőn főtisztelendő elnök ur buzgó fohásszal az ülésezést 
megnyitotta, néhány e tárgyra vonatkozó történelmi adat és felvilágosítás előrebocsátása után, 
ntiszt. Baltik Frigyes liptói esperes urnák javaslati előmunkálatát kiemelte, a bizottság kikül-
detésének czólját ós feladatát találó vonásokkal ecsetelte, és az egyházi reudtartásnak általa 
végleg összeállított javaslatát előterjesztette. — A bizottság a főtisztelendő ur által kiváló 
szakavatottsággal ós alapossággal kidolgozott javaslatát tárgyalásainak alapjául elfogadta, rész-
letesen átvette s azon alakban, a mint előterjesztetik, megállapította. — Az igy megállapított 
javaslatot magyar és tót nyelven 3 0 0 — 3 0 0 példányban kinyomatta, s egy-egy példányban minden 
egyháznak ingyen megküldeni, a felmaradt példányokat pedig illő árért eladni határozta. — A 
rendtartáshoz szükséges előszónak megirására főtisztelendő elnök urat felkérte. — Tekintettel 
arra, hogy az egész rendtartási javaslatnak részletes tárgyalása sok időt és munkát fog igénybe 
venni, mi a rendes, más feladattal biró, kerületi gyűlésen kivihető nem volna, külön ad hoc, 
jövő év május havában megtartandó gyűlés összehívását ajánlja, mely csakis az „egyházi rend-
tartás" felett tanácskoznék. — S végül tekintettel főtisztelendő urnák eléggé meg nem becsül-
hető azon érdemére, hogy korának és hivatalának terhei mellett ezen nagy s magyarhoni egész 
egyházunkra áldásos befolyású munkát készséggel s örömmel elvégezte, tekintettel nagyságos 
Osztroluczky Géza urnák s úrnőnek kegyes és bőkezű vendégszeretetére ajánlja, hogy ugy főtisz-
telendő Superintendens urnák, mint ő nagyságaiknak fejezze ki a kerület háláját és köszönetét 
s azt jegyzőkönyvébe is igtassa. 

Yógtóre a benyújtott jelentéssel kapcsolatban főtisztelendő Superintendens ur a leg-
melegebben emelte ki Leska János kerületi jegyző urnák érdemét, ki a szláv szövegnek kiállí-
tásáról páratlan buzgalommal s avatottsággal gondoskodott. 
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A kerületi gyűlés a bizottságnak jelentését örömmel fogadja, az egyházi rendtar-
tásnak beterjesztett javaslatát elvileg helyesli; s kerületünk végleges rendezésének alapjául 
elfogadja; főtisztelendő Superintendens urnák és nagyságos Osztroluczky urnák és úrnőnek a 
legszívesebb háláját és köszönetét kifejezi; Baltik Frigyes liptói esperes, Leska János kerü-
leti jegyzőnek és a többi bizottsági tagoknak szives elismerését nyilvánítja; az esperessége-
ket a hozzájuk véleményadás végett menesztett javaslatnak mielébbi és gondos tanulmányo-
zására felhívja s elhatározza, hogy a tavaszi hónapok valamelyikében külön ad hoc gyűlést 
kiván ta r tan i , melyen kizárólag csakis a rendtartás fog tárgy altatni s végleg megálla-
píttatni, a gyűlés tartása helyének s határnapjának meghatározása a kerületi elnökségre 
bizatik. — Végül a bizottságnak ajánlatát annyiban megváltoztatni kívánja, hogy az egyes 
egyházakhoz küldendő példányok ne ingyen, hanem a megszabott árnak lefizetése mellett 
szolgáltassanak ki. L. 

XVIII . p. Olvastatott Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur ő nagyméltóságának 1878-ik 
óv juniushó 25-én kelt az ez évi egyetemes gyűlés tartásának határidejét folyó évi oktoberhó 
2-ának 9 órájára kitűző, s kerületünket ugy erre, mint oktoberhó l- jén 6 órakor, a budapesti 
evang. iskolaépület nagy-termében megtartandó bizodalmas értekezletre meghívó levele. 

Kerületünknek egyetemes gyűlési képviselőiül kiküldetnek : a rendes elnökségen 
kivül, ntiszt. Xovák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost, Trokan János, Lesko Mihály, 
Krizsan Károly, Hodzsa András, Trsztyénszky Ferencz (napi díjjal) esperesek; Laczo János, 
Institórisz József, Király Kálmán, Roy Ágost, Vannay László, Leska János, Pifko Gusztáv, 
Ritter Károly, Minich Dániel, Ulicsny András, Bodiczky Kálmán, Holuby József, Huszár 
Gusztáv, Bernáth János, Dobruczky János, lelkészek; nagyságos Mossóczy Lajos, Kubinyi 
Kálmán, Bobrovniczky László, Justh József, Major Pál, Szilvay Károly, Weinberger András, 
esperességi felügyelők; Jeszenszky József, Dr. Samarjay Károly, Tonika Kálmán, Dr. Mudron 
Mihály, Reischl Károly, Schleifer Károly, Hollerung Alfréd, Osztroluczky Géza, Dohnányi 
Lajos, Schubert István, Valásek Mihály, Fajnor István, Dulla Máté, Jeszenszky János, 
Lehoczky Vilmos, id. Szentiványi József, ifj . Platthy Gyula, Országh József, Dr. Matuska 
Péter ós Andaházy László urak. — A pozsonyi lyceum részéről Michaelis Vilmos, igazgató 
(napi díjjal). T. 

XIX. A mult évi jkv. XXI-ik pontjánál jelentetik, hogy a kerületnek szláv nyelvű 
iskolák számára, szláv nyelvű tanszerek érdekében a magas ministeriumhoz intézett kérelme ered-
ménytelen maradt. 

A ki nem elégített óhajtás újólag ismételtetik. L. 

XX. A mult évi kerületi gy. jkvének XXII-ik pontjánál olvastatott a szláv nyelvű 
tankönyvekről való gondoskodásra kiküldött kerületi bizottság jelentése, melyben javasoltatik, 
hogy a már előbb elfogadott tankönyvekhez csatoltassék még az Uram Gergely ur által szer-
kesztett „Slabikár", ezen kerületi bizottságnak működése pedig, hogy ez idő szerint szűnjék meg. 

A kerületi gyűlés a kerületileg elfogadott s helyeselt tankönyveknek jegyzékéhez 
újólag hozzácsatolja s ajánlja az Uram Gergely által szerkesztett „Slabikár"-t, a bizottság 
működését pedig, tekintettel arra, hogy a reménylett rendtartással e kérdés is kellőleg elin-
tézve leend, ideiglenesen megszünteti. L. 

XXI . 1877. évi ker. gy. jegyzőkönyvének XXV-ik pontjával kiküldött kerületi pénz-
tárvizsgáló-bizottság beadja jelentését, mely szerint a kerületi pénztár 1877-iki állása következő: 

1. Forgalom: Bevétel 5555 fr t 32 kr. 
Kiadás 4391 „ 71 

Készpénzbeli maradvány 1163 fr t 6 1 kr. 

Tőke Kamat 

2. Vagyonállás: Cselekvő állapot 20210 f r t 99 kr. 973 frt 74 kr. 
Szenvedőleges állapot, alapít-

ványokban 2838 „ 37 „ 156 „ 62 „ 

Tiszta vagyon 17372 fr t 62 kr. 816 fr t 12 kr. 
4 
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3. 1878, évi költségvetés előirányzata: 

a) Szükséglet: Superintendensi tiszteletdíj 1200 fr t 
Superintendensi segédlelkész fizetése 200 
Yáczi siketnémák vallásoktatásaért 20 
Kerületi jegyzők tiszteletdija 200 „ 
Pozsonyi lyceum s tápintézet 200 
Yegyes költségek 500 ,, 
Németh István alapítványi ösztöndíj 84 
Szirmay Ádámnó „ kamat 63 ^ 

Összesen 2467 fi t 

b. Fedezet: nyolcz esperességnek évi illetéke 1687 fr t 81 kr. 
a cselekvő vagyon évi kamatai 973 jf 74 

Összesen 2661 f r t~55 kr. 

ősszehasonlíttatván a szükségleti összeg 2467 frt — kr. 
a fedezeti összeggel 2661 frt 55 kr. 
várható többletül mutatkozik 194 f r t 55 kr. 

A bizottsági jelentés tudomásul vétetvén a folyó évi költségvetési előirányzat el fo-
gadtatik s megállapítottnak nyilvánittatik. Tekintetes Jeszenszky József pénztárnok urnák a 
mult 1877-ik évi számadásra nézve a bizottságilag is ajánlott felmentés megadatik, sőt a 
pénztár kezelése körül tanúsított ügybuzgalom s pontosság által kiérdemlett hála s köszönet 
jegyzőkönyvileg is nyilvánittatni határoztatik. T. 

XXII . A bizottsági jelentésből kitűnt s egyházkerületi pénztárnok ur által is jelentve 
lett , hogy a nyitrai esperesség még a múltra ugy illetékekben, mint jegyzőkönyvi és nyomtatási 
költségekben tetemes hátralékban van. — Miután a nyitrai esperesség a gyűlés szine előtt meg-
ígérte, hogy tartozását a jelen óv folyamán ki fogja egyenlíteni; 

egyházkerületünk ez Ígéretet tudomásul veszi, s teljesítését elvárja. T. 

XXII I . Miután a hátralékok folytán az egyházkerületi pénztár tetemes veszteségeket 
szenved, határozatkópen kimondatik, 

hogy illetékeinek fizetésével elmaradó minden esperesség 6°/0 késedelmi kamatok-
nak a kerületi pénztárba való befizetésére köteleztetik. T. 

XXIV. A jövő évi kerületi pénztári számadások vizsgálatát teljesítendő bizottság követ-
kezőleg alakittatik meg: 

nagyságos Mossóczy Lajos ur elnöklete alatt Lesko Mihály, Trsztyénszky Ferencz, 
Schuh Ágost, Minich- Dániel, Dr. Samarjay Károly, Dr. Mudron Mihály, Chalupka Endre', 
Szloboda Pál, Boor Mihály és Michaelis "Vilmos urak a pénztár és számadások megvizs-
gálására kiküldetnek. T. 

XXY. Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, miszerint véghvezekónyi báró Baldácsy 
Antal, egyházunk nagylelkű jótevője, jobblétre szenderült. 

Az egyházkerületi gyűlés tagjai ezeu gyászjelentést mólyen meghatva tudomásul 
vevón, az egyetemes gyűlésre menesztendő követeiknek meghagyják, hogy az egyetemes 
gyűlésen egyházunk ezen párját ritkító jótevőjének örök emlékezetéhez méltó emlék emelését 
indítványozzák. — Mivel pedig már most, az adománynak tényleges birtokba — s használat-
bavétele is napirendre fog kerülni, a mennyiben ezen adomány tekintetében ezen egyház-
kerület is érdekelve van: ennek részéről méltóságos Szent-Iványi Márton egyházkerületi fel-
ügyelő ur, főtisztelendő Geduly Lajos Superintendens ur ós Dr. Mudron Mihály egyház-
kerületi jegyző mint bizottság kineveztetik, hogy szükség esetén, az egyházkerület nevében, 
magát az összes adományozottak részéről fennálló központi bizottsággal érintkezésbe helyezze. 

M - n . 

XXVI. Előterjesztetnek a modori és zniováraljai állami tanitó- és a pozsonyi tanitónő-
képző-intózeteknél működő vallástanárok jelentései. Nevezetesen 

1. A modori tanitókópezdéről jelenti Hollerung Károly lelkész ur, hogy ez intézetnek 
17 ág. hitv. ós 1 helv. hitv. növendéke volt. Tantárgy volt a bibliaisme. — Tankönyvül szol-
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gált Pálfy József műve: „a szentírásnak, a zsidó földnek és a zsidó nép erkölcseinek és szoká-
sainak ismertetése". — A növendékek előmeneti jegyei tulnyomólag jók és dicséretesek. — Az 
évi zárvizsga nagyt. Lesko Mihály esperes, tiszt. Minich Dániel lelkész és Lenhardt Károly intézeti 
igazgató urak jelenlétében juniushó 21-én tartatott meg. — Egy tanuló betegség miatt elmaradt. 
A septemberhó 2., 3. és 4-én megtartott tanképesitő vizsgák alkalmával nagy tiszt. Dorner Mátyás 
alesperes ur jelenlétében a vallástanból 6 növendék lett megvizsgálva. 

2. A zniováraljai tanitóképezdéről jelenti Rosza János lelkész ur, hogy az intézetnek 
17 evang. növendéke volt, kik közül 11 ág. hitv., 6 helv. hitvallású. — Tantárgy volt a 
bibliaisme. Az évi vizsga nagytiszt. Hodzsa András esperes ur jelenlétében juniushó 25-éu tar-
tatott. Az osztályzat eredménye tulnyomólag jó és elégséges. 

3. A pozsonyi tanitónő-képezdéről jelenti Liska Samuel tanár ur, hogy ez intézetet 24 
ágostai és 3 helvét hitvallású növendék látogatta, melyek közül egy gyermek a gyakorló iskolába 
járt. — Tantárgy volt a bibliaisme. — Tankönyvül szolgált: Pálfy Józseftől „A szentírásnak 
stb. ismeretetése". A növendékek szorgalma és viselete dicsérendő volt. — Az évi vizsgálat nagyt. 
Trsztyénszky Ferencz urnák jelenlétében, valamennyi növendékkel juniushó 15-én tartatott meg. 
A tanképesitő vizsga, miután 2-ten visszaléptek, 4 növendékkel, kitűnő sikerrel juniushó 28-án 
tartatott meg. Az esperes urnák egy külön jelentése elismerőleg nyilatkozik ugy a vallástauár 
működése, mint a növendékek előhaladása felett. 

Ezen jelentések tudomásul vétetnek. M—s. 

XXYII . Előterjesztetett Droppa Yilmos a lipótvári m. kir. országos fegyintézet ág. 
hitv. ev. lelkészének jelentése. 

Ezen nagy gonddal és beható tárgyalással szerkesztett jelentés, az ezen tárgy 
iránt közelebb érdeklődők között való köröztetés czéljából, az esperes uraknak kiadatik. 

M - s . 

XXYII I . Főtisztelendő Superintendens ur előterjeszti a miskolczi és hódmezővásárhelyi 
reform, gymnásiumok segélyezése tárgyában hozzá érkezett felhívásokat. 

Reformált hitrokoninknak mindkét intézete, szives támogatás végett, kerületünk 
egyházainak legmelegebben ajánltatik. M—s. 

XXIX. Jövő évre a kerületi törvényszék megválasztatván, következőleg alakít tatot t : 

Elnökség: a kerületi elnökség; 

Kovák Sámuel, egyszersmind alelnök; Kubinyi Kálmán, egyszersmind alelnök; 
Hodzsa András, Osztroluczky Géza, 
Brózik András, ' Zmeskal Elek, 
Baltik Frigyes, Mudron Pál, 
Lányi Sámuel és Dulla Máté és 
Soltész György, tanitó egyházi. Milecz János a világi rendből. L. 

XXX. Olvastatott a m. évi ker. gyül. jkvének X X X V I pontja, mellyel a kerület fenn-
tartja magának a jogot, a kerületi bizottságnak a theologiai akadémiára vonatkozó javaslatát, 
mielőtt felette az egyetemes gyűlés határozna, tárgyalni; ezzel kapcsolatban olvastatott az egye-
temes gyűlés jkvének 17. pontja, mellyel a theologiai akadémia ügyének érdemleges tárgyalása a 
kerületekhez utasí t tat ik; olvastatott ő nagyméltósága Zsedényi Eduard egyetemes felügyelő urnák 
1878. év februárhó 19-én kelt s az egyetemes bizottság javaslatát kisérő levele, melyben a 
theologiai akadémia helyére és költségeire nézve a kerületek véleményét bekivánja, s a pozsonyi 
egyháznak, mint szerződő félnek külön nyilatkozhatási jogát fennhagyja; végül olvastatott a 
theologiai akadémia tárgyában kiküldött s Budapesten 1878 febr. 12-én működött egyetemes 
bizottságnak jegyzőkönyv alakú javaslata, melyben az ohajtott akadémia helyeül Pozsonyt ajánlja; 
a keletkező költséget számítva, a kerületekre kirovandó 1350 frtnyi összeget mutat fel, melyből 
kerületünkre 250 frt esnék; az akadémia szervezetét és igazgatását illetőleg javalja, hogy a 
tantervet az akadémiai nagybizottság javaslata alapján az egyetemes gyűlés állapítsa meg; hogy 
a theologia-akademiai bizottmány üléseit rendszerint Pozsonyban, rendkivülileg az egyetemes gyűlés 
helyén és idején tartsa; hogy az akadémia belszervezetében az ágostai hitvallás tauaira és az 
egyházunkban létező különféle nyelvek érdekeire súly fektettessék; s végül a pozsonyi egyháznak 
mint szerződő félnek, külön véleményezhetési jogát fennhagyja. 

Az esperességek képviselői a beterjesztett indítványokat tüzetesen átvévén, s az egye-
temes gyűlési bizottságnak javaslatát a felhozott nézetek és indokok folytán, kerületünk szük-
ségeihez és kívánságaihoz alkalmaztatva 

4* 
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a kerületi gyűlés: a theologiai akadémia helyeül ujolag s egyhangúlag Pozsonyt 
jelöli k i ; az egyetemes gyűlés által készített számítást s a kerületekre tervezett kivetést 
elfogadja; az akadémiai bizottság oly összeállítását, hogy az felerészben a pozsonyi egyház 
által, felerészben a kerületek és nem az egyetemes gyűlés által választott tagokból álljon 
kívánja; az akadémiai nagybizottságnak rendes ülésezését Pozsonyban helyesli; az aka-
démiai tanterv elkészítésére illetékesnek az akadémiai nagybizottságot ismeri; hogy az 
ág. hitv. ev. egyház tanítására és az ág. hitv. ev. egyházban létező nyelvek érdekeire 
kiváló súly fektettessék, ismételve kiemeli; s végül a pozsonyi egyház nyilatkozatát, mely 
nem szavazva, külön véleményezési jogát fenntartotta, tudomásul veszi. L. 

XXXI . Tárgyi kapcsolatban s vonatkozással az 1876. évi egyet. gy. jkvének 
XXII - ik pontjára, mely szerint a tiszai egyházkerületnek azon indítványa lett beterjesztve, hogy 
csak azon theologusok bocsáttassanak a lelkészi vizsgákra és egyházi hivatalokra, kik az egész 
theologiai tanfolyamot hazai intézeteinken végezték, olvastatott az előbbeni (XXX) pontban 
jelzett bizottság jegyzőkönyvének 7-ik pontja, melyben a tiszai kerület indítványával szemben 
az érintett bizottság jónak találja kijelenteni, hogy kívánatos, miszerint theologusaink a mi 
intézeteinken legalább két évet töltsenek. 

A kerületi gyűlés szavazattöbbség utján a bizottság nézetéhez csatlakozva, kimondja: 
kívánatos, hogy theologusaink legalább két évet a mi theologiai intézeteinken töltsenek. 

L. 

X X X I I . Főtisztelendő Superintendens ur beterjeszti a vallás- ós közoktatásügyi 
magy. kir. ministeriumnak 1878. évi márcziushó 5-én 5397. sz. a. kelt rendeletét, melyben 
kerületünknek 1876. évi 5000 frtnyi államsegélyére vonatkozó, megvizsgált s 60 frtnyi 
pénzmaradvánnyal lezárt számadása feletti helyeslését nyilvánítja. Miután a kerületi pénztár-
nok ur által adott felvilágosításból kitűnt, hogy ezen maradvány a számadás lezártakor még 
fel nem vett, de az illetőknek későbben kifizetett összeget képviseli, s igy tulajdonkóp marad-
vány nem létezik, 

a ministeri leirat tudomásul vétetik. T. 

XXXII I . Az 18 7 7-ik évi egyházkerületi jkv. XXXIX-ik pontjával együttesen olvas-
tatott a vallás- ós közoktatás magy. kir. ministeriumnak 1878. évi juliushó 8-án 16840. sz. a. 
kelt leirata, mellyel Superintendens ur értesíttetik, hogy az ág. hitv. ev. egyház szükségeire 
országgyülósileg megajánlott 34000 frtnyi államsegélynek, kerületünket illető 4 7 5 0 frtnyi rész-
lete folyóvá té te te t t ; s tek. Jeszenszky József ur jelenti, hogy Leucso Zsófiának időközben tör-
tónt elhalálozásra következtében, mult évről a pénztárban 10 fr t visszamaradt, s igy ez évben 
4760 f r t lesz elosztható. — A jelen jegyzőkönyv IV-ik pontjáival kiküldött bizottság munkála-
tának alapján, 

a fentjegyzett összeg következőleg osztatik e l : 

1. Egyetemes pénztárba (1872. egy. gy. jkv. XL VI. p.) 250 fr t 
2. Esperessógi lelkészi özvegy-árva intézeteknek (200 írtjával) 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés (100 írtjával) 800 „ 
4. Turóczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a znióváraljai államkópez-

dénél végzett kétszeri vizsgálatra útiköltség 20 „ 
5. Pozsonymegyei esperesnek a modori képezdóuól, hasonló c z í r a e n . . . . 20 „ 
6. Znióváraljai tanítóképezde vallástanárának 50 „ 
7. A kerületi pénztárban, a ,,kerületi rendtartás" nyomtatási költségei-

nek fedezésére visszatartatik 200 „ 

8. Egyes esperességek szerint: 

ct.) Arvai esperességben: Lestine 65 frt , Zsaskó 65 frt , Zoch Anna 
10 frt , Kmety Józófa 10 fr t 150 „ 

b) Liptói esperességben: L.-Szt-Miklós 100 frt, Nagy-Palugya 25 frt, 
Boczabánya 25 frt , Pribilina 25 frt , Király-Lehota 25 frt , Rózsahegy 25 frt . . 225 „ 

c) Mosonyi esperességben: Magyar-Óvár 175 frt 175 „ 
d) Nyitrai esperességben: Brezova 30 frt , Csácsó 30 frt, Császtkó 

30 fr t , Hluboka 40 fr t , Assakiirth 30 frt, Nyitra-Szerdahely 30 frt, Kosztolna 
30 fr t , Verbócz 30 fr t , Stefánik Pál 50 f r t / Piffko Gusztáv 50 frt , Stefánik 
Ludovika 10 írt , Snitta Dorottya 10 frt 370 „ 
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e) Pozsonyvárosi esperességben: Főróv 40 frt, Ligetfalu 30 frt, 
Polefkovits Gusztáv 80 fr t 150 f r t 

f ) Pozsonymegyei esperességben: Alsó-Szeli 100 frt, Duna-Szerdahely 
25 fr t , Grinád 25 frt , Stelczer Károly 100 f r t 250 „ 

g) Trencsini esperességben: Beczkó 40 frt , Puchó 40 frt , Laaz 20 fr t , 
Kis-Sztankócz 20 frt , Nemes-Podhragy 20 frt , Zárjees 20 frt , Krizsan János 
50 frt , Svehla Ferencz 50 fr t , Kokes Karolina 10 frt , Okruczky Emilia 10 f r t 300 „ 

h) Turöczi esperességben: Blatnicza 30 frt, Iváukafalva 40 frt, 
Tót-Próna 20 frt , Záturcs 40 fr t , Bogyay Pál 50 fr t , Belohorszky Szidónia 10 fr t , 
Kvorka Zsófia 10 f r t 200 „ 

ö s s z e s e n . . . 4760 frt . 
T. 

XXXIY. Olvastatott a kerületi gyámintézetről 1878. évre szóló jelentés, melyben 
ezen egylet áldott tevékenységéről értesítve a kerület tudomására hozatik, hogy az idei gyűjtés 
eredménye a liptói esperességben 64 írt 67 kr., a mosouyiban 85 frt , a nyitraiban 37 f r t 26 kr., 
az árvaiban 44 frt, a pozsonyvárosiban 913 frt 22 kr., a pozsonymegyeiben 185 frt 30 kr., 
a trencsiniben 64 fr t 21 kr., a turócziban 69 fr t 71 kr., a pozsonyi lyceum ifjúságától bejött 
84 f r t 12 kr. Ebez külömbféle kútforrásokból, nevezetesen: mult évi maradvány 3 f r t ; egy 
beszédért 10 kr., br. Buttler Matild úrnőtől 10 frt , kerületi offertoriumból 40 frt, összesen 
1595 frt 57 kr. — és igy 247 f r t 48 krral több mint a mult évben, ós csak 13 egyház 
(tavaly 32) nem adakozott a keresztény szeretet ol tárára; s hogy az egyetemes gyámintézetnek 
s a G u s z t á v Adolf egyletnek jutott összegek fólretótelével, a kerületi gyámintézetből részesítettek: 
a pozsonyi lyceum 100 fr t , lestinei, pribilinai, kis-palugyai, oroszvári, kosariszko-prjepaszuói, 
ligetfalvi, nagyszombati, puchói és tót-prónai gyülekezetek 25 írtjával, nyitraszerdabelyi, duna-
szerdahelyi, nemes-podhragyi ós szulói gyülekezetek 20 írt jával — összesen 405 írtban. — 
Végül azon kívánság intéztetett a kerületi gyűléshez, hogy ez a gyámintézet érdekében ujolag 
felemelje szavát, s ezen áldásos egyletet az esperessógekuek ajánlani kegyeskedjék. 

A kerületi gyűlés a gyámintézetnek áldásos működéséről szóló ezen örvendetes 
jelentést kedves tudomásul veszi: fennmaradását ós működését, sikerét ós felvirágoztatását 
valamennyi esperességeknek a legmelegebben ajánlja. L . 

XXXV. A mult évi ker. gy. jkvéuek XLV-ik, s u. a. é. egyet. gy. jkvének V-ik 
pontjaik tárgyalásánál: miután az egyesült protestáns theologiai intézetre adakozott dunáninneni 
kerületbeli egyházak, a szabad rendelkezósökre visszabocsátott összegeket a pozsonyi theologiai 
akadémiára adományozták; 

egyházkerületünk, az érdeklett összegeket, mult évi határozatához képest s a ki-
jelölt czólra a pozsonyi ág. hitv. ev. gyülekezet pénztára által kivánja kezeltetni. T. 

XXXVI . A mult évi ker. jkv. XLIV-ik pontja szerint el lett határozva, hogy a vallás-
és közoktatásügyi m.kir. ministerium által a gynmasiumok ós reáliskolák számára kidolgozott tör-
vényjavaslat feletti véleményadásra kiküldött egyetemes gyűlési bizottságnak munkálata tanul-
mányozás ós véleményezés végett a pozsonyi lyceum tauárkaráuak kiadassék. 

Miután e tekintetben az érintett tanárkartól még semmi jelentós sem érkezett 
be, a mult évi határozat megujíttatik azon hozzáadással, hogy a kerület, a kivánt véle-
ménynek a jövő kerületi gyűlésig való beadását mindenesetre elvárja. M. —s. 

XXXVII . U. a. ker. gy. jkve XLVI. és XLVII . s a mult évi egyet. gyül. jkve Xl- ik 
pontjának tárgyalásánál jelentetvén, hogy a zsinati előmunkálatokra bekivánt észrevételek még 
most sem érkeztek be valamennyi esperessógektől; 

a hátralékos esperessógek sürgetőleg felszóllíttatnak e tárgyú munkálataiknak 
mielőbbi beszolgáltatására. T. 

XXXVII I . Kapcsolatban a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1877. 
november 4-én 28264 . sz. a. kelt rendeletével, melyben a kerületnek azon rendelkezését, hogy 
az 1 8 7 6 — 7 . évben felmentvényi díjak czimén bejött 390 frtnyi összeget az egyházkerület 
kebelében fennálló papi, tanári és tanítói özvegy-árva intézetek felsegélésére határozta fordíttatni, 
helyeslő tudomásul vétetik, beterjeszti Superintendens ur az 1877—8. évben házassági felment-
vényi díjakat fizetőknek névjegyzékét, mely szerint Berko János N.-Sztankóczról 20 frt , Prikopa 
Mihály Szeniczről 10 fr t , Husz János Budisról 10 frt, Szabota János Verbóczról 20 frt , 
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Méltó megütközéssel fogadja ugyan az egyházkerületi gyűlés a panaszttevő espe-
resség által jelentett azon tényt, hogy Miklósfalva községének evang. lakossága a helybeli 
róm. kath. paplak és templom javítási költségeinek hatósági kényszerrel a költség pénztá-
rából való fedeztetése által oly tehernek közös viselésére kénytetik, melynek viselésére a 
vegyes hitfelekezetű község, mint ilyen, törvény szeriut éppen nem kötelezhető. — Miután 
azonban a panaszos ügy jelenleg rendes birói eljárás tárgyát képezi, az egyházkerületi 
gyűlés C3ak azon esetben érzendi magát hivatva a panaszlott sérelem orvoslásának szorgal-
mazására a szükséges lépéseket megtenni, ha, a mit eleve feltenni sem lehet — a panaszos 
ügyben a magyarhoni evang. egyháznak közjogilag s az 1 7 9 % , XXYI. s utóbbi törvényeink 
által is biztosított egyenjógusága, s e hitfelekezetet nem illető hasonló terhek viselésétől 
való mentessége a keletkező birói Ítéletek által érintetlenül nem hagyatnék. 

Ennek folytán utasíttatik a panaszló esperesség, hogy a fennforgó ügy további 
folyamát éber figyelemmel kisérve, annak eredményéről jelentését annak idején ide terjessze be. 

T. 
XLYI. A nyitrai esperesség szemben azon visszássággal és igazságtalansággal, hogy 

ezen esperességbeli némely lelkészek és tanítók daczára az általános szükségnek, s a szükség-
letek és élelmi szerek nevezetes megdrágulásának, a már régi időben pengő-pénz alapon szer-
kesztett, időfolytán azonban ugyanoly számösszegü váltó-pénzre átalakított hiváuyokkal kénytelenek 
megelégedni; tekintettel arra, hogy már 1829-ben legfelsőbb rendelet által a lelkészi jövedel-
mek ezüst-pénzben fizettetni rendeltettek, hogy e rendelet az 1829-ik évi egyetemes — s 
1833-ik évi kerületi gyűlésen kedvezően elintéztetett; s végül, hogy nemcsak az időviszonyok, 
hanem a méltányosság és igazság is követelik, előterjesztette javaslatát : határozná el a kerületi 
gyűlés, hogy a lelkészi és tanítói fizetések a fentidézett legfelsőbb rendelet és hivatolt köz-
gyűlési határozatok értelmében ezüst-pénzben fizetendők; hogy az esperességekben esperességi 
küldöttségek alakítását reudelje el, melyek az illető egyházakba kimenve, a lelkészek és tanítók 
hiványait és fizetéseit a fentidézett határozatok értelme szerint megállapítva rendezzék, s végül 
az espereseket utasítsa, hogy jövőben csak a többször idézett intézkedésekkel megegyező hivá-
nyokat állítsanak ki és erősítsenek meg. 

A kerületi gyűlés az előterjesztett kívánságnak móltányos voltát elismerve, felhívja 
ugy az illető, mint a többi esperességeket, hogy a lelkészi és tanítói hiványoknak feltünte-
tett visszásságára tekintettel legyenek, s ha ilyen vagy ehhez hasonló hiányokat tapasztal-
nának, mindenképen igyekezzenek akár a régi hiványoknak visszaállítása, akár az ujaknak, 
móltányos és igazságos felemelése, általában a jövedelmek szaporítása által azokat eltávolí-
tani s a bajon segíteni s eljárásuknak eredményéről pedig a jövő kerületi gyűlésnek jelen-
tést tegyenek. L. 

XLYII. A liptói esperesség részéről azon kívánság terjesztetik be, hogy a kerületi 
gyűlés, 1876. évi jkv. IX-ik pontjában foglalt határozatát, mely szerint képesítő okmáuy nélkül 
hivatalba helyezett tanítóknak a vizsga letételére két évi határidő engedélyeztetett módosítva, a 
határidőt még egy évvel meghoszabbítani kegyeskednék. 

A kerületi gyűlés e kérelemnek helyt adva, a határidőnek kért meghoszabbítását 
megengedi. L. 

XLYIII. Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy Matejecz-Reviczky János ur 
„Zahradníctvo a Stromoveda" czimű művének egy példányával kedveskedett. 

A kerületi gyűlés a beküldött ajándékot hálával fogadja. L. 

XLIX. Ezen jegyzőkönyv hitelesítése végett bizottság ueveztetik ki, 

a kerületi gyűlés elnökségének eluöklete alatt Jeszenszky József, Glatz Henrik, 
Schleifer Károly, Csecsetka Sámuel és Polefkovies Gusztáv urak. L. 

Kelt Pozsonyban, 1878. szeptemberhó 11-ón. 

Dr. Mudron Mihály ós Trsztyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyzők. 

Leska János, 
egyházkerületi szláv jegyző. 

Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi német jegyző. 



T a r t a l o m j e g y k é k . 

1. Superintendensi jelentés. 
2. Pozsonyinegyei esperesség köszönete a kanonszerü egyházlátogatásért. 
3. Föherczeg Ferencz-Károly ő cs. kir. fenségének halála feletti részvétnyilatkozat, 
4 . Államsegély elosztása tervezetének elkészítésére bizottság kiküldése. 
5. Szláv tannyelvű felekezeti gymnásiumi bizottság jelentése. 
6. Kiskorú árvák érdekében kiadott anyakönyvi kivonatok. 
7. Népiskola-tanítói özvegy-árva gyám- ós nyugdíjintézet 
8. Esperességi iskola-tanítói özvegy-, árva-, gyám- és nyugdíjintézeti alapszabályok 

kimutatás. 
9. Népiskolai könyvtárak. 

10. Ministeri rendeletek. 
11. Védtörvóny értelmében kiállítandó okmányok bélyeg-mentessége. 
12. Időszaki fegyvergyakorlat alóli mentesség. 
13. Hadiszolgálat alóli felmentés. 
14. Sérelmi ügyek orvoslása. 
15. Népiskolai jelentés. 
16. Kisegitő tanítók tanképesítő vizsgája. 
17. Egyházi rendtartás. 
18. Egyetemes gyűlésre meghívás. 
19. Szláv nyelvű tanszerek. 
20. Szláv nyelvű tankönyvek. 
21. Egyházkerületi pénztári számadás. 
22. Nyitrai esperesség hátralékai. 
23. Hátrálékok kamatoztatása. 
24. Kerületi számvizsgáló bizottság. 
25. Baldácsy-alapitvány. 
26. Állami tanítóképezdék vallástanárainak jelentései. 
27. Lipótvári fegyintézet ev. lelkészének jelentése. 
28. Miskolczi ós hódmező-vásárhelyi helv. hitv. gymnasiumok segélyzóse. 
29. Egyházkerületi törvényszék. 
30. Theologiai akadémia. 
31. Theologiai intézeteiuk látogatása. 
32. Államsegély utalványoztatása. 
33. Államsegély elosztása. 
34. Kerületi gyámintézetről jelentés. 
35. Egyesült prot. theologiára történt adakozások hova fordítása. 
36. Véleményezés a középiskolai törvényjavaslatra. 
37. Zsinati előmunkálatok. 
38. Házassági felment vény i díjak. 
39. Egyetemes pénztári számadások. 
40. Ulreich Mihály ügye. 
41. Kothmár-féle intézet. 
42. Kralova anyásítása. 
43. Egyházrendezós. 
44. Tanfelügyelők túlkapásai ellen óvástétel. 
45. Miklósfalvi sérelem. 
46. Nyitrai indítvány az egyházi fizetések rendezésére. 
47. Tanképesítő vizsgák határidejének meghoszabbítása. 
48. Matejecz-Reviczky ajándéka. 
49. Jegyzőkönyv hitelesítése. 

Nyomatott Angermayer Károly, előbb Schreiber Alajos, nyomdájában. Pozsonyban. 



A dunáninneni 

gost. hitvall. evang. egyházkerület 

1878. sept. 10. és 11. napján tartatott 

gyűlésének 

jegyzőkönyve. 



A d i m á n i i i i i e n i á g . h i t v . e v . e g y h á z k e r ü l e t 

Ijavú 1079. íi szeptember ki 1 es 1 napjain 
főtisztelendő és nagyságos Gedlily Lajos superintendens és kir. ta-
nácsos, és nagyságos Kllbinyi Kálmán árvái —, a jelenlevők között 
legidősb esperességi felügyelő urak ikerelnöklete alatt megtartott 

közgyűlésének 
o 

Jelen voltak: Az árvái esperességból: Nóvák Sámuel, esperes és alsó-kubiui , Zoch 
P á l , jaszenovai Jelkészek, Kubinyi Ká lmán , esperességi felügyelő; a liptói esperességból: 
Kmeti János esperességi jegyző és nagy-palugyai le lkész, Vitális Péter, egyházi felügyelő; a 
mosoiiyi esperességból: Bodiczky Kálmán, zuráuyi lelkész, Major P á l , kir. tanácsos és espe-
rességi felügyelő; a nyitrai esperességból: Trokan János , főesperes és kosztolnai, Leska 
J ános , alesperes és bodfalvai , Dr. Húrban József , hlubokai, Vannay László, mi javai , Szloboda 
P á l , verbóczi, Roy Ágos t , ó-turai , Szemian Lajos , turo lukai , Schulcz Lajos , brezovai, Klszák 
Gusztáv, szeuiczi , Lanst jak András , zelei, Boor Mihály, szakolczai, Stefáuik P á l , kosariszko-
prjepasznei , Pifko Gusztáv, bukóczi, Nedobry József , csasztkói, Beblavy P á l , szobotisti , Holuby 
Gusztáv, lubinai , Erdelszky Mihály, vág-uj helyi , Boor János , holicsi , Trokau Sándor , kosz-
tolnai , Bogyay Antal , nyitrazerdahelyi lelkészek; Valásek Mihály, esperességi felügyelő , Fajuor 
Is tváu, esperességi ügyész, Trnovszky János , ifj . Subert I s t v á n , Courád I s tván , Mitták Albert, 
Sasko József, szolgabiró, Próuay Ká lmán , kir. járásbiró; Pavlik J á n o s , Vieszt Káro ly , Bezso 
János , Stepita János , Kulísek György, Kúczki Mihály, t an í tók ; Szemian J á n o s , Jurenka 
Sámuel , Jezso György ós Rohácsek Jáuos; a pozstniy városi esperességból: Trsztyénszky 
Ferencz , esperes, ker. jegyző és pozsonyi magyar-tót lelkész, Csecsetka Sámue l , a theologiai 
intézet dékánja; a pozsonymegyei esperességból: Rit ter Káro ly , esperes ós somorjai, 
Minich Dániel modori (tót) és Rásó Mihály, alsó-szelii lelkészek; a treucsiiii esperességból: 
Krizsau Károly , esperes ós zárjecsi , Holuby József, alesperes és nemes-podhragyi, Cserno 
Károly , esperességi jegyző és trencsini ; Roy P á l , kochauóczi lelkészek; a turoci esperes-
ségból: Hodzsa András , esperes és szucsáni lelkész; Dulla Máté , szucsáui és blatniczai felügyelő. 

Hasonlóan jelen vol tak: Mudron Mihály, kerületi jegyző, Huszár Gusztáv, felső-ozori, 
Csernák Gusztáv , grinádi lelkészek; Boor Lajos, Borszuk Károly , Gallás P á l , segódlel készek; 
Bada Vilmos, Schmidt Gusz táv , Riezner Károly, Predmerszky Bé la , Kanya Mátyás , Mynárik 
György , Koppá Dániel , Kraf ta Ferd inand, Riezner La jos , Szokolík András , t an í tók ; Jurenka 
Már ton , Jurkovics György, Erdélszky Gusztáv, Erdélszky Zsigmond; Mikuscsák I s tván , Valásek 
János , ügyvéd s számosan mások. 

Énekléssel , Klszák Gusztáv szeuiczi lelkész által végzett oltári l i tu rg iáva l , s Leska 
Jáuos nyitrai alesperes és bodfalvi lelkész által elmondott szentbeszéddel meg ta r to t t , s kerületi 
gyámintózeti offertóriummal összekötött istentisztelet u t á n , a kerületi gyiilós, az Urnák házában 
egybeült. Főtisztelendő Superintendens ű r , az ily gyülekezetek ál tal is célzott egyházópitéshez 
szükséges Isten szent lelkének segedelmeért esedező imájával a gyűlést meguyitá. — Miután a 
gyiilás megalakulása véget t , Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő ur Ő Méltósága helyébe; 
ki távollétét szeretett nejének elvesztése fe le t t érzett fájdalmával igazolta; nagyságos Kubinyi 
Kálmán ur , mint a jelenlevő esperességi felügyelők legidősbike a társelnöki szék elfoglalására 
felhivatva, azt készségei el is foglalá ; az esperességek küldöttei pedig küldetésüket, megbízó 
leveleikkel h i te les í te t ték, a gyűlés szabályszerűen mega laku l t , s a tárgyalás következőleg folyt : 



T. Főtisztelendő Superintendens ur benyújtja következő tart»lmu évi jelentését: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 
Istennek kegyelméből átélt ezen egyházi közigazgatási év az által vált egyházunkra 

nézve nevezetessé, hogy benne számosabb érzékeny veszteség ért minket; más oldalról nagy részt 
e veszteségekből egyházunkra vigasz is származott. Különben ez nem egyéb , mint megszokott 
útja Isten bölcseségének és jóságának , mely egy kézzel sebez, mással gyógyít, s keserű gyökér-
ből édes gyümölcsöt növeszt. 

Mielőtt azonban névszerint jelezném, mit értek az imént elmondott szavakkal, szíves-
kedjék Főtisztelendő egyházkerületi gyűlés megengedni, hogy megemlítsek egy oly eseményt, 
melyben semmi keserű nem volt, de mely mindnyájunkat, és a nagy osztrák-magyar birodalom 
lakosainak nagy tömegét tiszta örömmel érintő. Ez esemény : 0 császári és királyi felségeiknek 
ezüst labodalma. Mink ez ünnepélyen 0 Felségeikhez a négy egyházkerület nevében intézett, s 
ezeknek elnökei t. i. a kerületi felügyelők és slperintendensek által aláirt , legalázatosabb s leg-
szívélyesebb iidvkivánó felirattal részt vettünk Ezen kivül azonban minden templomainkban 
megültük e ritka ünnepélyt s felemeltük imáinkat minden királyok mennyei királyának trónjához 
a legmagasabb házaspár boldog életeért és üdveért. Bizonnyal mindnyájunk érzületének adok 
kifejezést, midőn e helyütt és ez alkalommal is ismétlem: boldogítsa Őket Isten a kor és földi 
boldogság legbővebb mértékével. 

A fentebb emiitett veszteségek két férfiúnak halála által értek bennünket, kiknek 
egyike az egyházban s államban magasan álló, másika tágabb körben majdnem ismeretlen, de 
mindkettő az egyház iránt egyenlő hűséget és buzgóságot táplált férfiú volt. E férfiak voltak 
azok, kik gondoskodtak, hogy elvesztésök által szemeinkből kisajtolt gyászkönyük örömkönyekké 
változzanak, a midőn tetteikre tekintve meggondoljuk, hogy egyházunknak még mindig nincs 
oka Siou leányával keseregni; már elárvult vagyok és elhagyalott, de egyházunkért, szent 
céljaiért , intézeteiért, szolgáiért nagyszerű áldozatokra kész fiakkal dicsekedhetik. 

E férfiaknak elseje Zsedéayi Ede, volt egyetemes felügyelő u r , az élet és halál 
ura által f. évi február hó 20-áu szólittatott ki e földi életből; másika Reischel 
Károly , a nagyszombati egyházközségnek felügyelője f. évi március hó 24-én hunyt el. — 
Mind az egyik, mind a másik gazdag hagyománynyal örökítette meg az egyházban nevét. Ez 
alábbiról benyujtám kimerítő jelentésemet, a folyó évi május hó 28. és 29-én Pozsonyban tartott 
rendkívüli kerületi gyűlésnek; az előbbiről mindjárt a maga helyén fogok jelentést tenni. I t t 
csak annyit említek, hogy mi e férfiaknál sem feledkeztünk meg az Apostolnak ama szavairól: 
kinek tisztességgel, tisztességet, hanem emléküket külön gyászistentiszteletekkel megünnepeltük. 
Legyen nálunk és utódainknál örökké áldott emiékezetök. 

Az egyetemes felügyelőnek megürült helye időközben betöltetett. És pedig az egyházak 
bizalma, e méltóságra báró Radvánszhj Antal ur 0 nagyméltóságát, a bányai kerületnek eddigi 
felügyelőjét emelte, egyházunk körül hasonlóan kiváló érdemekkel biró férfiút. Ünnepélyes beik-
tatása a szeptember hó l i - r e Budapestre hirdetett egyetemes gyűlésen fog végbemenni. Kérjük 
az U r a t , áldja meg egészséggel, élettel s szent lelkének segedelmével ezen magas egyházi méltó-
ságú férfiút, hogy az egyház téren jövőben kifejtendő munkássága, teljesen megfeleljen azon 
reményeknek, melyeket e téren töltött hosszú múltja méltán felébresztett sziveinkben. 

Körünkből az Ur szőlőjének még több munkását is kiszakasztá a halai , kiknek neveit 
ott fogjuk emlékezetünkbe hozni, hol az egyházi és iskolai személyzetben történt változásokról 
szó leend. 

Hallgatással azonban mindjárt itt nem mellőzhetem s mellőzni nem akarom azoknak 
neveit, kiket az Ur azon kiváló kegyelmében részesített, hogy szőlőjében töltött 50 éves 
müködésök jubileumát örvendező nyájaik körében megünnepelhették. E férfia k : Nagytiszte-
letű Moczkovcsák János u r , a bazini egyháznak lelkésze, ki ez alkalommal Ő cs. és apostoli 
kir. Felsége által koronás arany érdemkereszttel lett kitüntetve, és Lehoczky Jcmos tarnóci 
lelkész. Mit hálás lelki gyermekeik, rokonaik és tisztelőik, amannak april hó 27-én, emennek 
julius hó 3-án kívántak, mi is e helyen azt kívánjuk nekik: Az Ur hosszabbítsa meg ezen 
Simeonainknak életkorát, nekik s kedveseiknek örömére s az egyház épülésére. Hasonlóan öröm-
mel fejezzük ki üdvkivánatinkat Sipka György, nagyfalusi tani tó urnák, ki ez évben 40 éves 
hivataloskodásának jubileumát ülte, s ez alkalomból Ő Felsége által ezüst koronás érdemkereszttel 
lett kitüntetve. 

íme tehá t , a bánat és öröm ezen mait évben is karöltve jártak egymással minálunk 
is, s bebizonyult azon mondás igazsága: az Ur alkotta mind a kettőt , a jó és rosz napot, egyiket 
a másiknak ellenében. 



Örvendetes eseményül hozzam-e fel , hogy az „Egyházi rendtartás" kerületünk szá-
mára ez évben véglegesen meg lett állapítva? A mélyen tisztelt kerületi gyűlés ismeri az okot, 
mely miatt nem illő e tárgyban behatóbban nyilatkoznom, üe annyit talán meglesz engedve 
kijelentenem, mert ez lelkemnek őszinte mély meggyőződése, hogy jóllehet e mű is, mint 
minden emberi mű tökéletlen, de a mult korszakkal összehasonlítva, melyben koriiletiink minden, 
általános érvényű szabályzat nélkül volt , ennek nevezetes előnyére szolgálhat, ha életbe lépteté-
séhez őszintén hozzálátunk, nem tartván szem előtt egyes személyek, osztályok vagy rendek 
érdekeit, hanem egyedül az egyház jólétét és Isten országának felvirágoztatását. 

Az egyházak számában semmi változás sem történt; az iskolák eggyel t. i. Szent 
Mária, a szjelniczai liptómegyei anyaegyházhoz tartozó leánygyülekezet iskolájával szaporodtak. 

Az iskolaügyben a lehetőséghez s népünk csekély anyagi erejéhez képest haladás 
mutatkozik. Állá sáról szóló terjedelmesebb jelentés következni fog. I t t csak azt akarom sajná-
lattal bejelenteni, hogy e téren nem hiányoztak némely kellemetlen összeütközések a polgári 
közegekkel. I g y a trencsinmegyei közigazgatási bizottság elhatározta, hogy ezentűl tanítóink válasz-
tása is az állami tanfelügyelő és szolgabíró vezetése mellett , az iskolaszékek által történjék, 
mivel egyházunknak egyik lényeges önkormányzati joga egy tollvonással megsemmisíttetett volna. 
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Azonban felszólalásomra, a magas kormány e határozatot érvénytelennek nyilatkoztatta ki. 
Ezzel ellentétben azonban egy tulkapás, melyet valami hivatalából elbocsátott róm.-kath. tanitó, 
kir. tanfelügyelői kiküldöttnek adván ki magát, a zay-ngróczi iskolában megengedett magának, 
s melyet, én nem mulasztottam el a magas kormánynak bejelenteni, még máig sincsen orvosolva. 

Talán itt van helye azon tárgyat is felemlíteni, mely az utóbbi időben egyházunkban 
élénk mozgalomra szolgáltatott okot. 0 nagyméltósága a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur, 
bizalmas utou közölte a kerületi felügyelő urakkal — a superintendensekkel nem — azon tör-
vényjavaslatot, mely szerint kellene ezentúl közép iskoláink felett az állami felügyeletnek gya-
koroltatnia. Későbben mi is e javaslat felett tartandó bizalmas tanácskozásra meglettünk hiva. 
Én mindjárt kezdetben kinyilatkoztattam, hogy e javaslatra vonatkozó vélemény nyilvánítására, 
magát a kerületet tartom illetékesnek; és miután azon miniszteri tanácskozmányban sem 
nyilatkozhattam volna másképen , szegény egyházkerületi pénztárunkterhére eső útiköltségek 
megtakarításának okából is , továbbá, mivel ez időben az érettségi vizsgálatok is kezdetöket 
vették, nem láttam szükségesnek azon miniszteri tanácskozmányban megjelenni. E tárgy-
ban hivatalosan, sem az előtt sem azután mi sem volt velünk közölve; s épen azért nem 
hiszem, hogy itt is vele hivatalosan foglalkozhatnánk s felette tanácskozhatnánk. Különben magá-
tól értetik , hogy ha azt a szükség követelné, kerületünk is , mint többi testvérkerületeink, 
egyházunk önkormányzati jogait, ezen, és minden más irányban is a legnagyobb eréllyel védel-
mezni fogja. 

Az egyházi építkezés mezejéről, s általában mint a vallási áldozatkészség bizony-
ságait következő örvendetes jelenségeket van szerencsém a Főtisztelendő kerületi gyűlésnek tudo-
mására hozni: A pozsonyvárosi egyház egy halottas házat állított fel a temetőben, körülbelül 
3000 frtnyi kiadással, s épen most újítja a magyar-tót templomnak padjait s karzatait. 
Pozscmiy megijed esperességben: Alsó-Szeliben mult év oktober hó 27-én lett á l talam, az uj 
gyönyörű templom ünnepélyesen felszentelve; a duna-szerdahelyi templom ellenben, jóllehet uj 
de be nem fejezett, valódi romképet mutat ; itt a legfőbb ideje, hogy mindnyájunk közös igye-
kezetével, ezen, más hitűekre nézve botrányos, mimagunkra nézve csaknem szégyenitő állapot 
eltávolitassék. A nevezett esperesség ifjú esperesének igéretét bírom, hogy e cél elérésére minden 
erejét felhasználja, én pedig kérem minden szeretett hitrokonimat, hogy ebben őt s engemet, 
ki ezen már több év óta nyílt sebet, hasonlóan valahára begyógyultnak szeretném látni', 
segélyekkel támogatni szíveskedjenek. A mosonyi esperességben: Magycir-Ováron az uj templom 
felépitése bevan fejezve, s mihelyt benső felszerelése is elkészült, azonnal felszenteltetése is fog 
következni. — A nyitrai esperességben: a. Kosariszko-Prjepasznei egyházban épült uj tem-
plomnak felszentelése, mult év november hó 17-én, az én megbízásomból Trokan esperes ur 
által végrehajtatott'; a liolicsi egyház, temploma főié, a régi rozzant torony helyet t , uj csinos 
tornyot emelt; a lubi.no i egyház, uj harangokkal látta el tornyát. — A trencsini esperességben: 
a. puchói már évek óta épülő templomnak befejezése, gyors léptekkel halad végéhez; a zárjecsi 
egyház templomának fedelét uj zsindelylyel látta el , 400 frtot meghaladó költséggel; a nemes-
podhragyi egyház letörlesztette ujont épült iskoláját terhelő 200 frtnyi tartozását azon aján-
dékkal , melyet neki nagyérdemű helybeli felügyelője nagys. Osztroluczky Géza ur adományozott, 
s hívei között eszközlött gyűjtés u t j án , melyhez a fentnevezett felügyelő ur 60 írt tal járult, 
kivül belől megújította templomát, a beczkói egyházban mult őszön uj orgona, a morvaíjesz-
kóiban két uj iskola lett felszentelve. — A liptói esperességben: a szmrecscmyi egyház tem-
plomának építésén, a vichodnai, templomának és iskolai gazdasági épületeinek megújításán 
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buzgón fáradozott; a vrbica-szentmiklósi egyház megjavította a paplakot, Vrbica anyaegyház 
kibővítette a temetőt. — A turóczi esperességben: a necpáli egyház, templomába 150 fr t . 
értékű csillárt szerzett. — És így ez évben sem szűntek meg egyházunk tagjai jótékonyságának 
kútforrásai a lelki anya javára csörgedezni; tartsa meg az Ur ezentulra is kitárva. 

Kívülről hasonlóan nyert egyházunk testvéri segélyt és támogatást. 
A Gusztáv-Adolf egylettől nyertek: mindenekelőtt a puekói egyház rendkívüli nevezetes 

összeget, 7492 márkát, azután Magyaróvár 423 ft. 60 krt. , Modor (német) 287 ft, 43 krt,, 
Rózsahegy 148 ft. 80 krt. és 30 márkát, Nagyszombat 158 ft. 40 krt., Duna-Szerdahely 
114 ft. 30 krt., Szülő 103 ft. 50 krt., Boca 77 ft. 60 krt , Szjelnica 57 ft. 50 krt., IJpt'ó-
Szt-Miklós 43 ft. 90 krt., Rajec 33 ft 35 krt., Kis-Stankócz 28 ft, 75 krt., Zárjecs 28 ft. 
75 krt., Szülői lelkész 54, Szjelnici 54 márkát, a laazi tanitó s az ottani lelkész özvegye 72 ft. 
és Fischerné lelkészözvegy 20 ft. 75 krt. 

Kerületi gyámintézetünk, mult évi működéséről külön jelentést fog beadni. 
A központi gyámintézettől következő gyülekezetek, következő segélyben részesültek: 

Smrecsány 400 ft., Magyar-Ó vár és Gr inad 50 — 50 ft., Jaszenova, Rózsahegy, Turoluka, 
Alsó-Széli, Szucsány, Zárjecs, Szokolcs és Főrév 25 — 25 ftt. 

Ellenben tehetségünk szerint mi is segélyeztük szegény bitrokonainkat. Kiváló alkal-
mat szolgáltatott erre a Szegedet s ottani egyházunkat s annak lelkészét Thomay Jánost mult 
év március havában ért borzasztó szerencsétlenség. Nyomoruknak enyhítésére adakoztak: a po-
zsonyi egyház az egyháznak 100, a lelkésznek 100 ftt*.; misérdi egyház az egyháznak 5 ftt . , 
s leikésze Schleifer Károly a lelkésznek 2 f t t ; szentgyörgyi egyház a lelkésznek 10 f t t . ; a 
somorjai egyház az egyháznak 5, a lelkésznek 5 ftt. s lelkésze Ritter Károly a lelkésznek 
1 f t t , felső ozori egyház az egyháznak 4, a lelkésznek 4 f t t . ; ivánkofalvai egyház az egyház-

inak 3 ftt., lelkésze Rosza János a lelkésznek 3 f t t ; a. háji egyház és lelkésze Brózik Titusz 
az egyháznak 2, a lelkésznek 1 ft. 50 kr . ; tót-prónai egyház a lelkésznek 1 ft. 60 k r . ; a 
blainicai, szentmártoni, necpáli, felső-jesztni egyházak a lelkésznek 1 — 1 ftt., ugyanannak 
Hodzsa esperes, Klirno Vilmos és Bogyay Pál lelkészek 1 — 1 ttjával. Mindezen kegyadományok 
hivatalom utján lettek illető helyökre áttéve. Ezenkívül azonban tudomásom van arról, hogy 
mások más utakon szállíttattak oda, nevezetesen a „Korouhcv" egyházi lap utján is. 

A jótékonyság rovatában kell felemlítenem azon 50 frtos jutalmat, mellyel már Isten-
ben boldogult egyetemes felügyelő Zsedényi Kde ur ismét 8 tanítónkat megörvendeztető. Ezek-
nek nevei Kmet György, isztebnei, id. Jamniczky András, uagy-palugyai, Aminger János, 
levéli, Hrdlicska Mihály, nyitraszerdahelyi, Meizl János, ligetfalusi, Wowy Károly, lim-
bachi, Zscirnoviczky János , laazi, és lzák János turáni tanítók Ugyanazon jótevőtől nyert 
Svelila István, másod éves hittanhallgató a pozsonyi lyceumon, 25 aranyat. 

Házassági felmeutvényekért bejött 660 ft. 
Törvényszéki tárgyalás ez évben sem volt. 
Jegyzőkönyveinket ez évben is kicseréltük mindkét hitvallású testvérkerületekkel. 
Befejezem jelentésemet az egyházi és iskolai hivatalokban előfordult változások közlésével: 
1) Müködésök-teréről leléptek, az Urnák parancsára a halál által elhivatva, a fentebb 

nevezett kitűnő férfiakon kivül: Lesko Mihály, pozsonymegyei esperes és felső-szelii lelkész, 
Dorner Mátyás, alesperes és bazini német lelkész, Zmeskcd Elek, árvái esperességi másod 
felügyelő, Dr. Huszár Károly, trencsini esperességi pénztárnok, Rohácsek Mihály, ó-turai 
segédlelkész. 

2) A nyitrai esperesség felügyelőjévé választatott Valasek Mihály, ugyanott alespe-
ressé Leska János, az árvái esperességi törvényszék tagjává lett Lavothci József, s ugyanott 
Brózik András dékáni hivataláról lemondott. 

3) Felügyelőkké lettek: Richter Eduárd Bécsén, Vitális Péter Pribilinán, Kalenda 
János Nagyszombatbau. 

4) Lelkészi hivatalba léptek: Glatz Henrik Pozsonyban, Sebján János Felső-
Szeliben, király-lehotai helyettes lelkészül választatott Linczényi Lajos, a dunaszerdahelyi 
egyház helyettes lelkészévé lett Csáder Károly; lipótvári fegyintézeti lelkésszé le t t , a tábori 
lelkésznek távozott Droppct Vilmos helyébe Gyuris János. 

5) Segédlelkészekké let tek: Lanstják Pál atyja oldalánal Felsőzelén, ez idő szerint 
mint nevelő és esperességi segédlelkész Árvában elfoglalva, Zsarnoviczky Gyula trencsini 
esperességi segédlelkész, Dér er Gusztáv az ó-turai egyházban, Dobruczky János Emánuel 
Mosóczról átment Beszterczebányára, Droppa Cyrill lelkészül Kükemezőre, Sárosba , Wargha 
János Ksinnáról Plavnicára. 

6) A pozsonyi hittanszaki intézethez ideiglenes tanárul megválasztatott Vassko Gyula, 
ugyanazon intézetnél dékánná Csecsetka Sámuel. 
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7) A tanítói állomásokon előjött változások: Thamheszl József ós Grega János meg-
hívattak tanítókul Pozsonyba; lubiuai tanítóvá lett a hivataláról leköszönt Csemák Tamás 
helyébe Predmerszky Béla ; a vrbica-szent-miklósi egyházban, Krman Pál utódjává lett Bauer 
Ludmila; Krman Gusztáv segédtanítóvá lett Csorbán , Lojko Károly Pribilináu; Kmet Mátyás 
elhagyta Felső-Kubinban tanítói állomását s Porosz-Sziléziába távozott segédlelkésznek; jaszenovai 
tanítóvá lett Benczúr Mátyás. 

8) Lelkészi hivatalra felszenteltettek a fentnevezettek: Lanstyák Pál, Zsarnoviczky 
Gyula és Derer Gusztáv. 

9) Hitjelölti vizsgát tettek: Bucsek Gyula trencsiui, Dax György pozsonyi, Kosaczky 
Mihály Verbó-nyitrai , Kovácsik Gyula Balassa-Gyarmat-nógrádi, Kugyela György Szarvas-békési, 
Linder Mihály Nagy-Jeszene-turóci , Paulinyi Sámuel besztercebányai. 

íme összevont képe az elmúlt egyházi közigazgatási évnek: Az, ki benne vezérünk-
volt , legyen jelen ezen mi gyülekezetünkben is s áldja meg tanácskozásainkat, Jézus Krisztus 
tegnap és ma ugyanaz és mind örökké. Amen. 

A kerületi gyűlés, ezen alapos, kerületünk egyházi életének mult évi fejlődését 
híven ábrázoló jelentést feszült figyelemmel végig hal lgatá; Ö Főtisztelendőségéuek hü 
pásztorkodásaért általában, főleg jogaink férfias védelmeért mély háláját kifejezi, és jelen-
tését egész szövegében a jegyzőkönyvbe vezetni határozza. L. 

IL Főtisztelendő urnák felemlítése folytán, visszatérve azon fájdalmas veszteségre, mely 
kerületi felügyelő Urunk Ö Méltóságát, hőn szeretett nejének elhalálozásával, Istennek aka-
ratából érte: 

a kerületi gyűlés elhatározta, Méltóságos felügyelő Urnák őszinte részvétét ki-
fejezui, s Ő Méltóságához ezen üléséből résztvevő feliratot intézni. L. 

III . Nóvák Sámuel, árvái esperes u r , visszatérve Főtisztelendő ur jelentésére, neveze-
tesen annak a szegedi gyűjtéseket illető pontjára, jelenti , hogy az ő közvetítésével küldettek 
egyenesen Főtisztelendő Ur. Szeberónyi Gusztáv bányakerületi Superintendens úrhoz, a fent-
jelzett célra következő adományok: az alsó-kubini egyház, az egyháznak 5 f t t . a lelkésznek 
5 f t t . , Nóvák Sámuel a lelkésznek 1 f t t . ; az isztebuei egyház, az egyháznak 5 ftt . , a lelkész-
nek 5 ftt , Laczo János a lelkésznek 1 f t t . Összesen 22 ftot. 

Tudomásul vétetik. L. 
IY. Olvastatik Szentiványi Márton egyetemes felügyelői helyettes ur Ő Méltóságának 

1879. évi május hó 9-én 31Ó. sz a kelt á t i ra ta , melyben Főtisztelendő Superintendens urat, 
a magy. kir. belügyminiszter ur 1879. évi május hó 5-óről 3008. sz. a. kelt rendeletéhez 
képest értesiti, hogy Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi april hó 28-ról kelt leg-
felsőbb elhatározásával a magyar evang. prot. egyháznak, Ő Felségeik ezüst menyegzője alkal-
mából benyújtott üdvkivánati és hódolati fe l i ra tá t , legfelsőbb köszönetének nyilvánítása mellett, 
legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott; 

örvendetes tudomásul vétetik. T. 
V. Beterjesztetik Ő Nagyméltósága néhai Zsedényi Ede urnák 1879. évi február hó 

21-én Lőcsén kelt végrendelete s felolvastatik annak itt szószerint következő 2. pontja: 
„A többi három ágost. hitv. Egyházkerületnek ugyanis a dunáninneni, a dunántuli 

és bányakerületnek, mindegyikuek 20.000 azaz húszezer forintot , összesen a háromnak G0.000 
forintot hagyományozok a végett , hogy a mint éltemben a felekezeti néptanítókat főleg felse-
gíteni (igyekeztem, halálom után is mindegyik egyházkerületben tiz felekezeti néptanító, az 
illető Esperességek ajánlatára , az illető Superintendens által évenként száz forinttal jutalmaz-
tassék. Azon esetben ha ezen két pont alatt emiitett hagyományok 5ü /0-nál magasabb kamatokat 
hoznának, magától értve, hogy ezeket csakis a magyar hitelintézeti kötelezvényekben elhelyezni 
lehet , akkor ezen többlet felett az illető egyházkerületi gyűlés rendelkezik." 

E rendelkezés a boldogult nagy jótevő iránt érzett mély hála és kegyelet érzel-
meivel végig hallgatva, irányadó tudomásul vétetett. T. 

VI. A fentebbi kegyes rendelkezésnek hű megtartása mellett, tekintettel a r ra , hogy a 
dunáninneni egyházkerületben csak nyolc esperesség létezik, s igy a kegyes alapítvány élvezé-
sének módjára nézve, bizonyos rend megállapításának szüksége forog fenn, kerületi gyülésüuk 
következőleg intézkedik: 

A keriiletbeli hét esperességnek ajánlottal közül, mindenikében évenkint egy-egy 
részesül a jótéteményben, a nyitrai mint legnagyobb esperességnek ajáulottai közül ket tő; 
a tizedik élvezőt, az ajánlottak közül Főtisztelendő Superintendens ur választja, tekintet 
nélkül az esperességekre. T. 

YII. Főtisztelendő Superintendens ur jelentvén , hogy a kerületünknek hagyományozott 
20.000 frtot á tvet te , s azt hitelintézeti kötelezvényekbe, a hagyományozónak akaratához képest 
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el is helyezte; egyszersmind felemlíti, hogy már ez évben is , több tanitó a Zsedényi-hagyo-
mánybau való részeltetósért folyamodott; de miután a fentirt töke még nem kamatozott, s a 
javadalmazás csak jövő évben a szelvények beváltó,sa után fog kezdődhetni, kívánságukat nem 
teljesíthető ; 

Főtisztelendő urnák eljárása helyeslő tudomásul vétetvén, emlékeztetése a 
tanitó uraknak , hozzáalkalmazkodás véget t , figyelmébe ajánltatik. T. 

VIII. Beterjesztetik az egyetemes egyház folyó évi számadása; 
átnézés és esetleg jelentéstétel végett Nagyt. Szloboda Pá l , Boór Mihály és Tek. 

Trnovszky János urakból álló bizottságnak kiadatik. T. 
IX. A múlt évi ker. gyűlés jkvének IV. pontjánál Főtisztelendő Superintendens ur 

által az állami segélyösszeg engedélyezése jelentetvén: 
a kerületi gyűlés e jelentést tudomásul véve, az államsegély elosztási tervezetnek 

elkészítésére , Főtisztelendő Superintendens urnák elnöklete a la t t , Nóvák Sámuel, Trsztyénszky 
Fereuc, Bodiczky Kálmán, Krizsan Károly, Hodzsa András, Leska János, Dr. Húrban 
József, Kineti János, Bitter Károly, Csecsetka Sámuel, Valásek Mihály, Vitális Péter 
és Fajnor István tagokból álló bizottságot nevez ki , mely működésének eredményét a leg-
közelebbi ülésnek beterjeszti. L. 

X. Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy a szobotisti egyháztól és Havran s 
Chvojnica nevű császtkói irtványok lakosaitól, a kerületi gyűléshez Írásbeli beadvány terjesztetik 
be , s egyszersmind abeli véleményét nyilvánít ja , hogy ezen ügy, mielőtt a közgyűlés tárgyalása 
alá bocsáttatnék, előbb küldöttségileg volna megvizsgálandó: 

a kerületi gyűlés osztva Főtisztelendő urnák véleményét, Méltóságos Major Pál 
urnák elnöklete a la t t , Dulla Máté, Dr. Mudron Mihály, Krizsan Károly és Kmeti János 
tagokból álló küldöttséget választ, mely a jelen közgyűlés tartania alatt ülésezni, a fentjeiéit 
beadványt átvizsgálni, a találtat s véleményét a jövő ülésnek beterjeszteni felkéretik.. L. 

XI. Tudomására jutván az egyházkerületi gyűlésnek, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium, a középiskolák felett gyakorlandó állami főfelügyelet 
tekintetében törvényjavaslatot készített s e feletti bizalmas értekezletre ezen egyházkerület fel-
ügyelőjét is s utóbb magát a Superintendens urat is felhívta, ki azonban az ügyet az egyház-
kerület elé tartozónak ismervén, abban való részvételtől tartózkodott; ezen tárgyhoz az illető 
javaslat hivatalos közlése híjában a kerületi gyűlés tüzetesen nem szólhat ugyan, mindazon-
által szükségesnek találja kijelenteni, 

hogy a Superintendens urnák ez ügybeni eljárását helyeslő tudomásul vévén, 
legkevésbé sem veszi ugyan kétségbe 0 Felsége legfőbb felügyeleti jogát az ágost. hitv. 
evang. középiskolák felet t , valahányszor azonban s bármily alakban is ezen kérdés állami 
szabályozás tárgyává tétetnék: ezen egyházkerület egyszer mindenkorra a bécsi és linczi 
békekötéseken s ezek alapján hozott 1790 /1 : XXYI, trvczikkben megalapított s biztosított 
önkormányzati jogait fen tartani s azokat törvényszabta minden eszközzel megóvni s meg-
védeni kötelességének ismerendi. M - rí. 

XII . A mult. évi ker. gy. jegyzőkönyvének V. pontjánál jelentetik, hogy a felállítandó 
szláv tannyelvű felekezeti gymnásium szervezéséhez szükséges előmunkálatok elkészítésére kine-
vezett bizottság semmi jelentést sem nyújtott be. 

Tudomásul vétetik. L. 
XII I . A mult évi ker. gy. jkvének YI. pontjánál , melyben egyházkerületünk azon 

kérelemmel járul a val lás-és közokt. magyar kir. miniszter ur elébe, kegyeskednék az 1877. évi 
XX. t. cz. 230. §-ának oly alakú változtatását kezdeményezni, mely szerint a vagyontalan, 
kiskorú árvák számára a szükségelt anyakönyvi kivonatok díjtalanul szolgáltassanak ki ugyan, 
de a vagyont öröklött árvák érdekében kiszolgáltatott anyakönyvi kivonatokért járó dijat az 
illetők fizetni köteleztessenek, olvastatik a m. é. egyet. gy. jkvének 24 pontja , melyben a 
kérelem helyeseltetvén, a m. vallás- és közoktatási minisztériumhoz felterjesztendőnek határoz-
t a to t t , valamint némi tájékoztatásul a vallás- és közokt. minisztériumnak 1879. évi január hó 
13-án 30625/878 sz. a. kelt leirata, mely szerint „illetékkötelezettség szempontjából szegénynek 
csak az tekinthető, kinek összes keresete, s bármely forrásból eredő jövedelme nem több, mint a 
mennyit a lakhelyén szokásos közönséges napszám tesz, s ki ezen szegénységet a községi elöl-
járóságnak, ily értelemben kiállított bizonyítványával képes igazolni." 

A felolvasottaknak tudomásul vétele mellett, az egyetemes gyűlés által a m. 
minisztériumhoz intézett felterjesztésnek eredménye bevárandónak határoztatik. T. 

XIY. U. a. ker. gy. jkvének YII. és az ennek nyomán kelt egyetemes gy. jkv. 9. 
pontjában foglalt határozatoknál, melyekben mindkét testület felkéri az egyetemes felügyelőt az 
1875. évi XXXII . t. cz. 31. és 32. §§-ainak hiteles magyarázatát az országgyűlésen kieszközölni; 



miután nemcsak e határozatok eredménye ismeretlen, hanem miután a vallás- és közok-t. m. kir. 
minisztériumnak 1878 december 24-én 33375. sz. a. kelt, s a Főtisztelendő Superintendes úrhoz 
intézett leiratában fog-lalt eme kívánságával: „az egyházi főhatósága alatt létező, ugy a hozzá-
járulás alól felmentett mint fel nem mentett minden nyugdíjintézetek kezelőit egyúttal oda-
utasitani méltóztassék, hogy a kezelésökre bizott nyugdíjintézetek pénztári állapotáról, a felvett 
tagok neve, szolgálati ideje és életkora szerinti létszámáról, valamint a nyugdíjazottaknak és 
gyámolítottaknak létszámáról és neveiről évi kimutatást szerkesszenek, és azt a kir. tanfelügyelők 
utján ide évenként terjesszék fel" egyházi önkormányzatuiíkon uj sérelem követtetik e l , mennyi-
ben a főfelügyeleti jog ellenőrzési és évenkinti megszámoltatási joggá terjesztetik k i ; 

kerületi gyűlésünk, az országgyűléshez hiteles törvénymagyarázat kieszközlése végett 
intézett kérvénynek sorsáról az egyetemes gyűlésen értesülvén, az egyetemes egyházzal 
közösen, ha szükséges volna önállóan . külön felterjesztés által i s , kívánja önkormányzati 
jogainak tiszteletben tartását s biztosítását kieszközölni. T. 

XV. U. a. ker. gy. jkvének VIII . pontjánál beterjesztetnek az egyházkerületünk 
esperességeiben létező iskolatanítói özvegy-, árva-, gyám- és nyugdíjintézetekről szóló következő 
jelentések: 

A) Árvában. 1. Keletkezett: 1842-ben, 2. Tőke: 1878. végén 5622 ft . 11 kr. 
3. Özvegy nincsen, 1 árva kap 20 ftot. Medzihradszky Lajos tanító 100 ftot. 

P>) Liptóban. 1. Keletkezett 1824-ben. 2. Tőke: 12964 ft . 20 kr. 3. Nyugdíjas özvegy 
14. Kapnak összesen 660 ftot. 

C) Mosonyban, nincsen. 
D) Nyitrában. 1. A lelkészekkel közös. 2. Keletkezett 1837-ben. 3. Tőke : 11996 ft. 

4. Nyugdíjas papi és tanítói özvegyek száma 14 , kik közül egy-egy 80 frtot kap. 
E) Pozsony városban. Az intézet tőkéje átadatván az egyházközségnek, ez vette által 

a tanítók és azok özvegyei és árvái nyugdíjaztatását. 
F) Pozsonyim:gyében. A lelkészekkel közös. 
G) Trencsinben. 1. Közös a lelkészekkel. 2. Keletkezett 1873-ban. 3. Tőke: 4818 ft, 

82 kr. 4. Nyugdijasok száma 3 özvegy, kik 5 0 — 5 0 frtot kapnak. 
H) Turöcban. 1. Keletkezett 1844-ben. 2. Tőke: 4712 ft . 95 kr. 3. Három özvegy 

és egy hivatalképtelen tanító kap 166 frtot. 
Tudomásul vétetik. T. 

XVI. A múlt évi ker. gy. jkvének IX. pontjához, mely szerint a nyitrai és trencsini 
egyházak iskolai könyvtáraiból lefoglalt és összeszedett könyvek ügyében, a val lás-és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztériumhoz egy felterjesztésnek intézése elhatároztatott, Főtisztelendő Snper-
intendes ur jelenti, hogy a felterjesztés mult év novemberhó 17-én felküldetett , s a r ra , nem 
ugyan egyenesen, hanem azon alkalommal, midőn a magas minisztérium, 1878. évi december 
24-éu 30566 sz. a. kelt rendeletével Hodzsa M. M. „Vetin o slovenciné", ugyan ő tőle „Dobruo 
Slovo" cimű müveket és a ,.Zora" cz. időszaki néplapot, az iskolai könyvtárakból kit i l totta, oly 
értelmű választ adott , hogy az iskolai, illetve népkönyvtárak tulajdonát képező, kifogás alá nem 
eső könyvek, az illető tanfelügyelőnek oly meghagyással küldettek le, hogy azokat tulajdonosaik-
nak szolgáltassa vissza, 

Tudomásul vétetik. L. 
XVII. A megelőző ponttal kapcsolatban, a nyitrai és trencsini esperessógek részéről 

jelentetik, hogy az illető tanfelügyelők a lefoglalt, de a miniszteri rendelettel kifogás alá nem 
esőknek nyilatkoztatott könyveket, illető tulajdonosaiknak még vissza nem szolgáltatták s kíván-
ta to t t , hogy a kerületi gyűlés a megkárositottakat pártul fogja, és a nyitrai s trencsini tan-
felügyelők önkényes eljárása elleu a magas minisztériumhoz feliratot intézzen: 

a. kerületi gyűlés ez értesítést tudomásul véve, a nyitrai ós trencsini tanfelügyelők 
önkényes eljárásán megütközött, s ez önkény ellen a magas vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz feliratot intézni elhatározta. L. 

XVIII. A fentebbiekkel összeköttetésben, a nyitrai esperesség részéről előadatik, hogy 
a nyitrai megyei hatóságok, a megyei közigazgatási bizottság határozata folytán, felekezeti 
iskoláinkra , az egyházak illetve egyházi hatóságaink meghallgatása nélkül taneszközöket erő-
szakolnak oly módon, hogy a községi jegyzőknek büntetés terhe alatt meghagyják, hogy bizonyos 
általuk meghatározott pénzösszeget, mint az erőszakolt taneszközök á r á t , a megszabott határ-
napig beküldjenek, ezen a községi pénztárból előlegezett pénzt pedig később az illető egyháztól, 
esetleg egyházhivektől, kivetés utján végrehajtásilag is beszedik, mely kíméletlen eljárással 
jogaink sértetnek. 

A kerületi gyűlés ez eljárás ellen a magas minisztériumhoz felterjesztést intézni 
elhatározza; egyúttal felhívja a nyitrai főesperes u ra t , hogy az idevágó adatokat összegyűjtve 
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összeállítsa, s további intézkedés céljából, a gyűlés nevében elnökileg intézendő felterjesz-
tésnek szerkeszthetése végett , Főtisztelendő úrhoz niielébb küldje be. L. 

XIX. A Ninélt. vallás- és közoktatásügyi in. kir. minisztériumnak következő rendeletei 
közöltetnek : 

1) 1878. évi novemberbe 17-én 1192. ein. sz. a. Előfizetési felhívás Ő Felsége arcképére. 
2) 1879. évi áprilishó 7-éu 7226. sz. a. Az iskolák, járványbetegségek miat t , a 

polgári hatóság tudtával zárassanak be. 
3) 1879. évi juniushó 11-én 15229. sz. a. Protestáns egyházi hatóságok 

levelezésének portoinentessége. 
4) 1878. évi decemberhó 12-én 32417. sz. a A székesfehérvári kiállításba tanesz-

közök küldessenek. 
5) 1879. évi márciushó 1-én 3844. sz. a. Iskolai helyiségek tisztán tartása. 
6) 1879. évijanuárhó 26-án 2255. sz. a. Könyöradományok gyűjtésére egyelőre nem 

fog engedély adatni. 
7) 1879. évi jauuárhó 12-én 32889/78. sz. a. A halottak és szülöttek hol vezeten-

dők be az anyakönyvbe. 
8) 1879. évi februárhó 9-én 1280. sz. a. Elhalt katonák és honvédek halotti leveleik 

körüli szabályok. 
9) 1878. októberhó 12-én 1068. ein. sz. A mozgósított állami és megyei tisztviselők 

és szolgák érdekében. 
10) 1878. decemberhó 11-én 1092. ein. sz. Mozgósított állami és megyei tisztviselők 

és szolgák ügyében. 
11) 1879. évi juliushó 5-én 18173 sz. a. Tátrahegység dombom térképe megvételre 

ajánltatik. 
12) 1879. évi jauuárhó 21-én 34242. sz. a. , ,Külföld' ' folyóirat ajánltatik. 
13) 1879. évi juniushó 18-án 602. ein. sz. a. Törvénytár elárusitása. 
14) 1879. évi juniushó 28-án 789. ein. sz. a. Grünwald Béla: Törvényhatósági köz-

igazgatás kézikönyve. 
15) 1879. évi augusztushó 13-án 21759. sz. a. Besztercebányai harmóniumok. 
16) 1878. évi októberhó 9-én 22612. sz a, Bartalus és Gyertyánífy: négyes dalok 

zsebkönyve. 
17) 1879. márciushó 5-éu 5906. sz. a. Bartalus és Gyertyánífy: Nőkarének gyűjteménye. 
18) 1878. évi októberhó 29-éu 27909. sz. a. Népkönyvtárak ügye ajánltatik. 
19) 1879. évi áprilhó 28-án 10453. sz. a, Wagner Ede által szerkesztett s kiadott 

„Mocnárstvo Rakouské", , ,Europa" czimü térképek, Issleib Vilmos által szerkesztett „Neuester 
Schulatlas" és Kozenn B. által szerkesztett „Geographischer Schulatlas" az iskolai használatból 
kitiltatnak. 

20) 1879. évi jauuárhó 13-án 15363 sz. a, Fabjan Vendel: „Dejepis Uhorska" stb. 
cimü munkája tankönyvül nem ajánltatik. 

21) 1878. 'évi októberhó 13-án 26082. sz. a Vasváry László a tanítói pályától 
eltiltatik. 

22) 1879. évi jauuárhó 31-én 2303. sz. a. Boda Gyula a tanítói pályától eltiltatik. 
23) 1879. évi márciushó 16-án 6740. sz. a. Herendi József a tanítói pályától eltiltatik. 
24) 1879. évi májushó 24-én 13875. sz. a. Rumpelesz József a tanítói pályá-

tól eltiltatik. 
26) 1878. évi juliushó 6-án 17309. sz. a, Koch Antal a tanítói pályától eltiltatik. 
26) 1878. évi szeptemberbe 17-én 23731. sz. a Pályázat igazgatói állomásra, a 

fiumei reálgymnasiumon. 
27) 1878. évi szeptemberhó 7-én 20656. sz. a. Pályázat a szláv nyelvészet tanszékére 

a budapesti egyetemen. 
28) 1879. évi februárhó 24-éu 5076. sz. a. Pályázat losonci gymuasiumi két tanszékre. 
29) 1879. évi márciushó 3-án 5961. sz a. Pályázat nagyszebeni főgymnasiumi tanszékre. 
30) 1879. évi márciushó 22-én 8102. sz. a. Pályázat tanszékre a kaposvári gym-

nasiumban. 
31) 1879. évi áprilishó 1-én 9109. sz. a. Pályázat fehértemplomi gymuasiumi tanszékre. 
32) 1879. évi juliushó 20-án 19842. sz. a. Pályázat rajztanári állomásra a nagy-

szebeni főgymnasiumban. 
33) 1879. évi juliushó 25-én 19829. sz. a. Pályázat egyetemes történelmi tanszékre 

a budapesti egyetemen. 
Mindezen rendeletek köröztetve lévén, itt tudomásul vétetnek. T. 
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A m. e. ker. gy. jkve XIV. pontjánál Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, 
hogy ezen év folytában is több, egyházunkra nézve sérelmes ügy felterjesztetett a Nmlgu mi-
nisztériumhoz. Ezekből elintéztettek: 

1) 1878. évi októberhó 23-án 26381. sz. a. kelt miniszteri rendelettel Demovics 
Bertalan valcsai róm.-kath. plébános, Pozseczky József illetéktelenül megkeresztelt fiúgyermeke 
keresztlevelének hivatalos kiszolgáltatására utasíttatott. 

2) 1879. évi januárhó 12-én 33836. sz. a. kelt miniszteri leirat szerint, a nagy-
szombati érseki helynökhöz intézett rendelettel, a rohói róm.-kath. helyettes lelkésznek cselek-
vénye . hogy Miuárcsik György ág. hitv. ev. ós Horuák Krisztina róm.-kath. házasfelek fiúgyer-
mekét megkeresztelte, helytelenítetvén, őt a törvénynek tiszteletben tartására utasítja. 

3) 1879. évi januárhó 28-án 31458. sz. a. kelt miniszteri rendelettel Nepala András 
és Kmosko Zsuzsanna ág. hitv. ev. híveknek a róm.-kath. egyházba történt átvételük alkalmá-
val. a Nepala Andrásra vonatkozó eset, melynél az 1868. LIII . tcz. 1—8. §§-ban meghatáro-
zott formaságok egészen figyelmen kivül hagyat tak, helytelenítése mellett , a besztercebányai 
püspök felhivatik, hogy a hivatolt törvény 7. §-a értelmében intézkedvén, a zniováraljai plébános, 
K m o s k o Zsuzsannának törvényszerű áttéréséről, Klimo Vilmost, ág. hitv. ev. lelkészt pótlólag értesítse. 

Felterjesztettek , de még el nem intéztettek: 
1) Nittnausz Ádám panasza, Palkovits szentgyörgyi plébános ellen, Kassa Mátyás 

megbérmáltatásaért. 
2) Steltzer Károly panasza Ernyei plébános ellen, Chmelár János ügyében. 
3) Ugyanannak panasza Schormann Antal plébános ellen, Smahel ügyében. 
4) Bogyay Antal lelkész panasza Mikovitz plébános ellen , Mucska András gyerme-

kének ügyében. 
Az elintézettekről való értesítés tudomásul vétetik; a még el nem intézetteknek 

orvoslása bizalomteljesen elváratik. T. 
XXI . Fentebbivel kapcsolatban beterjesztetik Tisztelendő Stelczer Károly nagyszombati 

lelkész urnák, a pozsonymegyei esperességi gyűlés utján a kerületi gyűléshez felterjesztett, több rend-
beli sérelmes ügyet tartalmazó panaszlevele; a sérelmes ügyek elintézésének módja meg lévén állapítva, 

a panaszló lelkész ű r , illetőleg az esperesség utasittatik , hogy az előjövő sérelmek, 
az esperes ur ut ján, Főtisztelendő Superintendens úrhoz terjesztessenek be , ki azoknak orvoslá-
sáról mint eddig, ugy ezután is gondoskodni el nem mulasztja. T. 

XXII . Olvastatott: „Jelentés, a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület népisko-
láinak állapotáról, a lefolyt 1878/9 tanévben, összeállítva az egyházkerületi iskolai bizottság-
jegyzője által", mely szerint 

I. Arvai 
esperességben volt tanköteles: 

6 — 1 2 éves 683 
1 3 - 1 5 éves 311 

összesen. . 994 
Ezek közül j á r t : 

elemi iskolába 608 
i s m é t l ő b e . . . 179 
felső nép- vagy polgáriskolába 5 
magánintézetbe 38 
középtanodába 8 

iskolába jár t összesen. . 838 
iskolába nem járt 156 

Tankönyve minden gyermeknek volt. 
A tanítók száma 9. Ezek mind rendesek. 
Az iskolák száma 9. Ezek mind egyházi épületekben voltak elhelyezve s jók. A 

tanítók mind el voltak látva lakással. 
Faiskola volt 4 ; kert 9 ; testgyakorló 1 ; taneszköz 267 ; könyvtár 3. 

Az iskola ingatlan vagyonának értéke 60 fr t — kr. 
tökéje T 850 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 6 ,, — 
tőkék kamatjai 42 
tandíjból bejött 30 „ — 
egyházi segélyből . 2700 „ 80 „ 

összes évi jövedelem.. 2778 fr t 80 kr. 
3 

j? 
JJ 
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Ebből fordíttatott: 
tanítók fizetésére 2748 fr t 40 kr. 
fűtésre és tisztogatásra 22 „ — „ 
szegény gyermekek könyveire 8 „ 40 „ 

összes évi k iadás . . 2778 frt 80 kr. 
Mellékfoglalkozása egy tanítónak sem volt. 
A megyei tanfelügyelő 6 iskolát látogatott meg. 

II. Liptói 
esperességben volt tanköteles: 

6 - 1 2 éves 3228 
1 3 — 1 5 éves : 1453 

összesen. . 4681 
Ezek közül j á r t : 

elemi iskolába 2810 
ismétlőbe 773 
felső nép- vagy polgáriskolába 26 
magánintézetbe 7 
középtanodába 30 

összesen. . 3646 
iskolába nem járt 1035 

Tankönyve 354 gyermeknek nem volt. 
Tanitó volt 48. Ezek közül rendes 4 2 ; segéd 6. 
Az iskolák száma 48. Ezek közül 40 egyházi épületben volt elhelyezve; 6 bérelt 

helyiségben. 
Az iskolák közül 40 jó; 8 rosz. Tanitólak volt 41. 
Faiskola volt 2 0 ; kert 2 9 ; testgyakorló 9 ; taneszköz 1 2 1 2 ; könyvtár 19. 

Az iskola ingatlan vagyonának értéke 18960 frt — kr. 
Tőke nincs. — — 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme tett 1138 frt — kr. 
tandíjból bejött 3006 „ 80 „ 
községi segélyből 998 „ — ,, 
egyházi segélyből 9790 ,, 11 ,, 
egyebekből 153 „ 52 „ 

az összes évi jövedelem te t t . . 15086 fr t 43 kr. 
Ebből fordíttatott: 

tanítók fizetésére 14173 f r t 66 kr. 
fűtésre, tisztogatásra 623 ,, — ,, 
tanszerekre . . . 59 ,, — „ 
szegények könyveire 15 ,, 52 ,, 
egyebekre 215 „ 25 „ 

az összes évi kiadás te t t . . 15086 ,, 43 „ 
Mellékfoglalkozása volt 2 tanítónak. 
A megyei tanfelügyelő meglátogatott 18 iskolát. 
Polgári közegek segédlete 15 iskolánál sikeres volt 

III. Mosonyi 
esperességben volt tanköteles: 

6 — 1 2 éves 900 
1 3 - 1 5 éves 360 

összesen.. 1260 
Ezek közül j á r t : 

elemi iskolába 895 
ismétlőbe 351 
felső nép- és polgáriskolába 7 
magánintézetbe 1 
középtanodába 6 

összesen. . 1260 
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Iskolába nein járó tanköteles nem volt. Tankönyve minden iskolás gyermeknek volt. 
Tanító volt 10. Ezek mind rendesek. Iskolaépület volt 8. Ezek mind az egyház tulaj-

donai, s jó karban vannak. Tanítóink volt 10. 
Faiskola volt 5 ; kert 11; testgyakorló nem volt; taneszköz 4 6 1 ; könyvtár 6. 
Az iskola ingatlan vagyonának értéke 2 4 1 0 0 frt — kr. 
Tőke 1309 „ ~ „ 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1125 „ —- „ 
tőkék kamatjai 57 „ 81 ,, 
tandíjból bejött 1647 „ — „ 
községi segélyből 1067 ,, — „ 
egyházi segélyből 5461 ,, 70 ,, 

összesen.. 9358 fr t 51 kr. 
Ebből fordíttatott: 

tanítók fizetésére 6634 f r t 82 kr. 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 2581 „ — „ 
tanszerekre 89 ,, 30 ,, 
szegény gyermekek könyveire 22 ,, 69 
egyebekre 30 „ 70 

összesen.. 9358 fr t 51 kr. 
Mellékfoglalkozása nem volt egy tanítónak sem. 
A megyei tanfelügyelő 3 iskolát meglátogatott. 
Polgári közegek segédlete 5 iskolánál sikeres volt. 

IV. Nyitrai 
esperességben volt tanköteles: 

6 - 1 2 éves 6145 
1 3 — 1 5 éves 2237 

összesen.. 8382 
Ezek közül j á r t : 

elemi iskolába 5 6 7 3 
ismétlőbe 772 
felső nép- és polgáriskolába 8 
magánintézetbe 5 
középtanodába 15 

összesen. . 6473 
iskolába nem járt 1909 

Tankönyve nem volt 27-nek. 
Tanító volt 85. Ezek közül rendes 3 3 ; segéd 52. 
Iskola volt 77. Ezek közül egyházi épületben 48 ; bérelt helyiségben 29. Az iskolák 

közül 44 jó ; 33 rosz. Tanitólak volt 61. 
Faiskola volt 3 4 ; kert 3 4 ; testgyakorló 2 4 ; taneszköz 5 3 1 ; könyvtár 8. 

Az iskola ingatlan vagyonának értéke 3812 f r t — kr. 
Tőke nincs. 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 
tandíjból bejött 
községi segélyből 
egyházi segélyből 
egyebekből 

összesen 
Ebből fordíttatott: 

tanítók fizetésére 
fűtésre, tisztogatásra, javításra' 
tanszerekre 
szegény gyermekek könyveire 
egyebekre . 

összesen. . 
Mellékfoglalkozása volt 56 tani tónak. 
A megyei tanfelügyelő meglátogatott 7 iskolát. 
Polgári közegek segédlete 25 egyháznál sikeres volt. 

3* 

• n ii 
260 fr t — kr. 

2557 n 5? 
488 n 11 

13582 n 11 
4 8 4 ti 11 

17371 frt kr. 

16138 frt - kr. 
702 ii ii 
321 ii ii 

48 ii ii 
162 ii ii 

17371 frt — kr. 



esperességben volt tanköteles: 
6 — 1 2 éves 

1 3 — 1 5 éves 

Ezek közül j á r t : 
elemi iskolába 
ismétlőbe 
magánintézetbe . . . . 
középtanodába 

— 12 — 

V. Pozsonyvárosi 

összesen 

összesei). 

939 
334 

1273 

878 
132 

45 
61 

1116 
157 iskolába nem járt 

Tankönyve minden gyermeknek volt. 
Tauitó volt 15. Ezek közül 14 rendes; 1 segéd. 
Iskola volt 6 , mely mind egyházi épületben van elhelyezve s jó. Tanitólak volt 3. 
Faiskola volt 2 ; kert 3 ; testgyakorló 2 ; taneszköz 5 5 7 ; könyvtár 2. 

Az iskola ingatlan vagyonának ertéke 162 fr t — kr. 
Tőke 50 „ — 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 27 frt — kr. 
tőke kamatjai : 2 ,, 50 ,, 
tandíjból bejött 1915 
községi segélyből 250 

egyebekből . . 

Ebből fordíttatott: 
tanítók fizetésére 
fűtésre s tisztogatásra 
tanszerekre 
szegény gyermekek könyveire 
egyebekre 

>1 
:>1 

e 

összesen. . 

n 
n 
n 

721 „ — „ 
9873 frt 50 kr 

kr. 

j? 

összesen 

9047 frt -
576 „ -
122 ,, ,, 

60 „ — „ 
68 „ 50 „ 

9873 frt 50 kr. 
Mellékfoglalkozása volt 1 tanítónak. 
A megyei tanfelügyelő az iskolákat mind meglátogatta. 
Polgári közegek segédlete 2 egyháznál sikeres volt. 

VI. Pozsonyinegyei 
esperességben volt tanköteles: 

6 — 1 2 éves 1408 
1 3 - 1 5 éves* ^ 486 

összesen. . 1894 
Ezek közül jár t : 

elemi iskolába 1323 
ismétlőbe 
felső nép- és polgáriskolába 
magánintézetbe 

386 
24 

4 
18 

1755 
139 

középtanodába 
összesen. . 

iskolába nem járt 
Tankönyve csak egy tanulónak nem volt. 

Tanító volt 23. Ezek közül 22 rendes ; 1 segéd. 
Iskola volt 17, mely mind egyházi épületben volt elhelyezve s jó. Tanitólak volt 20. 
Faiskola volt 5 ; kert 1 0 ; testgyakorló 2 ; taneszköz 5 1 8 ; könyvtár 5. 

Az iskola ingatlan vagyonának értéke 
Tőke 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 
tőkék kamatjai 
tandíjból bejött 

15800 frt — kr. 
8813 i J a 

964 frt - kr. 
623 n a 
582 a a 
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átvitel. . 2169 f r t — kr. 
községi segélyből 1706 ,, — „ 
egyházi segélyből 6342 ,, 59 ,, 
egyebekből H 3 „ „ 

összesen. . 10330 fr t 59 kr. 

Ebből fordíttatott: 
tanítók fizetésére 9480 frt 79 kr. 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 477 „ — ,, 
tanszerekre 99 „ 80 ,, 
szegény gyermekek könyveire 55 ,, —- „ 
egyebekre 218 „ — „ 

összesen. . 10330 frt 59 kr. 
Mellékfoglalkozása 1 tanítónak volt. 
A megyei tanfelügyelő az iskolákat mind meglátogatta. 
Polgári közegek segédlete 3 helyen sikeres volt. 

VII. Trencsini 
esperességben volt tanköteles: 

6 — 12 éves 2365 
13—15 éves . . . 907 

összesen.. 3272 
Ezek közül j á r t : 

elemi iskolába 2145 
ismétlőbe 251 
felső nép- vagy polgáriskolába 13 
magánintézetbe 12 
középtanodába 9 

összesen. . 2 4 3 0 
iskolába nem járt 842 

Tankönyve nem volt 36-nak. 
Tanitó volt 34. Ezek közül rendes 18 ; segéd 16. 
Az iskolák száma 32. Ezek közül egyházi épületben elhelyezve 28 ; bérelt helyiségben 4 

jó karban 2 2 ; rosz 10. Tanitólak volt 34. 
Faiskola volt 1 7 : kert 2 2 ; testgyakorló 2 ; taneszköz 8 9 6 ; könyvtár 3. 

Az iskola ingatlan vagyonának értéke 11350 f r t — kr. 
Tőke nincs. — ,, — ,, 

„ Az ingatlan vagyon évi jövedelme 819 fr t — kr. 
tandíjból bejött 1170 „ 71 „ 
egyházi segélyből 3875 83 „ 
egyebekből 384 „ — „ 

összesen. . 6249 f r t 54 kr. 
Ebből fordít tatot t : 

tanitók fizetésére 5658 f r t 54 kr; 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 471 ,, — ,, 
tanszerekre 54 „ — 
szegény gyermekek könyveire 12 ,, — 
egyebekre 54 

összesen. . 6249 fr t 54 kr. 
Mellékfoglalkozása volt 16 tanítónak. 
A megyei tanfelügyelő meglátogatott 12 iskolát. 
Polgári közegek segédlete 3 egyháznál sikeres volt. 

ii 
ii ii 

VIII. Turöci 
esperességben volt tanköteles: 

6 - 1 2 éves 2256 
1 3 — 1 5 éves 661 

összesen.. 2917 
3 



Ezek közül j á r t : 
elemi iskolába 1850 
ismétlőbe 285 
felső nép- és polgár iskolába 32 
magánintézetbe 1 
középtauodába 12 

összesen.. 2180 
iskolába nem jár t 737 

Tankönyve nem volt 27-nek. 
Tanitó volt 44. Ezek közül rendes 3 3 ; segéd 11. 
Az iskolák száma 43. Ezek közül egyházi épületben 36 ; bérelt helyiségben 7. Az 

iskolák közül 27 jó ; 16 rosz. Tanitólak volt 39. 
Faiskola volt 1 2 ; kert 3 0 ; testgyakorló 4 ; taneszköz 8 6 4 ; könyvtár 4. 

Az iskolák ingatlan vagyonának értéke 25750 fr t — kr. 
Tőke 550 „ - „ 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1255 frt — kr. 
tőkék kamatjai 34 „ — ,, 
tandíjból bejött 4655 „ — „ 
községi segélyből 223 „ — „ 
egyházi segélyből . 3404 „ — „ 
egyebekből 384 ,, — „_ 

összesen. . 9955 fr t — kr. 
Ebből fordíttatott : 

tanítók fizetésére 9119 fr t — kr. 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 605 ,, — ,, 
tanszerekre 80 ,, — ,, 
szegény gyermekek könyveire 42 ,, — ,, 
egyebekre 109 „ — ,, 

összesen. . 9955 f r t — kr. 
Mellékfoglalkozása volt (a tavalyi kimutatás szerint , az ezidei e tekintetbeni rovat 

nem lévén kitöltve:) 16 tanítónak. 
A megyei tanfelügyelő 8 iskolát meglátogatott. 
Polgári közegek segédlete 3 helyen sikeres volt. 

Összezés : 
Az egész egyházkerületben volt tanköteles : 

6 — 1 2 éves 17924 
(291-gyel kevesebb mint tavaly) * 

13—15 éves 6749 
(297-tel több mjnd tavaly) 

összesen.. 2 4 6 7 3 
(6-tal több mint tavaly) 

Ezek közül jár t : 
elemi iskolába 16182 

(194-gyei kevesebb mint tavaly) 
ismétlőbe / 3129 

(567-tel több mint tavaly) 
felső nép- és polgáriskolába 115 

(17-tel kevesebb mint tavaly) 
magánintézetbe . 113 

(2-vel kevesebb mint tavaly) 
középtanodába 159 

(21-gyel kevesebb mint tavaly) 
összesen jár t iskolába. . 19698 

(333-mal több mint tavaly) 
iskolába nem jár t 4975 

(327-tel kevesebb mint tavaly) 
tankönyv nélkül volt 445 

(119-czel kevesebb mint tavaly) 
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Tanító volt 268 
(11-gyel több mint tavaly) 

rendes 181 
(5-tel több mint tavaly) 

segéd 87 
(6-tal több mint tavaly) 

Iskola volt 240 
(3-inal több mint tavaly) 

egyházi épületben 192 
(ugyananyi mint tavaly) 

bérelt 48 
(3-mal több mint tavaly) 

jó 173 
(1-gyel több mint tavaly) 

rosz 67 
(kettővel több mint tavaly) 

Tauitólak volt 217 
(14-gyel több mint tavaly) 

Faiskola 99 
(2-vel kevesebb mint tavaly) 

kert 148 
(14-gyel kevesebb mint tavaly) 

testgyakorló 44 
(16-tal több mint tavaly) 

taneszköz 5306 
(612-vel több mint tavaly) 

könyvtár 51 
(10-zel több mint tavaly) 

Az ingatlan vagyon értéke 99994 f r t — kr. 
(4437 frttal kevesebb mint tavaly) 

tőke 11572 f r t — kr. 
(1685 frt tal kevesebb mint tavaly). 

Az ingatlan vagyon évi jövedelme 5594 frt — kr. 
(452 frttal kevesebb mint tavaly) 

kamat 759 frt 31 kr. 
(98 ft . 24 krral kevesebb mint tavaly) 

tandíjból bejött 15563 fr t 51 kr. 
(906 ft . 2 krral több mint tavaly) 

községi segélyből 4732 fr t — kr. 
(184 ft tal kevesebb mint tavaly) 

egyházi segélyből 5 2 1 1 5 frt 03 kr. 
(2555 ft. 70 krral több mint tavaly) 

egyéb forrásokból 2239 fr t 52 kr. 
(248 frt tal kevesebb mint tavaly) 

összesen. . 8 1 0 0 3 fr t 37 kr. 
(2479 ft . 18 krral több mint tavaly). 

Ebből fordít tatot t : 
tanítók fizetésére 73000 f r t 21 kr. 

(431 ft . 88 krral több mint tavaly) 
fűtésre, tisztogatásra, javításra 6057 frt — kr. 

(1396 ft. 86 krral több mint tavaly) 
tanszerekre 825 frt 10 kr. 

(281 ft . 40 krral több mint tavaly) 
szegény gyermekek könyveire 263 f r t 61 kr. 

(63 f t . 58 krral több mint tavaly) 
egyebekre 857 fr t 45 kr. 

(305 ft. 46 krral több mint tavaly) 
összesen. . 81003 frt 37 kr. 

(2479 ft. 18 krral több mint tavaly). 
4* 
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Mellékfoglalkozása volt 92 tanítónak. 
(3-mal több mint tavaly.) 

A megyei tanfelügyelők meglátogattak 77 iskolát. 
(24-gyel kevesebb mint tavaly.) 

Polgári közegek segédlete 56 iskolánál sikeres volt? 
(28-cal több mint tavaly.) 

A kerületi gyűlés ezen érdekes jelentést gondos figyelemmel meghallgató, s egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe iktatni határozza; a kerületi iskolai bizottság jegyzője 
Korcsek Zsigmond urnák, az elemi iskolaügy hű ábrázolásaért köszönetet mond; a felismert 
haladást dicséri; valamennyi esperességi és egyházközségi iskolai hatóságoknak iskolaügyünk 
felvirágoztatásához ujai t s állandó buzgóságot ajánl L. 

XXII I . U. a. é. jkv. XVI. pontjánál Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy a 
határozatnak megfelelőleg, az ideiglenes tanítóknak a tanképesitő vizsgálat letételének kötelezett-
sége alól való felmentetését, s hivatalukban való meghagyatását kérelmező felirat a magas 
kormányhoz haladéktalanul felterjesztetett, de mind ez ideig válasz nem érkezett; 

tudomásul vétetik s a válasz beváratik. T. 
XXIV. Beterjesztetik Méltóságos Szent-Iványi Márton urnák, mint egyetemes felügyelői 

helyettesnek 1879. évi juliushó 29-én 325. sz. a, kelt levele, melyben a folyó évi egyetemes 
gyűlés tartásának helyeül Budapestet s idejeül folyó évi szeptemberbe 11 -át s következő napjait 
tűzi ki oly módon, hogy megelőzőleg szeptemberhó 10-én, esti 6 órakor a pesti magyar egy-
ház nagytermében egyetemes értekezletet kiván tar ta tni ; egyszersmind Főtisztelendő Superintendens 
urat személyes megjelenésre, s az egyetemes gyűlésre menendő kerületi képviselőknek megválasz-
tatására felkéri. 

Kerületünk részéről a folyó évi egyetemes gyűlésre képviselőkül kiküldetnek, a 
r e n d e s e l n ö k s é g mellett: Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost, Trokau 
János, Bitter Károly, Krizsan Károly, Hodzsa András (napi dijjal), Trsztyénszky Ferenc 
esperesek, Leska János alesperes r Bodiczky Kálmán, Wannay László, Kineti Jáuos, 
Huszár Gusztáv lelkészek, Nagys. Mossóczy Lajos, Kubinyi Kálmán, Majór P á l , Szilvay 
Károly , Jus th József, Bobrovuiczky László, Valásek Mihály, esperességi felügyelők ; Csillaghy 
József, Andaházy László, Cancriuyi Mihály, Schleifer Károly, Dr. Mudron Mihály, Dohnányi 
Lajos , id. Szent-Iványi József, Hulla Máté, Fajuor Is tván, egyházi felügyelők; Csecsetka 
Sámuel theologiai dókán és a pozsonyi lyceum képviselője: Michaelis Vilmos, igazgató 
(napi dijjal) T. 

XXV. Beterjesztetik a mult évi ker. gy. jkvének XXIV. pontjával kiküldött , kerületi 
pénztárt- és pénztárnoki számadást vizsgáló bizottság jelentése, mely szerint a kerületi pénz-
tárnak állása az 1878. év végén a következő: 

1. Forgalom: Bevétel 5035 f r t 02 kr. 
Kiadás 4765 „ 71 „ 

Pénztári maradvány . . 269 fr t 31 kr. 
2. Vagyonállás: t ő k e k a m a t 

Cselekvő vagyon: 20092 fr t 50 kr. 1064 fr t 08 kr. 
Szenvedő vagyon, a lap í tványokban : . . . . 2849 ,, 15 ,, 158 ,, 10 ,, 

Tiszta vagyon77 17243 fr t 35 kr. 905 frt 98 kr. 

3 Az 1879. évi költségvetés előirányzata : 
I. S z ü k s é g l e t : 

Superintendensi tiszteletdíj 1200 fr t — kr. 
Superintendensi segédlelkész fizetése 200 „ — ,, 
Váci siketnémák vallásoktatásaért . 20 „ — ,, 
Kerületi jegyzők tiszteletdija 200 „ — 
Pozsonyi lyceum és tápintózet 450 „ — „ 
Vegyes költségek 900 „ — „ 
Német István ösztöndíj 86 ,, 46 „ 
Szirmay-alapitvány kamatai 63 „ — „ 

összesen.. 3119 fr t 46 kr. 
II. F e d e z e t : 

a) Esperességek illetékei: Árva 73 frt 85 kr. 
Liptó 332 „ 51 „ 
Mosony 76 „ 54 „ 
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átvitel. . 482 fr t 90 kr. 
a ) Esperességek illetékei: Nyitni 509 „ 94 „ 

,, hátraléka v 161 „ 87 „ 
Pozsonyin, gye 147 „ 53 „ 
Pozsony varos 86 ,, 73 ,, 
Trencsin 205 „ 28 „ 
Turóc 264 „ 89 „ 1859 frt 14 kr. 

h) Cselekvő tőkék jövedelme: 1064 ,,__ 8 „ 1064 „ 8 „ 
összesen a fedezet. . 2923 fr t 22 kr. 

Összehasonlittatván a szükséglet a fedezettel : 
Szükséglet: 3119 f r t 24 kr. 
Fedezet : 2923 „ 22 „ 

Mutatkozó h i á n y : . . 196 f r t 24 kr. 
E mutatkozó hiánynak fedezésére, az állami segélyből 200 írtnak utalványozása kére-

tik , — annál és inkább, mert ez évben két kerületi gyűlés jegyzőkönyveinek, és az „Egyházi 
Rendtartás" három nyelvű szövegeinek nyomtatása terhelendi a kerületi pénztárat ; 

a beterjesztett jelentés tudomásul vétetvén, a költségvetési előirányzat közgyülé-
sileg elfogadottnak és megállapítottnak nyilvánittatik k i ; a mutatkozó hiánynak fedezési 
módozata helyeseltetik T. 

XXYI. A kerületi pénztárnok urnák megbízásából jelentet ik, hogy a uyitrai esperes-
ség, hátralékának letörlesztésére vonatkozó ígéretét beváltotta; 

kellemes tudomásul vétetik. T. 
XXYII. A pénztárvizsgáló bizottságnak azon a jánla ta , hogy jövőre a pozsonyi lyceum 

s alumneumának javára a költségvetésbe 250 frt vétessék fe l , 
elfogadtatik, s a költségvetési előirányzatnak elkészítésére hivatott bizottságnak, 

ez intézkedés irányadó utasításul adatik. T. 
XXVIII . A pénztárvizsgáló bizottság ajánlatára , de az érdemnek igaz méltatása által 

is indíttatva, ugy a számadások pontos vezetése, mint a pénztárnak hű s avatott kezelése folytán, 
tekintetes Jeszenszky József, pénztárnok urnák , a kerület részéről nyilvánított 

köszönet mellett, az 1878-dik számadási évre, a felmentvény megadatik. T. 
X X I X . A jövő 1879. évi kerületi pénztári számadásoknak s pénztárnak megvizsgálá-

sára s a költségvetési előirányzat elkészítésére, 
nagyságos Mossóczy Lajos ur elnöklete a l a t t , Schuh Ágost , Ritter Károly, Minich 

Dániel , Trsztyénszky Ferenc, Dr. Samarjay Károly, Dr. Mudron Mihály, Chalupka Endre, 
Szloboda Pál , Boor Mihály és Michaelis Vilmos urakból álló bizottság küldetik ki. 

T. 
XXX. A mult évi ker. gy. jkvéuek XXV. pontjánál olvastatik a duuántuli reformált 

egyházkerület 1879. april 28-tól, május 2-ig tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, mely 
szerint a báró Baldácsy Antal alapítványát kezelő állandó bizottság szervezete, jog ós kötelezett-
sége , ugy az pgyházkerületekhezi viszonyának pontos meghatározása végett egy bizottság alakítását 
szükségesnek találván, egyúttal levelileg felkérni határozza az összes érdeklett főtiszteleudő egy-
házkerületeket, miszerint ők is a fenti elvet magukévá tévén, kebelükből a szabályrendeletet 
elkészítő bizottsághoz négy-négy tagot válasszanak. 

Tekintettel arra , hogy a jelenlegi kezelő bizottságot valamennyi egyházkerületet kép-
viselő elnökeik összgyülóse, az alapitónak hozzájárulásával alakította, mibe a tulajdonos egyház-
kerületek is beleegyeztek; tekintettel a bizottságnak eddigi eredménydűs hasznos működésére, 
melyről a kerületeket, azoknak helyeslése mellett értesítette; tekintettel a r r a , hogy a kezelő 
bizottság tervszerű, szakavatott és sikeres pénzműveletei á l ta l , ép most azon fáradozik, hogy az 
alapítványi vagyout terheitől megszabadítva, mielőbb az egyházkerületek szabad rendelkezésére 
bocsássa; végül tekintettel arra , hogy a jelenlegi kezelő bizottság legjobban ismeri ugy az alapít-
vány ál lását , mint az alapitványozónak célzatát; 

kerületi gyűlésünk teljes bizalommal a jelenleg működő bizottságnak ugy egyes 
tagja i , mint összesége i ránt , eddigi működéséért őszinte háláját kifejezve, azt a nagy 
horderejű ügy végleges lebonyolításáig helybenmaradásra, s a jövőben belátása szerint szük-
ségeseknek mutatkozó intézkedések megtételére felkérni határozza. T. 

XXXI . Egyházkerületünk területén létező állami tanitó- és tanítónőképző intézetek 
vallástanáraitól következő jelentések adatnak be: 

1. A modori tanítóképző intézet vallástanára tiszt. Holleruug Károly ur jelenti, hogy 
12 ág. hitv. ev. növendéke volt, kiknek Pálfy József kisebb egyháztörténelmi tankönyve fonalán, 

5 



— 18 — 

íiz általános és hazai egyháztörténelmet adta elő; tanította továbbá a vallástanítás módszerét 
Palmer katechetikája alapján. — Tanítványai közül 4-en kitűnő, 2-eu jeles, 3-au jó és 3-an 
elégséges osztályzatot nyertek. — A katechizációi gyakorlatokban, melyekhez a növendékek Írás-
ban készültek, kitűnt Brunovszky Sámuel. — A zárvizsgák Nagyt. Ritter Károly esperes és 
ker. biztos, Millich Dániel lelkész és Lenhardt Károly, igazgató ur jelenlétében, juniushó 20-án 
tartattak meg. 

2. A zniováialjai tanítóképző intézeten volt , tisztel. Rosza János vallástanár urnák 
jelentése szerint 13 ág. hitv. ev. tanuló, ezek közül 1 , az év folyamában eltávolíttatván, maradt 
1 2 , kik közül 2 jeles a többi jó osztályzatot nyertek. - Előadatott a keresztény hit- és erkölcs-
tan , figyelemmel az egyházfelekezetek váltanaira. - - Tankönyvek: a tót ajkúak számára Leska, 
a magyar ajkúak számára Vendel-Pálfy kátéja. — A vizsga Nagytiszt. Hodzsa András esperes 
és ker. biztos ur jelenlétében, juniushó 16-án tartatott meg. 

3. A pozsonyi állami tanitónőképző-intézet vallástanára, tek. Liska Sámuel ur jelenti, 
hogy 23 ág. hitv. és 3 helv. hitv. s igy összesen 26 növendéke volt; kik közül 1 betegség 
miatt évközben eltávozván maradt 2 5 ; a gyakorló iskolából pedig 1 növendéket oktatott — Á 
növendékek általában dicséretes magaviseletet és eredményt mutattak. — Tantárgy volt: az egy-
háztörténelem, melyet Pá 1 fy József „a keresztyén anyaszentegyház rövid története" cimfi tan-
könyve szerint adott elő; a gyakorló iskolai növendék a bibliai történeteket tanulta. — A nyil-
vános évi vizsgálat Nagytiszt Trsztyénszky Ferenc esperes-és ker. biztos ur jelenlétében, juniushó 
10-én tartatott meg. 

Mindezen jelentések tudomásul vétetnek. T. 
XXXII . A mult évi ker. gy. jkvéuek XXVII . pontjával kapcsolatban Főtisztelendő 

Superintendens ur jelenti , hogy a lipótvári fegyintézetben az eltávozott Droppa Vilmos helyébe 
lelkészül kinevezett Gyuris János a szokásos és kötelezett jelentéseket a superintendensi felszólítás 
daczára sem küldte be, sőt hivatalos levelére nem is válaszolt, s ennek folytán Ő Főtisztelendő-
sége kényszerültnek érzi magá t , a magas minisztériumnál lépéseket tenni , hogy az illető lelkész 
e fensőbb helyről utasitassók, miszerint lelkészi- s egyházközigazgatási tekintetben a dunáninneni 
Superintendens, illetve egyházkerület hatósága alá tartozik, s köteles évenkinti jelentését 
ennek benyújtani. 

A kerületi gyűlés Superintendens urnák jelentését, eljárásának helyeslése mellett 
tudomásul vette. L. 

XXXII Í . Olvastatik br. Kochmeister Frigyes urnák, a protestáns árvaegylet elnökének, 
Budapesten 1379. évi májushó 10-én kelt és Főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett levele, 
melyben felkéri Ő Főtiszteiendőségét, hogy az egylet érdekében valamennyi esperességhez intézett, 
s leveléhez mellékelt felszólítást nemcsak tudomásul venni, hanem az egyletbe lépés által, 
annak ügyét hathatós pártfogásában részesíteni kegyeskedjék. A fenttisztelt egyletnek áldásos 
működése köztudomású lévén, annak ügyét 

kerületi gyűlésünk, minden kebelbeli esperességnek buzgó támogatásába a leg-
melegebben ajánlja. - T. 

XXXIV. Olvastatik Főtisztelendő Pap Gábor dunántúli reform. Superintendens urnák, 
Révkomáromban 1878-ik évi novemberhó 2-áu 4469. sz. a. kelt Főtiszt. Superintendens úrhoz 
intézett levele; valamint a levélhez mellékelt, a duuántuli ref superiutendentia 1878. évi októ-
berhó 20. s köv. napjain Révkomáromban tartott közgyűlésében kelt jegyzőkönyvből, kivonatban 
közlött 260. pont; ugy szintén Molnár Béla urnák, a magyar protestáns egyetem felállításá-
nak tárgyában, a nevezett közgyűlés elé terjesztett s nyomtatásban közlött indítványa; 

a nemes törekvéshez Istennek áldását kívánva, a felolvasottak tudomásul vétetnek. 
T. 

XXXV. A mult évi ker. gyűlés jkvének X X I X . pontjánál a kerületi törvényszék 
megválasztatván, következőleg alakittatik meg: 

Elnökség: a kerületi elnökség; 
Nóvák Sámuel , egyszersmind alelnök; Kubinyi Ká lmán , egyszersmind alelnök; 
Hodzsa András, Osztrolnczky Géza, 
Brózik András, Mudron Pál, 
Baltik Frigyes, Dulla Máté, 
Horváth József, lelkészek Milec János, és 
Soltész György, tauitó az egyházi Csillaghi József, a világi rendből. L. 

XXXVI. A mult évi ker. gyűlés jkvének XXX. pontjánál, Főtisztelendő Superintendens 
ur j e l en t i , hogy az egyetemes egyház és a pozsony városi egyházközség között, a theologiai aka-
démia tárgyában kötendő szerződéshez, a két testület részéről kiküldött bizottságok által a 
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szerződési pontosatok elkészíttettek, s most már magának a szerződésnek megkötése s igy az 
akadémiának létesítése is a közel jövőben várható; 

örvendetes tudomásul szolgál. T. 

XXXVIII . Olvastatott a mult évi ker. gyűlés jkvének X X X I . pontja, melyben ki-
monda t ik : „óhajtandó, hogy hittanhalgatóink, hazai hittani intézeteinken legalább két évet tölt-
senek", s ezzel kapcsolatban olvastatott az egyetemes gyűlés jkvének 19. pont ja , mely szerint 
mind a négy kerületnek öszhaugzó hozzájárulásával határoztatik, „hogy hittanhallgatóink, hazai 
theologiai intézeteinken legalább két évet tartoznak tölteni." 

A kerületi gyűlés, az egyetemes gyűlésnek határozatát tudomásul véve, azokat, 
kiket i l let , vagy jövőben illetni fog, e határozat megtartására utasítja, L. 

XXXVII . A jelen jegyzőkönyvi X. pontjával, Havran és Chvojuica irtváuyok ügyében 
kiküldött bizottság szóval előterjesztvén jelentését, miután ki tűnt , hogy e tárgyban a két irt-
ványnak egyházi hovatartozásáról, s ugy az egyik mint a másik anyaegyház, illetve lelkészeik 
birtokjogáról van szó, hogy ez ügy másnak nem tekinthető, mint Császtkó elválásából folyó, s 
a két anyaegyház között fennforgó vitás kérdésnek, s ezek alapján a dolog természete szerint, 
egyházi törvénykezési eljárás tárgyát képezi: 

a kerületi gyűlés ez ügynek elbírálását egyházi törvénykezési útra utasítja. 
M—n. 

XXXIX. Főtisztelendő Superintendens ur által beterjesztetik: a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter urnák 1878. évi októ'oerhó 9-én 25972. sz. a. kelt rendelete, mely szerint 
az 1877. évi államsegély hovafordításáról szóló számadás megvizsgáltatván, 4810 frt bevétellel 
4690 frt kiadással és 120 frt végleges maradváuynyal észrevétel nélkül ta lá l ta to t t , s az ekép 
elszámolt összeg a nyilvántartásból töröltetett; úgyszintén a vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
urnák 1879. évi augusztushó 12-én 22045. sz. a. kelt rendelete, mely szerint az 1878. évre 
állami segélyképen folyósított összegről felterjesztett számadás megvizsgáltatván 4870 frt bevé-
tel lel , 4780 frt kiadással és 90 frt maradvánnyal helyesnek találtatott. 

E leiratoknak tudomásul vétele mellett , figyelmeztetnek az állami segélyben 
részesített egyházak, illetőleg azoknak elöljárói, valamint az egyesek i s , hogy a reájok 
eső illetéket, szabályszerűen kiállított, s az egyház pecsétjével ellátott bélyegtelen nyugta 
mellett, az illető esperes utján idejekorán átvenni kötelességüknek ismerjék. T. 

XL. A Nagyméltóságú vallás- és közokt. in. kir. minisztériumnak 1879. évi májushó 
18-án 11048. sz a. kelt rendeletével, egyházkerületünk számára, a folyó évre is államsegélyül 
4750 f r t utalványoztatott, s Főtisztelendő Superintendens urnák jelentése szerint a kerületi pénz-
tárba be is folyt, — mely összeg a jelen jkv. IX. pontjával kiküldött bizottság tervezetének 
alapján következőleg osztalak el: 

1 Egyetemes pénztárba (1872 egy. gy. jkv. XLVI. p.) 250 f r t 
2. Esperességi lelkészi özvegy árva intézeteknek (200 írtjával) 1600 f r t 
3. Nyolc esperesnek költségtérítés 800 frt 
4. Turóci esperesnek, mint kerületi biztosnak a zniováraljai állam-

képezdéuél végzett kétszeri vizsgálatra útiköltség 20 frt 
5. Pozsouyinegyei esperesnek a modori képezdéuél hasonló c i i n e n . . . . 20 frt 
6. Zniováraljai tanítóképezde vallástanárának 50 f r t 
7. Kerületi pénztárnak, a „rendtartás" nyomtatására 200 frt 
8. Egyes esperességek szerint 
a) Avval esperességben: Yelicsna 60 f t . , Isztebne 60 ft. , Zoch Anna, 

papözv. 10 lt., Ivinety Zsófia, papözv. 10 f t 140 frt 
b) Ltptói esperességben: Szmrecsány 100 ft . , Szjelnica 50 ft. , Csorba 

10 ft., Rózsahegy 30 ft., Bocabánya 10 f t . , Hroboií La jos , lelkész 50 ft 250 frt 
c) Mosonyi esperességben: Magyar-Óvár 100 ft., Oroszvár 40 f t . . . . 140 f r t 
d) Nyitrai esperességben: Bukócz 30 ft . , Csácsó 40 ft . , Kosariszko-

Priepaszné 40 ft., Lubina 80 ft., Turoluka 40 f t , Nyitra-Szerdahely 40 ft., Salgó 
40 ft., Nedobry József, lelkész 50 ft., Stefánik Ludovika , papözvegy 10 ft. , 
Snitta Dorottya papözv. 10 ft. 380 frt 

e) Pozsonyvár osi esperességben: Polefkovits Gusztáv, lelkész 100 ft . , 
Főrév 20 f t . , Ligetfalu 20 ft 140 frt 

f) Pozsony megyei esperesség : Alsó-Szeli 40 f t . , Grinád 30 ft. , Misérd 
20 ft. , Puna-Szerdahely 30 f t , Stelczer Károly, lelkész 100 f t , Simko József, 
lelkész 20 ft. 240 frt 

5* 



— 20 — 

g) Trencsini esperességben: Puchó 50_ffc., Laaz 50 f t . , Sznló 40 f t . , 
Zárjecs 40 f t . , Krizsan János, lelkész 50 í't., Svehla Ferenc, lelkész 50 ft., 
Kokes Karolina, papözvegy 10 f t . , Okruczky Ernilia, papözvegy 10 ft. 300 frt 

h) Turőci esperességben: Háj 50 f t . , Bernát János , lelkész 5 0 ft., 
Bogyay Pá l , lelkész 50 ft. , Chorvát András, lelkész 50 f t . , Belohorszky Szi-
dónia,, papözvegy 10 f t . , Kvorka Zsófia, papözvegy 10 ft 220 frt 

Összeg. . 4750 fr t 
T. 

XLI. Beadatik a kerületi gyám intézetről szóló, a folyó 18 79-ik évre vonatkozó jelentés, 
mely szerint az idei gyűjtés eredménye a következő: Árva: 42 f t . , Liptó: 60 f t . , Mosouy: 
94 f t , , Nyitra: 35 f t . 91 kr . , Pozsonyváros: 930 ft. 77x/2 k r . , Pozsonymegye: 185 ft. 73 kr., 
Trencsin: 70 ft. 26 kr., Turóc: 76 ft. 76 kr., pozsonyi lyceum: 43 ft. 40 kr. és Vegyesek cimén : 
5 ft . 41 kr. - A kerületi offertorium tett 39 ft. 33 kr. összesen bejött 1583 ft. 5 7 % kr., 
51 írttal kevesebb, mint a mult évben. - A határozott célokra bejött : 181 ft. 30x/2 kr., a 
közvetlenül kiosztatott 466 ft 28V2 kr., a folyó kiadás 75 ft. 4 kr , tehát összesen 722 ft. 
62'72 kr. levonásával, szabad rendelkezésre esett 860 ft, 94 kr., mely összegnek fele az egye-
temes pénztárba szállíttatván, a kerületben elosztható 430 ft 47 kr. felett a ker. gyámintézet 
következőleg intézkedett: pozsonyi lyceumuak 100 f t , Leopoldianumra 50 ft., Zsaskó 25 ft., 
Szjelnica 20 ft. , Szokolcs 20 ft., Kosariszko-Prjepaszné* 25 ft., Csácsó 10 ft,, Főrév 15 f t , Gri-
nád 20 f t , Nagyszombat 20 ft. , Misérd 19 ft. 53 kr., Csütörtök 10 ft., Rajecz 10 ft., Pribócz-
Trnova 10 f t . , Kis-Babóth 10 ft. ós folyó költségek fedezésére utalványoztatott 50 ft. 94 kr. 
A kerületi öffertóriumnak fele 19 frt. 66x/2 kr. Fsácsónak adatott. 

A kerületi gyűlés e jelentést kedves tudomásul véve, ezen áldásteljesen 
működő egyletet ujolag az egyházak és hivek meleg pártfogásába ajánlja. T. 

XLII . A mult évi ker. gyűlés jkvének XXXVI. pontjánál, mely szerint a pozsonyi lyceum 
tanárkarától elváratik, hogy a vallás- és közokt. magy. kir. minisztérium által a gymuasiumok 
és reáliskolák számára kidolgozott törvényjavaslat feletti véleményadásra kiküldött egyetemes 
tánügyi bizottságnak munkálatát tanulmányozván , ez iránti véleményét a jövő kerületi gyű-
lésnek beterjeszti; olvastatik a pozsonyi lyceumi tanárkar 1878. évi szepteinberhó 13-án tar-
tott értekezletének jegyzőkönyv kivonata, melyben a múltra nézve igazolja magát , hogy látszó-
lagos kötelességmulasztása onnét származott, mivel vele az érdeklett munkálat az igazgató 
által nem közöltetett; a jövőre nézve pedig, miután legközelebb uj törvényjavaslat fog az 
országgyűlésnél beterjesztetni, a tanárkar annak idején kívánja majd véleményét benyújtani. 
Ezzel kapcsolatban inditványoztatik , hogy az ily törvényjavaslatok s tervezetek, az esperességek-
kel is közöltessenek. 

A kerületi gyűlés midőn a pozsonyi lyceumi tauárkar válaszát tudomásul veszi, 
egyszersmind kijelenti, hogy jövőben a, középiskolákra vonatkozó törvényjavaslatok és ren-
deletek az esperességekkel is közlendők lesznek. T. 

XLIII . U. a.* ker. gy. jkve XXXVII . és XLIII . és a mult évi egyet, gyűlés jkve 
22. pontjainak együttes tárgyalásánál , melyekben részint a zsinati előmunkálatok feletti véle-
mények benyújtására szólittatnak fel az esperességek; részint kerületünk, a zsinat körébe tar-
tozó, de az egyetemes gyűlés által szándékolt egyházrendezési törekvés ellen tiltakozó szavát 
felemeli, újólag kimondja a kerületi gyűlés, 

hogy midőn egy részről a zsinati előmunká latokra adandó véleményeknek mielőbb 
beküldését és igy a zsinat előkészítését sürgeti , más részt semmi esetben nem egyezik bele, 
hogy a zsinatnak egyházrendezési teendője az egyetemes gyűlésnek hatáskörébe vonassék. 

T. 
XLIV. Összefüggésben a vallás- és közokt. minisztériumnak 1878. évi októberbe 26-án 

28089. sz. a. kelt rendeletével, mellyel Főtisztelendő Superintendeus ur értesíttetik, hogy az 
egyházkerületnek a házassági felmentvényi dijakból 1877/8 évben befolyt 400 frtnak hovafor-
ditására vonatkozó határozatát , a miniszter ur tudomásul veszi, Főtisztelendő ur beterjeszti az 
1878/9. évben befizetett felmentvényi dijaknak következő jegyzékét: Szentkereszti János Bálint-
falváról 10 ft. , Kiss István Dezsérről 10 ft., Nemec István Ó Túráról 10 ft . , Sramo Márton 
Kiss-Porubárói 10 ft. , Kulich György Ó-Turáról 10 ft.., Iugeli Pál Csatajról 20 ft., Skrysa 
András, Konszkeról 10 ft . , Rzavsky Márton Bodfalváról 10 f t , Hrevus János Bod fal várói 10 f t , 
Skuczi István Hrádekről 10 ft . , Manyák János Verbócról 20 ft., Mocko György Krajnáról 10 ft., 
Martis-Szokol György Berencs-Váraljáról 10 ft . , Gálik János Brezováról 10 ft . , Öller Mátyás 
Ligetfalvárói 20 ft., Hutflesz György Német-Járfalváról 30 ft., Andor János Csatajról 20 ft.., 
Nittnausz Pál Gálosról 20 ft . , Greguska Mihály Isztebnéről 10 ft,, Kröller János Rajkáról 
10 ft , . Pónya Gáspár Felső-Szeliből 20 ft . , Vrsek András Bazinból 10 ft., Schwanzer Ádám 
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Pozsonyból 10 ft., Sulovszky János Krajnáról 20 ft., Adászek Pál Mijaváról 10 ft. , Bachorik 
Dániel Mijaváról 10 ft . , Matusovicz András Zsaskóról 10 ft., Kuka János Tót-Prónáról 10 ft . , 
Miko Károly Yerbicről 40 ft., Jeszenszky-Juriké János Nagy-Jeszenből 10 ft . , Müllner Márton 
Levélből 30 ft., Jancso István Nagy-Sztankóczról 10 ft. , Kovácsik Mihály Visnóról 10 ft., Liska. 
András Blatniczáról 10 f t , Ondrla János Brezováról 10 ft., Dax János Német-J ár fal várói 30 ft., 
Mézes István Alsó-Szeliből 20 ft. , Kosztolny István Ó-Turáról 10 ft,, Filka Pál Szobotistról 
10 ft . , Bóczy Pál Hegyeshalomból 10 ft., Kutálek János Verbócról 10 ft., Plesznik György 
Krajnáról 10 f t , Gőcze Károly Kajalról 20 ft . , Smál János Dianfalváról 10 ft. , Subert István 
Szeniczről 40 ft., összesen 660 f t . ; 

ez összeg a múlt évekbeli intézkedésekkel egyezően, az esperességelmek lelkészi, 
tanári és tanítói özvegy-árva intézetei között, egyenlő összegekben felosztandó. T. 

XLY. A jelen kerületi gyűlés jegyzőkönyvének VIII. pontjával kiküldött bizottság 
jelenti, hogy az egyetemes egyház számadásait rendben találván, semminemű megjegyzése nincs; 

tudomásul vétetik. T. 
XLYI. A m. é. ker. jkvéuek XL. poutjáuál, az ugyanazon évi egyetemes gy. jkvéuek 

27. pontjában foglalt intézkedés, mely szerint a Kothmárféle alapítványra vonatkozó iratok, 
bővebb betekintés alapján adandó véleményezés végett egy bizottságnak kiadatnak, 

tudomásul vétetik, s az egyetemes gyűlésnek ez ügyben hozandó határozata 
beváratik. T. 

XLYII. A mult évi ker. gyűlés jkvéuek XLII. pontjánál , mellyel Modor-Kralova 
anyásitására vonatkozó okmányok , oly utasítással küldettek a pozsonymegyei esperességhez, hogy 
ez a kiegyenlitendőket teljesen elintézze, beterjesztetik: „Kivonat a pozsonymegyei esperesség 
1879. augusztus 27-én Nagyszombatban tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből", mely szerint 
ezen esperesség az elintézéssel megbízott, s Kralován 1879. évi juniushó 30-án működött kül-
döttség jelentését átvéve, s ebből értesülve, hogy Kralova az önállósítás feltételeinek megfelelni 
képes ugyan, de hogy mind ez ideig 8000 frtuyi tartozásából semmit sem űzetett l e , és hogy 
e tartozásnak törlesztésére kimutatott cselekvő követelések nagy részt behajthatlauok : két kér-
dést tett fel magának, először: vájjon Kralova önállósitása ajánlható- e már most a kerületnek? 
s másodszor: vájjon az önállósítással várni kell- e, mig Kralova tartozásából legalább a sürgő-
sebbet leróvta? s midőn mindkét kérdésnél, az ügy mellett és ellen szavazategyenlőség mutat-
kozott, a kérdés végleges megoldását a kerületre bizta. 

Tárgyi kapcsolatban olvastatott Modor kralovai -utcája némely lakosainak 1879. augusz-
tus 19-én kelt folyamodványa, kik az iránt kérelmeznek, hogy Kralovának önállósítása csak 
akkor mondassák ki , midőn a tartozásokat, melyekre csak némely hivek vannak lekötelezve az 
egész egyházközség magára vállalja ; s végül olvastatik a kralovai evang. egyházközségnek 
1879. szeptember l- jén kelt kérvénye, melyben a kralovai egyház önállóságának kimondásáért esedezik. 

A kerületi gyűlés, a kralovai ügyet, miután mint felsőbb hatóság, annak első 
fokú elintézésére nem illetékes, másodfokulag pedig, miután az első fokú esperességi ható-
ság által érdemleges határozat nem hozatott s a kerületi gyűlés elébe nem terjesztetett, 
nem intézkedhetik: az illetékes pozsonymegyei esperességhez utasí t ja , oly felhívással, hogy 
legrövidebb idő alatt összeülve, Kralova önállósítását illetőleg érdemleges határozatot hozzon, 
s azt a kerületnek, illetve Főtisztelendő Superintendens urnák terjessze be, kinek, esetleg 
a kerületnek feladata leend Kralova önállósításának kérdését véglegesen elintézni. L. 

XLVIII . A mult évi ker. gyűlés jkvéuek XLY. pontjánál, melyben a mosonyi esperesség 
utasittatik, hogy azon pernek folyamáról, mely egy részről Miklósfalva községe, más részről 
ő es. k. Fensége Albrecht főherczeg mint a magyar-óvári uradalom tulajdonosa s kegyúr között, 
a miklósfalvi róm.-kath. egyházi épületek fenntartása költségeinek, a helybeli vegyes felekezetű 
község által követelt viselése tárgyában fennforog, a kerületi gyűlést időről időre értesítse, jelenti, 
miszerint Miklósfalva községének felhívási keresetét, 0 Fensége Albrecht cs. kir. herceg ellen 
a győri kir. törvényszékhez benyújtván, s 0 Fensége Albrecht főherceg a törvényszék elé megi-
déztetvén, az idézési végzés azon okból nein lőn Ő Fenségének, az azt átvevő főhercegi udvar-
mesteri hivatal á l ta l , a végzést visszaszármaztató okirat tartalma szerint kézbesítve, mert 0 
Fensége személyes ügyeiben a főudvarnagyi hivatal illetékes, a győri kir. törvényszék, ez ügy-
beui illetőségét a fentebbi okból leszállitá, s a kir. törvényszéknek ezen Ítéletét, a község részéről 
közbevetett semmiségi panasz mellett is, a semmitőszék is helyben hagyá. 

Tudomásul vétetik, s az ügy további fejlődéséről az értesítés elváratik. T. 

XLIX. A mult évi ker. gyűlés jkvéuek XLYI. pontjánál, melyben az esperességek 
felhivattak, hogy a lelkészi és tanítói hiványoknál előjövő visszásságokra figyelemmel legyenek, 
s a hol valami hiányok tapasztaltatnának azokon segíteni törekedjenek, a nyitrai esperesség részéről 

6 
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jelentetik, hogy a liol szükség mutatkozott, a kerületi gyűlés határozatának értelmében történt 
az intézkedés. 

Tudomásul vétetik L. 
L. A nyitrai esperesség jelenti, hogy m vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miuiszte-

rium 1879. évi marciushó 25-ról 785. sz a. kelt rendeletével kiinondá, hogy a műit évi Bre-
zován tartott esperességi gyűlés alkalmával szervezett egyházi tanitóegyletnek alapszabályai, 
az országos törvény és az ezen alapuló szabályzatok értelmében, csak akkor lesznek érvényesek, 
ha jóváhagyás végett felterjesztetvén , megerősíttetnek. — A nyitrai esperesség egyházi tanító-
ságát nem tekinti külön álló testületnek, intézménynek, egyletnek, vagy bármely néven nevezett 
külön erkölcsi személynek, hanem az egyház egy testének kiegészítő részéül fogja fel. — Midőn 
az egyházi tanitóegylet működését egy időre beállította, s egyszersmind az alapszabályoknak a 
minisztériumhoz való felterjesztését elhalasztotta: a Főtisztelendő kerületi gyűléshez folyamodik, 
s tőle a kérdés további fejlődését illetőleg, hogy tudni illik, az egyházi tanitóegylet alapszabá-
lyai most és a jövőben a minisztériumhoz felterjesztendők-e ? utasítást kór. 

A kerületi gyűlés, a beterjesztett ügyet elvileg és alaposan kívánván elintézni, a 
nyitrai esperesség cselekvényót szakértő férfiak, ugy mint I)r. Samarjay Károly és Dr. 
Mudron Mihály urak megítélésére bizza, kiknek véleményét és irányadó tanácsát, a leg-
közelebbi kerületi gyűlésre elvárja. L. 

LI. A múlt évi ker. közgyűlés XLVII. pontjánál , melyben képesítési okmány nélkül 
hivataloskodó liptói tanítóknak , a képesítő vizsga letételére egy évi határidő-hosszabbítás enge-
délyeztetett, olvastatott a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minisztériumnak 1879. évi Julius 
6-án 17388. sz a. kelt rendelete, mellyel törvényes képesítés nélkül, hivatalban levő Kmety 
J á n o s , kis-bobróci; Obrczian János, felső-bocai; Krmau Gusztáv, csorbái; Glaubicz Dániel, 
deménfalvi; Rum an János, dovallói; 'Rum an Aurél, kokovai; Beuyács János, német-lipcsei; 
Roszinszky András, liszkófalusi; Nudzik János, nómet-porubai; Rmnan Jenő, pribilinai; Lojkó 
Károly, pribilinai; Koricsánszky Manó, szmrecsányi; Salva Károly, szielniczi; Chalupka János, 
szokolcsi ; Zimányi Sándor, vychodnai; Kellő Márton, jalóczi; Selmeczi András , szentmáriai; 
Simon Károly, vázseczi; Hodkó János , andrásfalvi; Tróger Péter, alsó-boczai; Klimo András, 
jamniki ; Simo Ádám, pállehotai és Dobák József, szentandrási tanítóknak, egy év leforgása alatt 
a tankópesitő vizsgának letétele ineghagyatik. 

A kerületi gyűlés a miniszteri rendeletet tudomásul véve, az illetőket, a meg-
hagyásnak teljesítésére utasítja. L. 

LII. A folyó év májushó 28. ós 29-én tartott kerületi rendkívüli közgyűlés VI. pont-
jánál , melyben a Reischel Károly alapítvány ügyében ugyanakkor megválasztott kezelő bizottság, 
a legközelebbi kerületi gyűlésnek beterjesztendő kezelési szabályzat kidolgozásával megbizatik, 
jelenti Főtisztelendő Superintendens u r , hogy miután a hagyaték még beszavatolva nincsen, s a 
bizottság még e tekintetben a szükséges adatokkal nem rendelkezik, a szabályzat elkészítése nem 
történhetett meg; 

tudomásul vétet ik, s a szabályzat elkészítése, s a maga idején való beterjesztése 
elváratik. T. 

LIII . A jövő kerületi gyűlés tartásának helye meghatározandó lévén, 
a kerületi gyűlés rábízta a kerületi elnökségre, a gyűlést, figyelembe véve 

a gyűlést elfogadni kész esperességnek illetve egyházközségnek kívánságát, a hova legal-
kalmasabbnak talál ja , összehívni. L. 

LIV. A fentebbinek kapcsában, s tekintve a készséget és vendégszeretetet, mellyel 
Mi java egyháza s városa, a kerületi gyűlést kebelében fogadta; 

a kerületi gyűlés elhatározta a mijavai egyháznak, őszinte vendégszereteteért 
köszönetét kifejezni. L. 

LV. Az alapítandó kerületi nyugdij- s özvegy-árvaintézet tárgyában Főtisztelendő 
Superintendens ur által jelentetet t , hogy a jelen év folyamában, e reménylett intézetnek alap-
szabályai Leska János kerületi jegyző ur által kidolgoztattak és benyujtattak: 

a kerületi gyűlés e jelentést tudomásul véve, elhatározza a kidolgozott alapszabályo-
kat köröztetós utján közölni, felhiván mindazokat, kiknek ily áldásos intézet létesítése 
érdekökben á l l , hogy hozzájárulásukkal, nyilatkozataikkal és véleményezéseikkel az ügyet 
felkarolva, a jövő gyűlésnek, e kérdés végleges elintézését lehetővé tegyék. L. 

LYI. A mennyiben ezen jegyzőkönyv a gyűlés tartama alatt hitelesítve nem lett volna, 
hitelesítése végett, 

Főtisztelendő Superintendens urnák elnöklete alat t , a kerületi jegyzők, Csecsetka 
Sámuel, Ritter Károly ós Bodiczky Kálmán tagokból álló bizottság küldetik ki. L. 
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LVII Nagytiszteletű Nóvák Sámuel esperes urnák indítványára, 
a kerületi gyűlés Főtisztelendő Superintendens urnák és elnöktársának, a gyűlés 

h ü , tapintatos és méltóságteljes vezetéseért legmélyebb köszönetét fejezi ki. L. 
Főtisztelendő Superintendens urnák , az egyház legfőbb igazgatójához és védőjéhez 

intézett buzgó imájával a kerületi gyűlés berekesztetett. 

Kelt Mijaván 1879. évi szeptemberbe 4-éu 

Dr. M n d r o i í M i h á l y és T r s z t y é i i s z k y F e r e n c , 

egyházkerületi magyar jegyzők. 

L e ^ k a J á n o s , M i c h a e l i » V i l m o s „ 

egyházkerületi szláv jegyző. egyházkerületi uémet jegyző. 

6* 



T a r t a l o m j e g y k é k . 

. » « • m ' l v «I » K - i 1 ' f l f t i l i l ? f u e i S t i i 

1. Superintendensi jelentés. 
2. Kerületi felügyelő urnák részvétirat. 
3. Árvái esperesség gyűjtése a szegedi egyház s lelkész számára. 
4 . Ezüst menyegzői feliratra válasz. 
5. Zsedényi Ede végrendelete. 
6. Intézkedés a Zsedényi alapítvány elosztása iránt. 
7. Zsedényi-alap jövedelmének folyóvá tétele. 
8. Egyetemes számadások átnézésére kiküldött bizottság. 
9. Államsegély elosztási tervezetének készítésére bizottság. 

10. Havran és Chvojnica ügyében bizottság kiküldése. 
11. Áll 

ami felügyelet a középiskolák felett. 
12. Szláv tannyelvű felekezeti gymnasium. 
13. Vagyontalan árváknak lelkészi bizonyítvány kiadása. 
14. Népiskolai tanítók nyugdíjazása tárgyában kért törvénymagyarázat. 
15. Kerületbeli tanítói nyugdij-özvegy-árvaintézetek. 
10. A lefoglalt könyveknek visszaadatása elrendeltetik. 
17. A lefoglalt könyvek vissza nem adattak. 
18. Taneszközök erőszakoló sa Nvitrában. 
19. Miniszteri rendeletek. 
20. Sérelmi ügyek. 
21. Steltzer Károly panaszlevele, 
22. Iskolai jelentés. 
23. Kisegítő tanítók képesítése. 
24. Egyetemes gyűlésre meghívás. 
25. Egyházkerületi számadás. 
26. Nyitrai esperesség tartozásának törlesztése. 
27. Pozsonyi lyceum s alumneum segélyzése. 
28. A kerületi pénztárnoknak felmentvény. 
29. Pénztárvizsgáló bizottság. 
30. Baldácsy-alapitványt kezelő bizottság. 
31. Tanító- s tanitónőképezdei vallástanitók jelentései. 
32. Lipótvári fegyintézet lelkésze. 
33. Árvaegylet. 
34. Magyar protestáns egyetem. 
35. Kerületi törvényszék. 
36. Theologiai akadémia. 
37. Theologiai intézeteink látogatása. 
38. Havran és Chvojnica irtvanyok ügyében kiküldött bizottság jelentése 
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39 Államsegélyi számadások jóváhagyása. 
40. Államsegély kiosztása. 
41. Gyámintózeti jelentés. 
42. A pozsonyi lyceum tanárkarának jelentése. 
43. Zsinati előmunkálatok és egyetemes gyűlési egyházrendezés. 
44. Házassági felmentvényi dijak elosztása. 
45. Egyetemes számadásról jelentés. 
46. Kothmár-intézet ügye. 
47. Modor-Kralova anyásitása. 
48. Miklósfalvi ügy. 
49. Hiványi visszásságok ellenőrzése 
50. Egyházi tanitóegyletek. 
51. Liptói tanítók tanképesitése. 
52. Reischel-alapitvány kezelési szabályzatainak elkészítése. 
53. A jövő kerületi gyűlés tartásának helye. 
54. A mijavai egyház- és városnak köszönet 
55. Kerületi nyugdíj- s özvegy-árvaintézet. 
56. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
57. Superintendens urnák s elnöktársának köszönet. 

Nyomatott Angermayer Károlynál, előbb Schreiber Aíujos, Pozsonyban 



A dunáninneni 
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ágost. hitvall. evang. egyházkerület 

1879. evi szept. 3. ás 4. napjain tartot t 

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1880. évi szeptember-hó 8. és 9. napjain Pozsonyban 
főtisztelendő nagyságos O e i l t i l y L a j o s snper in tendens és k i rá ly i tanácsos, 
és előbb méltóságos idősb S z e n t - I v á n y i M á r t o n , kerü le t i felügyelő, később 
nagyságos S z i l v a y X á r o l y t rencsénmegyei esperességi felügyelő n r a k iker-

elnöklete a la t t m e g t a r t o t t közgyűlésének 

Jelen voltak : Az á r v á i esperességből: Nóvák Sámuel, esperes és alsó-kubini lel-
kész, Csillaghy József, egyházi felügyelő; a l i p t ó i esperességből: ^Baltik Frigyes, esperes 
és liptó-szentmiklósi lelkész; a m o s o n y i esperességből: Schuh Ágost, esperes és gálosi 
lelkész, Major Pál, esperességi felügyelő, Bodiczky Kálmán, zurányi-, Ulicsny András, 
miklósfalvi lelkészek; a n y i t r a i esperességből: Leska János, főesperes, ker. jegyző és 
bodfalvi lelkész, Dr. Mudron Mihály esperességi felügyelő s ker. jegyző, Boor Mihály, sza-
kőlczai-, Pifko Gusztáv, bukóczi lelkészek, Pavlik János, tanitó; a p o z s o n y v á r o s i 
esperességből: Trsztyénszky Ferencz, esperes, kerül, jegyző, magyar-tót lelkész, Mossóczy 
Lajos, esperességi felügyelő, Fürst János, pozsonyi német lelkész, Polevkovics Gusztáv, 
récsei lelkész, Jeszenszky József, ker. pénztárnok, Dr. Samarjay Károly, ker. ügyész, Richter 
Ede, ker. számvevő s egyházi felügyelő, Tomka Kálmán, Michaelis Vilmos, lyceumi igaz-
gató, ker. jegyző, Csecsetka Sámuel, theologiai dékán, Csáder Gyula, tanitó; a p o z s o n y -
i n e g y e i esperességből: Ritter Károly, főesperes és somorjai lelkész, Schleifer Károly, espe-
rességi felügyelő, Rásó Mihály, alesperes, s alsó-szelii lelkész, Schleiffer Károly, misérdi 
lelkész, Kalenda János, egyházi felügyelő; a t r e n c s é n i esperességből: Krizsan Károly, 
főesperes és zárjecsi lelkész, Szilvay Károly, esperességi felügyelő, Holuby József, alesperes 
és nemes-podhragyi lelkész, Osztroluczky Géza, egyházi felügyelő; a t n r ó e z i esperességből: 
Hodzsa András, főesperes és szucsáni lelkész, Horvát József, alesperes és tur^cz-szentmár-
toni lelkész, Nemes János, egyházi felügyelő. 

Fentebbieken kivül jelen vol tak: Királyföldy Endre ker. levéltárnok, Korcsek 
Zsigmond, ker. iskolai bizottság jegyzője, Nittnausz Ádám, szentgyörgyi-, Minich Dániel, 
modori-tót-, Hollerung Károly, modori-német-, Ivercser Ede, bazini-német-, Scharbert 
Ármin, limbachi-, Csernák Gusztáv, grinádi-, Blaskovics Vilmos, gurab-csataji-, Sebján 
János, felső-szelii-, Kovács Pál, pusztafödémesi-, Ebner Gusztáv, járfalvi lelkészek; Schneller 
István, Kámory Sámuel, Bothár Dániel, Harmath Károly, Zorkóczy Sámuel, Markusovszky 
Sámuel, Vasskó Gyula, lyceumi-, Wagner Lajos, reáliskolai tanárok; Mayer János, tanitó; 
Dr. Ámbró János, Falb Pál, gazdász, Küffner Mór, Munker Henrik, Günther M. W., Heim 
Ede, Falb Pál, szőlőbirtokos, Kesztler Gyula, Kesztler Károly, Sandtner Pál, Zechmeister 
Gottlieb, Wilfing Károly, egyháztagok, a theologiai intézet hallgatói s számos egyházhivek. 

Tisztelendő Nittnausz Ádám szentgyörgyi lelkész urnák épületes igehirdetése mellett, 
s a gyámintézet javára szentelt offertoriummal egybekapcsolt ünnepélyes istentisztelet végez-
tével, az egybegyűltek az Urnák házából a lyceumi könyvtár termébe vonulván, főtisztelendő 
Superintendens Ur, a kegyelem istenétől bölcseséget, mérsékletet, s az Ur lelkének áldását 
kérő kenetteljes imával a gyűlést bevezeti. — Méltóságos Szent-Iványi Márton felügyelő ur 
20 évi hivataloskodására visszapillantva fájdalommal jelezvén, hogy bár leküzdhetlen akadá-
lyok többszörösen távolmaradásra kényszeriték, biztosítja a kerületet, hogy nehéz csapások, 
korának súlya s betegség által lankasztott erővel ugyan, de szivének lángoló szeretetével 
csüng ugy általában szeretett evangéliomi egyházunk ügyein, mint főleg kerületünk érdekeit 
védeni és ápolni soha meg nem szűnik, s ily szellemben a jelen gyűlést is megnyitottnak 
nyilvánítja. — Mire, midőn Superintendens ur, a jelenlevők közhelyeslése mellett, örömét 
fejezi ki a felett, hogy elnöktársát méltósággal s bölcseséggel betöltött helyén és körben 
üdvözölheti; s az esperességek küldöttei megbizó leveleiknek átadásával küldetésüket igazol-
ták volna, az igy megalakult gyűlésen, az előző napon tartott értekezletben eleve megha-
tározott sorrend nyomán megindult a tárgyalás s következőleg folyt : 



I. Főtisztelendő Superintendens ur benyújtja következő tartalmú évi jelentését: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 
Midőn az elmúlt egyházkerületi közigazgatási évre egy rövid visszapillantást vetek, 

újra is megszilárdul bennem azon meggyőződés, mennyire igaz és találó kép az, midőn az 
egyház Krisztus hajójának neveztetik. Vannak ennek szép és derült napjai; de eveznie kell 
kősziklák és zátonyok közt is, s viharok és háborgó hullámok megtámadásainak is ki van 
téve. A mi egyházkerületünk ugyanazon jelképet viseli pecsétjében: s találkozott mult évi 
közéletében a most jelzett sorssal is. Vagyis kép nélkül szólva, fordultak elő kebelében 
örvendetes, de fordultak elő szomorító események is. 

Az elsők közé sorozom az apák hitéhez való hű ragaszkodásnak azon tanúbizony-
ságait, melyek az Ágostai Hitvallás ez évbe esett negyedfélszázados fordulója alkalmából 
egyházkerületünk több vidékein nyilvánultak. A jubileumok ugyan korunkban, midőn igen 
jelentéktelen események és igen jelentéktelen életpályák is minden lépten nyomon megjubi-
láltatnak, sokat vesztettek régi nimbusokból. De midőn valamely nevezetesb történelmi ese-
ményhez füzödő vallásos jámbor érzemények minden külső mesterkélt impulsus nélkül az 
Isten népénél magoktól törnek ki öröm- és hálanyilatkozmányokban, azon csak szivből örven-
denünk lehet. Örvendetes dolognak vehető tehát kétségkivül, hogy egyházunk alaphitvallá-
sának negyedfélszázados emléke több egyházközségeinkben, sőt Liptóban és Táróczban esperes-
ségileg is megünnepeltetett, s ez ünnepélyek a hit és hittestvéri összetartozás érzetének meg-
élénkitésére, megerősbülésére szolgáltak. A hit, az Idvezitő szava szerint, hegyeket mozdít ki 
helyeikből, s Pál apostol szava szerint, a mi nem a hitből származik, az bűn. Adja Isten, hogy 
midőn 37 múlva visszaforduland a reformatió, s 50 év múlva az Ágostai Hitvallás négy-
százados jubileuma, utódainknál oly szilárd s oly gyümölcsökben gazdag hitet találjon, milyen 
volt az egyházunk századok előtti hithőseié! Megjegyzem, hogy az emiitett epochalis eseményt 
ntiszt. Baltik Frigyes liptói esperes az Ágostai Hitvallás s ntiszt. Leska János jelenlegi nyitrai 
esperes az Ágostai Hitvallás Apológiájának szintoly correct mint külsőleg ékes szláv nyelvű 
kiadása által ünneplék meg magok részéről; mely kiadványaikat e helyről is az illetők szives 
figyelmébe ajánlom. 

Örvendetes eseménynek nevezem továbbá, hogy Egyházkerületi Rendtartásunk ez év 
folytán, a mint azt a mult évi közgyűlés elhatározá, az egyházközségekben és esperességek-
ben életbe lépett. Méltóztatnak tudni, miképen jött ezen Rendtartás érett megfontolás s minden 
törvényes fokozaton keresztül ismételten végzett tárgyalás után létre, s mily égető szükséget 
pótolt az. S hála légyen az Urnák, az imigyen létrejött mű immár mindenfelé üdvteljesen 
működik is. Nyilvánult ugyan annak egyes intézkedéseivel helylyel közel némi elégületlen-
ség is. De hiszen intézményt, mely kivételnélküli általános helyesléssel találkozott volna, még 
nem látott a világ. Annyi bizonyos, hogy ezen Rendtartás egyházkerületünk életében, mely 
addig minden szabályzatot nélkülözött, holott a többi testvéregyházkerületek már régi idők 
óta birtak olyannal, ag előbbi zavarhoz és rendetlenséghez képest, tagadhatatlanul nagy 
haladást jelez; s ha, mint tavaly megjegyzém, annak keresztülviteléhez, nem tekintve egyes 
személyek, osztályok vagy rendek, hanem egyedül az egyház és Isten országa érdekét, 
őszintén és jóakarattal látunk, áldásos hatása mind inkább fog érvényesülni. A mi hiányait 
pedig az idő napfényre hozandja, azok amugyis a zsinat, mint egyházunk törvényhozó testü-
lete által, könnyen ki lesznek javitandók; sőt maga egyházkerületünk is, szerzett tapaszta-
latok után, azokat idővel ki fogja javíthatni. 

Hogy áldott emlékezetű páratlan jóltevőnk néhai Reischl Károlynak nagyszerű ala-
pitványa azok által, kiknek kezeire annak kezelése a mélt. és főtiszt, egyházkerület által 
bízva volt, annyira rendbe hozatott, mikép áldása folyamait még ez évben elkezdendi árasz-
tani azokra, kiknek javára szánva van, azt ne nevezzük-c szintén örvendetes eseménynek? 
E tárgyról külön kimeritő jelentés fog a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés elé terjesz-
tetni. Itt legyen elég csupán annyit felemlíteni, hogy az alapitvány összege 112,584 frt. 74 kr. 
tészen. Oh, mennyi elaggott tehetetlen egyház- és iskolamunkások s azok családjainak keserv-
könyeit fogja ez örömkönyekké változtatni! Legyen minden ilyen köny gyöngygyé az 
igazság azon koronájában, melyet hű szolgájának már is megadott ott az Ur, amaz igaz biró! 

Nem mondhatok egyebet a másik dicső jóltevőre vonatkozólag sem, s nem tehetem 
hogy azt is örvendetes esemény gyanánt ki ne emeljen, mikép a Zsedényi-alapítvány is ez 
évben tényleges folyamatba lépett, ugy, hogy abból a következő iskolatanitó urak 100—100 
frt. jutalmat és segélyt kaptak : Medzihradszky Károly Lestinén, Sipka György Nagyfaluban, 
idősb Ruman János Kokaván, Bruckner Mihály Gáloson, Kulisek György Verbóczon, Kova-
csovics Mihály Vágujhelyen, Csáder Gyula Pozsonyban, Schulz Sándor Csatajon, Riezner 



Lajos Nemes-Podhragyon és Konpis József Turánban, összesen tizen 1000 frtot. Hány szerény 
tanítói lakra derítettek ez adományok is boldogító örömfényt- s hány kebelből szállt azok 
folytán forró hálafohász az ég felé! 

S most lássuk a vallásos áldozatkézség azon nyilatkozatait, melyek az egyes esperes-
ségekben és egyházközségekben, sziveinket örömre ébresztő fénysugarak gyanánt, nem szűn-
tek meg majd itt majd ott feltünedezni. Természetes, hogy itt sem azon rendszeres adakoz-
mányokat nem hozhatom fel, melyekkel híveink egyházukat s iskoláikat fentartják, sem azon 
kisebb, noha értékükre nézve gyakran amaz evangyeliomi özvegy két fillérével felérő ado-
mánvokat, melyek alig felszámítható egyes tételekben naponként az egyház oltárára lera-
katnak, sem azokat, melyekről a bal kéz nem kívánja tudni, hogy a jobb kéz hová juttatá 
azokat. Szorítkozom csupán az áldozatkézségnek az egyházközségek körében felmerült s 
tudomásomra juttatott rendkivülibb nyilatkozataira. Az árvái esperességben a jaszenovai egy-
ház újra befedette templomát, tornyát és paplakát 500 frt költséggel; az isztebnei gyöke-
resen kijavítatta régi articularis templomát, s uj kutat ásatott a paplakon 600 frt költség-
ge l — A bptói esperességben a szmrecsányi egyház befejezte temploma építését, s annak 
még ez idén leendő felszenteltetéséhez készül; a német-lipcsei egyház uj templom építését 
határozta el, s e czélra buzgó tagjai közt már jelentékeny összeget is gyűjtött; a nagy-
palugyai egyház 240 frt áron szép csillárt szerzett templomába; Jalócz leányegyház uj 
iskolaházat épített. — A mosonyi esperességben a magyar-óv ári uj templom belső felszere-
lése még ez idén sem volt befejezhető s az épitmény ennek folytán szent rendeltetésének 
át nem adathatott, a hivek azonban megfeszítik minden igyekezetöket, hogy ez mielőbb 
megtörténhessék; Miklós falván ottani egyháztag Unger Pál a templomnak 200, az iskolának 
100 frtot hagyományozott, ugyanott Falb Mátyás és neje közhasználatra 58 frt értékű 
koporsótakarót szerzett, Bajkán Rumpeltes Ádám az iskolának több természettani műszert 
ajándékozott, ugyanott nmélt. gróf Zichy Henrik ur a lelkésznek a szegények közt elosz-
tandó 50 frtot adott által, az esperesség valamennyi községei pedig a károsult borostyán-
kői, miskolczi és szegedi testvérközségek részére ez évben 358 frt. 90 kr. segélyösszeget 
gyűjtöttek. — A nyitrai esperességben Szobotiszt megújította templomát, mely a mult év 
őszén ünnepélyesen fel is szenteltetett, a csácsói templom uj oltárral lett feldíszítve. — A 
pozsony megyei esperességbeu Grinád a lelkészlak előtti rácsozatot 140 frt. költséggel meg-
újitatta; Limbach két uj oltárképet szerzett 150 frton; Német-Gurab megújította paplaka 
tetőzetét, ugyanott az egyházra adott Szénási Mihály 30 frt 50 krt, Sztankovics József 
zsellér 5 frt 20 krt, Kőszegi István 2 frt 20 krt és egy oltárkendőt; Gsatajon özvegy 
Rcisó Jcmosné 122 frt 50 krt, Schuster Méirton 20 frt 50 krt, özvegy Kőszegi Mihály né 
zsellérnő 10 frt. 20 krt . ; a modori német egyház templomtornyának tatarozására 600 frtot 
költött; Felső-Széliben az egyháznak Kozák Boldizsár 80 frtot, Horváth Ferencz 70 frtot, 
Pónya Boldizsár 60 frtot, özvegy Horváth Ferenczné 50 frtot, özvegy Döbrenteiné 50 frtot, 
Kontár Gáspár 50 frtot ajándékoztak, illetve hagyományoztak; Alsó-Szeliben Kajos Sándor 
100 frtot; Négy-Levárdon özvegy Roll-Dokupil Jidiana adott az egyházra 550 frtot, ebből 
különösen az iskolára 150 frtot; Misérden az orgonaalaphoz Schuster Mátyás 30 frttal, 
Denk Mihály 40 frttal járultak; Nagyszombatban az egyháznak ajándékozott Szejtz Gusztáv 
200 frtot, az ottani takarékpénztár 100 frtot, Cirer Jémos és neje 10 frtot, ugyanott a temető 
bekerítésére Kalenda János 100, Beischel Sarolta 80, Fuszakovics Krisztina 50 frtot adtak. A 
trencséni esperességben a púchói templom építése befejeztetvén, az legközelebbi felszentelteté-
sének néz elébe; a koclianóczi egyház két iskolatermet épített 1600—1700 frt költséggel, 
miben nem foglaltatik helybeli felügyelő Szilvay Károly ur adománya, ki a szükséges tégla-
mennyiséget ajándékozta. Nagy-Biróczon Kis-Sztankócz leány egyházában uj torony emeltetett s 
abba uj harang állíttatott be. A túróczi esperességben a szucsányi egyház temploma és tornya 
javítására 400 frtot, a neczpáli egyház pedig paplaka megújítására 200 frtot fordított. 

Egyházközségeinknek s azok tagjainak ezen áldozatkész buzgósága különben kívül-
ről is nyert támogatást. A hol is mindenekelőtt felemlitendőnek tartom 0 cs. ap. kir. Fel-
sége atyai jóságát, mely a verbóczi egyházközséget 100 s a szmrecsányit is ugyancsak 100 
frt. ^legmagasb adománynyal örvendezteté meg; a miért a nevezett községek nem mulaszták 
el O Felsége trónja előtt legalázatosb hálájokat kifejezni. 

A Gusztciv-Ádolf egylet részéről következő adományok jutottak a következőknek : 
Puchónak 611 frt 45 kr., Duna-Szerdahelynek 348 frt 15 kr., Magyar-Óvárnak 147 frt., 
Nagy-Szombatnak 131 frt 65 kr., Szulyónak 128 frt 72 kr., Szjelniczának 117 frt 2 kr., 
Láznak 87 frt 77 kr., Nyitra-Zerdahelynek 87 frt 77 kr., Rózsahegynek 31 frt 1 kr., Assa-
kürthnek 29 frt 26 kr., Kis-Sztankócznak 20 frt 50 kr., Zarjecsnek 20 frt 50 kr., Iszteb-
nének 12 frt 87 kr. 
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A központi gyámintéz ettől következő gyülekezetek következő segélyt kaptak : Magyar-
óvár 400 frt, Rózsahegy, Duna-Szerdahely, Zsaskó, Csácsó, Ligetfalu, Alsó-Szeli, Szúlyó, 
Tót-Próna 50-50 frtot. 

Saját egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog beterjesztetni. 
A szűkölködők segélyezéséről szólván nem tehetem, hogy a mélyen tisztelt egyház-

kerületi gyűlés jóakaró figyelmét, — nem akarva azt egyébiránt elvonni másoktól sem, — 
kiválólag két községünkre fel ne hívjam. Az egyik Duna-Szerdahely, idegen elemektől körül-
hullámzott s azok általi elborítás veszélyének kitett kis sziget a Csallóközben; a másik Alsó-
Salgó, ugyanoly sziget Nyitrában. Az elsőről megemlékeztem már mult évi jelentésemben, 
s csak nem régen maga fordult az esdő szózatával, általam s ntiszt. Ritter Károly esperes 
ur által is ajánltatva, a hitsorsosakhoz; a másik valószínűleg ugyanazt fogja tenni nem 
sokára a ntiszt. nyitrai esperesség védszárnyai által fedezve. Legyen innen is kikérve a kegyes 
jóltevők pártfogása mindkettőnek számára. 

íme ezek voltak a derült napok, melyek fényében egyházunk hajója útját a mult 
évben folytatá. 

De nem hiányzottak ellene intézett megtámadások sem, melyek ellen ébren lennie 
s védekeznie kellett. Egyházunk régi ellenese, a r. kath. papság, nem szűnt meg annak 
törvény biztosította jogait sérteni, sőt ez irányban újabb időben kettős erélyt látszik kifejteni, 
s nem ronthatván azt meg, mint hajdan, nyilt megtámadásokkal, híveinek lassú elsajátításával 
igyekszik annak sírját megásni. Tagjai evang. szülőknek evang. vallást követni tartozó 
gyermekeit keresztelik s temetik minden tartózkodás nélkül, mintha az 1868. évi 53. tcz. 
12 §-ának első kikezdése nem is léteznék; a vegyes házasságok kötésénél téritvényeket adat-
nak ki az evang. felekkel s azokat teljes jogerejü okmányoknak nézik, miben, mint leg-
újabban Trencsén megyében történt, a politikai hatóságok által is támogattatnak, mint ha 
ugyanazon törvényczikk ugyanazon §-a második kikezdésének a törvénykönyvben nyoma 
sem volna; az evang. hívektől az 1791 : 26. tczikk 6. §-a ellenére oly telkektől, melyek 
elébb r. kath. kezeken voltak, ágybért s más tartozmányokat követelnek. Hozzájárul, hogy 
iskoláink irányában is, melyek pedig egyházunk fennállásának múlhatatlan feltételei, folyton 
azon szándék nyilvánul, azokat az egyháztól elszakítani s hitfelekezetnélküliekké változtatni 
által. Mindezen állításokra egyes példákat fogok immár felhozni : 

a. Palkovics János sz. györgyi r. kath. plébánus Draxler Frigyes illetéktelenül 
megkeresztelt gyermekét illetéktelenül temette is el. A minisztérium által halotti anyakönyvi 
kivonat kiadására s 53 kr. stolaris illetékösszegnek az ev. lelkésznek átküldésére utasittatott. 

b. Ugyanaz Badovszky Lajos gyermeket illetéktelenül keresztelte meg. A minisz-
térium felhívta a prímást, hogy nevezett plébánusnak eljárását komolyan roszalja. 

c. Ugyanaz Kassa Mátyás gyermeket illetéktelenül megbérmálta. Az eset feljelen-
tetvén még 1878-ban a minisztériumnak, válasz reá még mind e mai napig nem érkezett. 

á. Ernyei Kálmán plébánus Chmelárz Jánost Keresztúron a törvényes formák meg-
tartása nélkül fogadta be a r. kath. egyházba. A még 1878-ban a minisztériumhoz történt 
feljelentésre válasz nem érkezett. 

e. Néhai Schormann Antal volt zavari plébánus evang. vallású Sniahel Károlynak 
figyermekét illetéktelenül keresztelvén meg, utódjának meghagyatott hogy az a feletti anya-
könyvi kivonatot Stelczer Károly ev. lelkésznek megküldje. 

f. Ocsovszky Ferencz nagy-szombati plébánus : Pótucsek Anna gyermekét illeték-
telenül megkeresztelte. 

g. Ugyanaz ugyanazt tette Hamberger Karolina gyermekével. 
h. Ugyanaz illetéktelenül temette el Czedidla Károly gyermekét. 
i. Skrivánek bolerázi plébánus Krüger Eduard gyermekén törvénytelen keresztelést 

végzett. 
A két utóbbi plébánus oda lett utasítva, hogy az interconfessionalis törvényeket 

tiszteletben tartsa. 
k. Mikovics Imre nagy-bossányi plébánus Miicska András gyermekét jogtalanul 

keresztelte meg. A minisztériumhoz még mult évi aprilhóban felterjesztett panaszra válasz 
nem érkezett. 

1. Szmolen József túrócz-sz. mártoni plébánus széltiben kereszteli az evang. szülők-
től származó gyermekeket, s ezt nem csak hogy nem igyekszik menteni, de kötelességének 
mondja; ellenben midőn ugyanottani evang. lelkész Horváth József hasonlót tett néhány r. 
kath. gyermekkel, azt a törvény lábbal tiprásának nevezi; a vegyes házasoktól térítvényeket 
kiván s fogad el, midőn pedig valamelyikök a törvény ellenére tett igéretét megbánva, azt 
utóbb visszavonja, Szmolen úr ugy nyilatkozik, hogy „előtte becsületes ember csak az, ki 



ünnepélyesen adott jó (!) szavának ura." — A minisztérium mindkét lelkészt a törvénynek 
tiszteletben tartására utasitotta. 

m. Bosáczi r. kath. plébánus Rábek Pál illetéktelenül megkeresztelte Bielik István 
és Malicsek Anna házasok leánygyermekét. Válasz a feljelentésre a minisztériumtól még 
nem érkezett. 

n. Bulla Ferencz túrócz-sz. máriai plébánus Rohácsek Jánosnak Anclrás nevű fiát, 
a jezeraiczi hitfelekezetnélküli iskolatanitó segélyével a r. kath. egyház részére foglalta le, 
mert az apa állítólag- annak idejében reversalist irt alá; Szüllö Géza túróczi tanfelügyelő 
pedig, ki a nevezett iskolában történtek constatálásával volt megbízva, teljesen félreismerve 
feladatát, azon döntvényt hozta, hogy Bulla plébánus ur az 1861-ben „dívó" reversalisok 
alapján törvényesen cselekedett, midőn Rohácsik András fiút a r. kath. gyermekek közé 
sorozta. A minisztérium ez ügyben tett felszósamlásomra nézve még nem határozott. 

o. Bielek József dohnáni plébánus Jugas István Éva nevű gyermekét illetéktelenül 
megkeresztelte s el is temette; Mrázek Annának Zzuzsanna nevű gyermekét pedig szintén 
illetéktelenül részelteté a szent keresztségben. A minisztérium által oda utasíttatott, hogy 
ténykedéseiben magát szigorúan az 1868. évi 53. tczikk rendelkezéseihez tartsa. 

p. Briff József ürményi plébánus Szlezák János és Blaho Éva vegyes vallású 
jegyeseket egybeadta, a nélkül, hogy tőlük az evang. lelkésznek a háromszori kihirdetésről 
szóló bizonyítványát kívánta volna. A törvényellenes eljárás fel van jelentve a minisztériumnak. 

q. S most egy eset következik, melyet azok után a mint az interconfessionalis 
viszonyok s az azokat szabályozó törvények körülbelől egy fél század óta hazánkban fej-
lődtek, alig hitt volna valaki közülünk lehetségesnek. Trencsén megyében, Szeleczen, Kis-
Stankócz, leányközségében, Fiiina Ádám állítólag téritvényt írt alá, mit ő ugyan tagad; de 
ha ezt meg is tette volna, a téritvény a törvény világos értelme szerint érvénytelen s minden 
jogerő nélküli levén, 8 éves fiát Istvánt a maga vallásában határozá el neveltetni s őt, 
lelkipásztora tanácsára, a kis-sztankóczi evang. iskolába küldé. Ámde a fiu oda mentében 
Szendrey Ferdinand szeleczi r. kath. tanitó által az utczán letartóztattatott, s Radimeczky 
Mihály plébánus parochiájába vitetett, honnan csak 4 nap múlva, miután mind ő mind atyja 
minden a plébánus ur rendelkezésére álló pressión keresztül ment volna, bocsáttatott ki. 
Én ezen ugy a téritvények érvénytelenségét kimondó törvény, mint a személybiztosság, végre 
az iskolalátogatási szabadság ellen elkövetett merényt feljelentém a minisztériumnak. — 
Időközben Roskoványi Ágoston nyitrai r. kath. megyés püspök megkereste levelileg Zsambok-
Rethy Emil Trencsén megye alispánját, intézkedjék, hogy Fiiina István fiu s annak öccse a 
r. kath. vallásban neveltessék s ugyanoly iskolába járjon, s ennek biztosítása czéljából mind-
kettő apjok hatalma alól kivétessék s számukra r. kath. vallású árvagondnok neveztessék, 
kinek az atya a gyermekek nevelésére és ellátására évenként bizonyos összeget fizetni vagy 
pedig a fiuk anyai örökségét kiadni köteles légyen; Krizsán István kis-sztankóczi evang. 
lelkész pedig eddigi vétkes izgatásaiért szigorúan megdorgáltassék s minden további izga-
tásoktól eltiltassék. A mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés bizonyosan feszült kíváncsisággal 
fogja óhajtani megtudni ezen püspöki levél eredményét. Mi sorsot hozott ez Fiiina Ádámra 
s annak két fiára, arról nem vagyok értesítve. Krizsán István kis-sztankóczi ev. lelkészt a 
nélkül, hogy őt csak ki is hallgatta volna, Ucsnay József Trencsén járási szolgabíró mult 
augustushó 22-kén az 1791. évi 26. tczikk 13. §-a alapján (ki hitte volna, hogy vallásunk 
ezen palladiuma valaha még ilyesmire is fog szolgálhatni!), mint a ki úgymond az ezen 
§-ban tiltott hittéritési vétket követte el, 100 forint birságban s 87 frt perköltségben marasz-
talta el. Hogy ezen hallatlan eljárás fel fog jelentetni az illető magas helyen, az magában 
értődik; s ugy hiszem, egy evang. ember sem fog kételkedni abban, hogy Magyarország 
alkotmányos kormánya, melynek feje egy protestáns férfiú, tudni fogja ily az evang. egy-
házak s honpolgárok jogállapotát két századdal visszavetni akaró s világos sarkalatos tör-
vényeket arczul csapó eljárások ellen kötelességét. 

Felemlitém, hogy a r. kath. papság híveinktől ágybért s más hasonló tartozmányokat 
is követel, mint a melyekre ezeket állítólag r. kath. püspöki kánonszerű visitatiók köteleznék. 
Ezen követelések az én tudomásomra jutván, nem késtem felkérni a magas minisztériumot, 
hagyja meg a politikai hatóságoknak, hogy ha ily követelések érvényesítésére megkerestet-
nének, azokat az 1791. évi tczikk 6. §-a alapján elutasítsák. Örömmel és hálával jelentem, 
hogy e felterjesztésemre a minisztériumtól tökéletesen megnyugtató választ nyertem, melyet 
szerencsém lesz, utóbb a gyűlés asztalára letenni. Mindamellett nem sokára a nagyszombati 
szolgabírói hivatal Skoluda Mihály spáczai evang. lakost hasonló tartozásban elmarasztalta 
s a pozsonyi alispáni hivatal ez elmarasztalást helyben hagyta; Mokis Pál a pásztói plébánus 
által hasonló tartozás megfizetésére lett megidézve, valamint több felsö-ozori és podluzsinyi 

2 



— 6 — 

híveink ugyanily tartozások miatt az illető politikai közegeknél bepanaszolva; sőt Dohnányi 
Lajos trencséni esperességi ügyész ur is Zarjeczky János apátfalvi plébánus altal ily tartozás 
lerovására felszólítva; végre legújabban Ku'ois János, Delik János és György, istvánik András 
és Kadlecsik János a puchói egyházközség tagjai Bielek József dohnáni plébánus által hasonló 
fizetések teljesítésére fel híva. E zaklatás meggátlására újabban is megtevőn lépéseimet a magas 
minisztériumnál, ezeknek sikerét várom. 

Még azon állitásomat kell igazolnom, hogy itt ott azon szándék nyilatkozik, isko-
láinkat az egyháztól elválasztani. Egyelőre erre ugyan csak egy de oly kiáltó példát kivánok 
felhozni, mely felér tiz mással. Trezichaván a podluzsányi anyaegyházhoz tartozó trencséni 
esperességi leányközségben 1874. évig felekezeti iskola volt. Ez évben községivé változott 
által. A mult 1879. évben azonban a község tagjai belátván, hogy ily iskolában gyerme-
keikkel, főleg a vallástanítást illetőleg nem boldogulnak, s uj iskolát sem képesek rögtön, 
mint az tőlök kívántatott, felépíteni, az előbbi állapotra kívántak visszatérni s megtevők ez 
iránti lépéseiket az esperességnél, mely szándékukat helyeselte. Azonban az állami tanfelügyelő 
is értesülvén e szándékról, azt a megyei közegek segédletével s az ezek általi legszigorúbb 
eszközök alkalmazásával, melyek közé békók, bebörtönöztetések s azzal való fenyegetések, 
„hogy minden evang. iskoláknak községiekké kell lenniök," is tartoztak, megakadályozta. 
A dolog egyes fordulatait ecsetelni nem kívánom, annál kevésbé, mert az iskola csakugyan 
községinek maradt nem csak, de az egyházi teleknek,, a melyen áll, a községre átíratása is 
elrendeltetett. A kérdésnek végeldöntése a minisztérium által történt akképen, hogy mivel 
úgymond, a trebichavai iskola 1869. évben r. katholikusnak és evangyeliominak, 1870-ben 
pedig községinek volt bejelentve, s azóta az államtól mint ilyen több éveken át subventiót 
is kapott, ezentúl is községinek kell maradnia. A trebichavaiak ellenében a megyei közegek 
által használt capacitálási eszközök a ministeri döntvényben hallgatással mellőztettek. 

Berencs- Váralján is nyitrai esperességbeli Szobotiszt anyaegyház leányában fordul-
tak elő az iskolaépítés körül némi zavarok és szabálytalanságok. Ez építést az egyházi ható-
ságok is már évek óta sürgetik. Végre ez évben az épités elhatároztatott, de a telek körül 
melyen az iskola emelendő volna, a tagok két pártra szakadtak, mi a megyei közigaz-
gatási bizottságnak tudomására adatván, ez az épités vezetésével és keresztülvitelével a 
járásbeli szolgabírót bizta meg, mely rendszabály kétségtelenül autonom jogainknak érzékeny 
megsértése lett volna. Miután részemről erre Nyitra megye kormányát figyelmeztetőm, a 
tisztelt megye mondott végzését elismerésre méltó készséggel felfüggeszteni szíves volt, oly 
megjegyzéssel azonban, hogy ha az iskola ez év folytán fel nem épül, a t. megye Berencs-
Váralján községi iskola felállítását fogja a minisztériumnál javaslatba hozni. Bemélem, hogy 
az általam amaz iskolaépítés körül a legnagyobb erély kifejtésére felhívott nyitrai esperességi 
egyházi hatóságok azon eshetőséget feleslegessé fogják tenni. 

Nemde, a mélyen tisztelt egyházker. gyűlés a hallottakból meggyőződött, mikép 
nem ok nélkül mondám, hogy egyházunk hajójának a mult évben sziklák közt is kelle 
eveznie, s viharokkal és hullámokkal is megküzdenie? Méltóztassanak megengedni, hogy 
ennek sajnálatos tudatása után immár gyorsabb léptekkel haladhassak jelentésemben annak 
vége felé. 

Elemi iskolaügyünk képe egy külön jelentésben fog a mélyen tisztelt gyűlés elé 
állíttatni. 

A középiskolai oktatcist illetőleg az illető miniszter ur törvényjavaslatot nyújtván be 
a képviselőháznak, ez részünkről is egy e czélra kiküldött egyetemes gyűlési bizottság által, 
felekezeti érdekeink és jogaink megóvása czéljából behatóan átvizsgáltatott, s az ez irányban 
folytatott tárgyalások eredménye, mint az helvét hitvallású testvéreink részéről is történt, 
egy külön petitióban a képviselőházhoz beterjesztetett. Szerencsém lesz ezt a mélyen tisztelt 
gyűléssel egész terjedelmében közleni. 

A felsőbb iskolai oktatásról levén szó, örömmel jelentem, hogy a pozsonyi lyceumon 
a szegény tanuló ifjak gyámolitására fenálló jótékony intézmények ez év folytán ismét egy-
gyel, t. i. néhai Fekete Jcmos urnák 4565 frt alapítványával szaporodtak meg. Tündököljön 
az ő neve is azok közt, kikhez hálával tekintenek fel a földiek, oda fent pedig azok ugy 
fénylenek, mint az égnek fényessége! 

Törvényszéki tárgyalás ez évben egyházkerületünkben nem volt. 
Házassági felmentvényekért bejött 420 frt. 
Jegyzökönyveinket mint máskor, most is kicseréltük a mind két hitvallású testvér-

egyházkerületekkel. 
Az egyházi és iskolai hivatalokban s azok személyzetében a következő változások 

történtek : 
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a. A halál stíríí aratást tartott sorainkban. Kiragadta közülünk : Lányi Samuel 
neczpáli, Boor János krajnai, Hrobonn Lajos szjelniczai, Lehoczky János tarnóczi, Bernáth 
János felső-záturcsi és Glatz Henrik pozsonyi lelkészeket. Legyen köztünk s azok közt, kik-
nek körében, nagyobbára hosszú éveken át, mint hű pásztorok működtek, emiékezetök 
áldott! — A tanitók közül meghalt Krmann Pál. 

b. Az esperességek kormányában az uj szervezés folytán több változások fordultak 
elő. Az alsóbb fokozatbelieket a névtár számára hagyván fel, s azokat a kik előbbi helyeiken 
megmaradtak, fel nem emiitvén, itt csak azt hozom fel, hogy nyitrai főesperessé Trokan 
János leköszönése után, a ki e hivatalt sok évekig buzgóan viselte, Leska János bodfalvi 
lelkész s érdemes egyházkerületi jegyzőnk, esp. felügyelővé dr. Mudron Mihály; pozsonmegyei 
esperessé Bittér Károly somorjai, alesperessé Rásó Mihály alsó-szeli lelkészek, esp. felügyelővé 
Schleiffer Károly Sz. György városi főjegyző; túróczi alesperessé Horvát József szent-mártoni 
lelkész választattak. 

c. Helybeli felügyelőkké lettek : Maier János a modori német egyháznál, Jam-
niczky Péter Grinádon, Czachhuber Mátyás Szent-Györgyön, Kis István Podluzsányban, 
Bangya Gusztáv Trencsénben, Lelioczky Vilmos F. Záthurcson, Lehoczky Ödön Király-Lehotán. 

d. Lelkészi hivatalba léptek : Kercser Ede Bazinban, Polereczky András Neczpálon, 
Boor Lajos bold. édes atyjának utódaképen Krajnán, Koncsek Antal Felső-Záthurcson, 
Simkovics János Tarnóczon. — Plivataláról lelépett id. Moczkovcsák bazini szláv lelkész. 

e. Segédlelkészekké lettek : Horémusz Sámuel a felső-szeli egyházhoz tartozó kajali 
expositurán, Nóvák Pcd édes atyja oldalán Alsó-Kubinban, Janoska György mint esperességi 
segédlelkész Árvában, Skrabák Géza mint Glatz Jakab lelkész és érdemült esperes segéde 
Hegyeshalomban. 

f. A pozsonyi lyceumnál mint segédtanár alkalmaztatott : Hoffmann Frigyes, 
mint rendes tanár : Markusovszky Sámuel; segédből rendkivüli tanárrá lett : GyÖrik Márton; 
tanári állomásáról leköszönt Lichner Pál. 

g. Változások a tanitói személyzetben : Felső-Kubinban tanitó lett Bazovszky Milos, 
nem sokára azonban onnan eltávozott, utódul nyerte Knet Mcity ist; Liptóban tanitók lenni 
megszűntek Krmann Gusztáv és Liska András Csorbán, Lojko Károly Pribilinán, Böbéik 
József Szent-Annán, tulajdonképen mindnyájan csak segédek; Pozsonyban segédtanitónak 
hivatott meg Müller Károly, Somorjába tanitónak a Kassára távozott Steiger Ferencz helyébe 
Kunszt Károly Feketehegyről a bács-szeremi esperességből. — Nyitra-Zerdahelyre a meghalt 
Hrdlicska Milicdy helyébe fia Lajos választatott tanitónak. 

h. Papokká avattattak : a fentnevezett Horémusz Sámuel, Nóvák Pál, Janoska György, 
Skrabák Géza, valamint a bányákerűleti superintendens ur megbízásából Schleiffer Hermann 
lévai lelkész. 

i. Hitjelölti vizsgát tettek : Ballo Miklós Szent-Miklós-liptói, Bernáth Sándor Felső-
Záthurcs-túróczi, Blaskovics Sándor N.-Gurab-pozsonyi, Heszler Sámuel modori, Kovács 
Dániel Ratkó-gömöri, Kutlik János Bánhegyes-csanádi, Kvacsala Károly Petrovácz-bácsi, 
Reil Zsigmond Abelova-nógrádi, Svehla István Kis-Csalonia-honti, Schwam Jcinos Uj-Verbász-
bácsi, Janoska György Alsó-Kubin-árvái, Nóvák Pcd Alsó-Kubin-árvai és Fülöp Sándor 
Nagy-Becskerek-torontáli. 

íme, mélyen tisztelt közgyűlés, ily változásokon, ily viszontagságokon ment Krisztus 
hajója a mult közigazgatási évben egyházkerületünkben keresztül. Nem kevés hányattatást 
kelle tapasztalnia. Hogy a hajó ezeket győzedelmesen kiállhassa, arra főleg a hajósnép 
egyetértése, összhangzatos közreműködése volt szükséges. Nekem, e szivemben élő mély meg-
győződés folytán, elejétől fogva az volt főtörekvésem, az egyetértést, az összhangzást, a testvéri 
szeretetet és békét ez egyházkerület összes tagjai közt fentartani. Végtelenül nehéz feladat; 
de mert azt egyedül üdvhozónak tartom, nem resteltem annak nehézségeivel megküzdeni. 
Érzem, hogy a siker nem volt mindenképen őszinte törekvéseimnek s hő kivánataimnak meg-
felelő. Mert hiszen az nem is tőlem, hanem a hajósnéptől magától s a hajó mennyei fő-
kormányzójától függ. Az elsőbbeket kérem, nem az én javamért de az egyház javáért, ne 
hagyják azt belviszályok által hajótörést szenvedni, elmerülni; az egyház Urához pedig 
fohászkodom, őrködjék hajója felett, mint eddig ugy ezentúl is, hatalmával, s vezérelje sz. 
lelkével és áldja meg jelen tanácskozásainkat is ugy, hogy azok a hajónak biztos révbe 
vezetésére szolgáljanak. 

A közgyűlés Főtisztelendő urnák ugy kimerítő jelentését, valamint benne feltün-
tetett főpásztori működését mély hálával elismerve, midőn e helyütt is őszinte 
köszönetét kifejezi, egyszersmind a jelentést egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
igtatni rendeli. T. 
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II. A superintendensi jelentés kapcsában, vonatkozólag annak egyházunk törvényes 
jogai és híveink szabad vallásgyakorlata ellen a római kath. papság által elkövetett sérel-
meket felsoroló részére; midőn a kerületi gyűlés valamennyinek orvoslását remény li és várja, 
különösen a q alatti fájdalmas megüldözéssel fogadott esetet tárgyalván, Fiiina Ádám 8 éves 
fiának Istvánnak, állítólag adott téritvény alapján s igy az 1868. évi L i l i . trvczikk 12-§-ának 
ellenére, melyben kimondatik, hogy „a törvénynyel ellenkező bármely szerződés, téritvény 
vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen, és semmi esetben sem bírhat jogerővel", a római 
kath. vallás hitelvei szerint erőszakolt neveltetésében azr idézett törvény megsértését látja; 
Kis-Sztankóczi lelkész Krizsán István ellen, Roskoványi Ágoston nyitrai róm. kath. megyés 
püspök felszólamlására, a nélkül, hogy a vádlott lelkész kihallgattatott volna, Ucsnay János 
trencsénjárási szolgabíró által az 179%. XXVI. törvczikk. 13. §-ának világosan hamis al-
kalmaztatásával, hittéritési vétkesség czimén kimondott elmarasztaló Ítéletében, a törvény 
végrehajtására hivatott hatósági közegnek, a törvény által biztosított személyi jog ellen el-
követett vétségét, s hivatalos állásával való visszaélését találja, minek folytán kerületi gyűlésünk 

az egyetemes gyűlés utján a vallás és közoktatásügyi magyar k. minisztériumnál a 
vallási sérelem orvoslását kieszközölni, s az országgyűlésen az 1868. évi LIII . 
törvényczikk sanctióiat sürgetni kívánja; az ítéletet hozó szolgabíró ellen pedig 
kérvényileg a magyar kir. belügyminiszter úrhoz járul, oly (jzélból, hogy 0 nagy-
méltósága alattas közegeit a törvények megtartására, s a személyi jog s lelkészeink 
törvényen alapuló hivatalos eljárásának tiszteletére utasítani kegyeskedjék. 

T. 
III . Felolvastatván a Reischel Károly alapítványt kezelő kerületi bizottségnak évi 

jelentése, 
a bizottságnak eredménydus működéséért köszönet szavaztatik, s jelentése a kerü-
leti gyűlés jegyzőkönyvének mellékleteül kinyomatni s köröztetni rendeltetik. T. 

IV. Beterjesztetnek a Reischel Károly alapítvány ideiglenes alapszabályai, 
már közölve levén itt is helyeslő tudomásul vétetnek. T. 

V. A véglegesen mégalkotandó Reischel Károly alapítvány kezelési szabályzatának 
mennél teljesebb s kifogástalanabb szerkeszthetése végett 

felhivatnak a kebelbeli esperességek, hogy ily irányú megjegyzéseiket s indít-
ványaikat irásba foglalva Főtisztelendő Superintendens úrhoz, mint a kezelő bizott-
ságnak is elnökéhez beterjesszék. T. 

VI. Főtisztelendő Superintendens ur a gyűlést emlékeztetvén, hogy az egyházi rend-
tartás életbe léptetésével, a kebelbeli alsóbb és felsőbb egyháztestületek rendezése a tiszt-
viselők személyzetében is változást követel, felhívja tehát a kerületi gyűlést, hogy szem előtt 
tartva az egyházi rendtartás intézkedéseit a kerületet szervezze. — 

Mire, midőn a kerületi tisztviselői kar egyetemben leköszönt, a kerület rendez-
tetése határoztatott. — L. 

VII. A kerületi gyűlés, az elnökség által kerületi jegyzők választására felszólittatván, 
bizalma az eddigi jegyzői karban összpontosult, 

és Tisztyénszky Ferencz és dr. Mudron Mihály magyar, Michaelis Vilmos német s 
Leska János szláv jegyzőkül 6 évre megválasztattak. — L. 

VIII. A kerületi elnökség kerületi pénztárnok választására hiván fel a gyűlést, 
mely is közakarattal s egyhangúlag bizalmát eddigi pénztárnoka Tekint. Jeszenszky 
József urnák felajánlá, ki midőn hosszas vonakodás után meghajlott a bizalom 
előtt, hivataloskodását azon, a kezelést nehezítő sőt legtöbb esetben kivihetetlen 
követelmény megszüntetésétől, hogy minden bevételt ellennyugtával kelljen iga-
zolnia teszi függővé; miután a kerületi gyűlés részéről adott magyarázat, hogy e 
követelmény csak a rendkívüli bevételekre vonatkozik megnyugtatta, s 0 a hivatalt 
elfogadta, 6 évre kerületi pénztárnoknak lett megválasztva. — L. 

IX. Felszólittatván a kerületi gyűlés számvevő választásra, 
olyanul egyhangúlag Tek. Richter Ede pozsonyi ügyvéd urat 6 évre megválasztotta. 

X. Jogi képviselő megválasztására felhivatván, L. 
a kerületi gyűlés bizalmát e hivatal eddigi viselőjében összpontosítva kerületi 
ügyészül Nagys. dr. Samarjay Károly, kir. tanácsos s ügyvéd urat 6 évre egy-
hangúlag megválasztja. L. 

XI. A kerületi gyűlés elnökileg levéltárnok választására felhívatván, 
bizalmát eddigi levéltárnokába helyezi, s olyanul újólag Tekint. Királyföldy Endre 
urat 6 évre egyhangúlag megválasztja. — L. 



XII. Az elnökség felhívására 
rnegalakittatott a kerületi számvizsgáló bizottság 7 tagból, s e bizottságba válasz-
tattak Mossóczy Lajos elnök, Minich Dániél, Trsztyénszky Ferencz, dr. Samarjay 
Károly, dr. Mudron Mihály, Chalupka Endre e's Heim Károly tagok. L. 

XIII. A kerületi elnökség felhívást intézvén a kerületi iskolai bizottság megválasztására, 
az egvházi rendtartás 465. és 469. §§-aira figyelmezteti a gyűlést, melyeknek értelmében 
egy központi s ennek két albizottsága megválasztandó. 

A kerületi gyűlés tekintettel a jelzett §§-okban levő intézkedésre következőleg 
állítja össze az iskolai bizottságot : 

1. Központi bizottság: Főtisztelendő Superintendens ur elnöklete alatt tagjai : 
Ritter Károly, Minich Dániél, Schuh Ágost, Fürst János és Korcsek Zsigmond, 
mint jegyző. 

2. Két albizottság, 
a) szláv iskolák számára : Bal tik Frigyes elnök, tagjai : Kubínyi Kálmán, Hodzsa 

András, Szokolik András, Kovalevszky Imre egyszersmind jegyző; — 
b) magyar és német iskolák számára : Schuh Ágost, elnök, tagjai : Hollerung 

Károly, Samarjay Mihály és Korcsek Zsigmond egyszersmind jegyző. L. 
XIV. Az elnökség felhívására, 

a kerületi egyházi törvényszék megválasztatott 6 évre és következőleg állíttatott össze: 
Elnökség : a kerületi elnökség. 

Birák : Nóvák Sámuel, egyszersmind alelnök; Kubínyi Kálmán, egyszersmind 
alelnök; Hodzsa András, Brózik András, Baltik Frigyes, Horváth József, lelkészek. 
Soltész József, tanitó, egyházi rendből, Osztroluczky Geiza, Mudron Pál, Dulla 
Máté, Milec János és Csillaghy József világi rendből. L. 

XV. A választásokkal összeköttetésben, midőn a VII — XI. pontok alatt megválasztott 
tisztikar megeskettetén, az egyházi törvényszékre nézve pedig kimondatott, hogy első bírás-
kodási eljárása alkalmával fog megeskettetni a tisztikar megalakíttatott, s minden állandó 
bizottságok összeállittattak : 

a kerületnek, az egyházi rendtartás szerint való szervezése befejeztetett. L. 
XVI. Az egyetemes pénztár f. é. számadása beterjesztetvén 

átnézés és esetleg jelentéstétel végett tek. Jeszenszky József, Richter Ede és 
tiszt. Boor Mihály urakból álló bizottságnak kiadatik. Mii. 

XVII. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XI. pontjánál Főtisztelendő Superin-
tendens ur az államsegély összegének engedélyezését jelenti. 

A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul véve bizottságot nevezett ki, mely Fő-
tisztelendő Superintendens ur elnöklete alatt, Nóvák Sámuel, Trsztyénszky Ferencz, 
Bodiczky Kálmán, Krizsán Károly, Hodzsa András, Leska János, Baltik Frigyes, 
Boor Mihály, Ritter Károly, Csecsetka Sámuel, Csillaghy József és Dr. Mudron 
Mihály tagokból összeállítva, az államsegély elosztási tervezetének elkészítésével, 
s a kerületi gyűlés legközelebbi ülésén való beterjesztésével megbizatik. L. 

XVIII. Olvastatott a mult évi egyházkerületi gyűlés X. és XXXVIIÍ . pontja Chovjnica 
és Havran császtkói irtványok egyházi illetősége iránt fennforgó vitás kérdésben; mire a 
nyitrai esperes ur jelentvén, hogy ezen ügy már is az esperességi consistoriumhoz az ügy-
nek bíróság utjáni elintézése végett áttétetett; 

ezen jelentés tudomásul vétetett. Mn. 
XIX. A mult egyházkerületi gyűlés XI. pontja kapcsában előterjesztetett a magyarhoni 

ágost. hitv. evang. egyetemes egyháznak a képviselőház elé teijesztett kérvénye, a közép-
iskolai oktatásról szóló törvényjavaslat módosítása iránt. 

Az egyházkerületi gyűlés azt tudomásul vévén, ez alkalommal is ujolag kinyilat-
koztatja, hogy ezen kérdésben egyszer mindenkorra törvényeink által biztosított 
sarkalatos alapjogaihoz ragaszkodni kiván. Mn. 

XX. Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi Minisztériumnak 1880. évi juliushó 8-án 
921. sz. a. kelt s egyetemes Főfelügyelő úrhoz a hitfelekezeti jogakadémiák beszüntetése 
tárgyában irányzott átirata. 

A dunáninneni egyházkerületben hitfelekezeti jogakadémia nem létezvén, egy-
szerűen tudomásul vétetik. Mn. 

XXI. A mult évi kerületi jegyzőkönyv XII. pontjához jelentetett, hogy a felállí-
tani szándékolt felekezeti szláv tannyelvű gymnasium előmunkálataira kiküldött bizottság 
nem működött. 

Tudomásul vétetett. L. 
3 
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II. A superintendensi jelentés kapcsában, vonatkozólag annak egyházunk törvényes 
jogai és híveink szabad vallásgyakorlata ellen a római kath. papság által elkövetett sérel-
meket felsoroló részére; midőn a kerületi gyűlés valamennyinek orvoslását reményli és várja, 
különösen a q alatti fájdalmas megüldöze'ssel fogadott esetet tárgyalván, Filina Adám 8 éves 
fiának Istvánnak, állítólag adott téritvény alapján s igy az 1868. évi L i l i . trvczikk 12-§-ának 
ellenére, melyben kimondatik, hogy „a törvénynyel ellenkező bármely szerződés, téritvény 
vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen, és semmi esetben sem birhat jogerővel", a római 
kath. vallás hitelvei szerint erőszakolt neveltetésében aẑ  idézett törvény megsértését látja; 
Kis-Sztankóczi lelkész Krizsan István ellen, Roskoványi Ágoston nyitrai róm. kath. megyés 
püspök felszólamlására, a nélkül, hogy a vádlott lelkész kihallgattatott volna, Ucsnay János 
trencsénjárási szolgabíró által az 179ü/i- XXVI. törvczikk. 13. §-ának világosan hamis al-
kalmaztatásával, hittéritési vétkesség czimén kimondott elmarasztaló Ítéletében, a törvény 
végrehajtására hivatott hatósági közegnek, a törvény által biztosított személyi jog ellen el-
követett vétségét, s hivatalos állásával való visszaélését találja, minek folytán kerületi gyülésünk 

az egyetemes gyűlés utján a vallás és közoktatásügyi magyar k. minisztériumnál a 
vallási sérelem orvoslását kieszközölni, s az országgyűlésen az 1868. évi LIII . 
törvényczikk sanctióiat sürgetni kívánja; az ítéletet hozó szolgabíró ellen pedig 
kérvényileg a magyar kir. belügyminiszter úrhoz járul, oly Qzélból, hogy 0 nagy-
méltósága alattas közegeit a törvények megtartására, s a személyi jog s lelkészeink 
törvényen alapuló hivatalos eljárásának tiszteletére utasítani kegyeskedjék. 

T. 
III . Felolvastatván a Reischel Károly alapítványt kezelő kerületi bizottságnak évi 

jelentése, 
a bizottságnak eredménydus működéséért köszönet szavaztatik, s jelentése a kerü-
leti gyűlés jegyzőkönyvének mellékleteül kinyomatni s köröztetni rendeltetik. T. 

IV. Beterjesztetnek a Reischel Károly alapítvány ideiglenes alapszabályai, 
már közölve levén itt is helyeslő tudomásul vétetnek. T. 

V. A véglegesen megalkotandó Reischel Károly alapítvány kezelési szabályzatának 
mennél teljesebb s kifogástalanabb szerkeszthetése végett 

felhivatnak a kebelbeli esperességek, hogy ily irányú megjegyzéseiket s indít-
ványaikat irásba foglalva Főtisztelendő Superintendens úrhoz, mint a kezelő bizott-
ságnak is elnökéhez beterjesszék. T. 

VI. Főtisztelendő Superintendens ur a gyűlést emlékeztetvén, hogy az egyházi rend-
tartás életbe léptetésével, a kebelbeli alsóbb és felsőbb egyháztestületek rendezése a tiszt-
viselők személyzetében is változást követel, felhívja tehát a kerületi gyűlést, hogy szem előtt 
tartva az egyházi rendtartás intézkedéseit a kerületet szervezze. — 

Mire, midőn a kerületi tisztviselői kar egyetemben leköszönt, a kerület rendez-
tetése határoztatott. — L. 

VII. A kerületi gyűlés, az elnökség által kerületi jegyzők választására felszólít tat ván, 
bizalma az eddigi jegyzői karban összpontosult, 

és Tisztyénszky Ferencz és dr. Mudron Mihály magyar, Michaelis Vilmos német s 
Leska János szláv jegyzőkül 6 évre megválasztattak. — L. 

VIII. A kerületi elnökség kerületi pénztárnok választására hiván fel a gyűlést, 
mely is közakarattal s egyhangúlag bizalmát eddigi pénztárnoka Tekint. Jeszenszky 
József urnák felajánlá, ki midőn hosszas vonakodás után meghajlott a bizalom 
előtt, hivataloskodását azon, a kezelést nehezitő sőt legtöbb esetben kivihetetlen 
követelmény megszüntetésétől, hogy minden bevételt ellennyugtával kelljen iga-
zolnia teszi függővé; miután a kerületi gyűlés részéről adott magyarázat, hogy e 
követelmény csak a rendkívüli bevételekre vonatkozik megnyugtatta, s 0 a hivatalt 
elfogadta, 6 évre kerületi pénztárnoknak lett megválasztva. — L. 

IX. Felszólittatván a kerületi gyűlés számvevő választásra, 
olyanul egyhangúlag Tek. Richter Ede pozsonyi ügyvéd urat 6 évre megválasztotta. 

X. Jogi képviselő megválasztására felhivatván, L. 
a kerületi gyűlés bizalmát e hivatal eddigi viselőjében összpontosítva kerületi 
ügyészül Nagys. dr. Samarjay Károly, kir. tanácsos s ügyvéd urat 6 évre egy-
hangúlag megválasztja. L. 

XI. A kerületi gyűlés elnökileg levéltárnok választására felhívatván, 
bizalmát eddigi levéltárnokába helyezi, s olyanul újólag Tekint. Királyföldy Endre 
urat 6 évre egyhangúlag megválasztja. — L. 



Melléklet az 1880. évi kir. jegyzőkönyv I I I , pontjához. 

Reischel Károly alapítványt kezelő 
kerületi bizottsáy jelentése. 

Néhai áldott emlékű Reischel Károly nagylelkű jótevőnk Nagyszombatban 1879. évi már-
czius 15-kén kelt alapítványién elének 6. pontjában ugy intézkedett, hogy alapítványa egy, a Super-
intendens elnöklete alatt, e czélra a kerületi gyűlés által választott, két lelkészi, két világi — egyház-
felügyelői, két tanitói tagból álló bizottság lelkiismeretes felügyelete és kezelése alatt álljon, melynek 
feladata, az alapítvány jövedelméből folyó segélyezéseket évenkint igazságosan és lelkiismeretesen meg-
állapítani, s kötelessége, az alapítvány állapotáról, a bevételekről és kiadásokról évenkint a kerületi 
gyűlésnek kimutatást beterjeszteni. — Ennek folytán van szerencsénk, úgy az elnökileg felkért ideigle-
nes bizottságnak 1879. évi márczius 30-tól május 28-ig 1, valamint az 1879. évi május 28-án 
tartott kerületi gyűlés jegyzökönyvének VI. pontjában megválasztott állandó bizottságnak 1879. évi 
május 28-tól 1880. évi julius 8-ig 13, s igy összesen 17 ülésében teljesített munkálkodásának fon-
tosabb mozzanatairól szóló jelentést, illetve kimutatást ugyanazon bizottság nevében a főtisztelendő és 
méltóságos kerületi gyűlésnek benyújtani. 

A nagyszombati magy. kir. közjegyző Superintendens urat márczius 31-ére a hagyaték 
leltározáséihoz meghívja, minek folytán Dr. Samarjay Károly ügyész, a szükséges felhatalmazással 
ellátva oda kiküldetik. Ki is visszatérvén jelenti, hogy a leltározás megtörténte után az ugyanazon 
évi aprilishó 22-én Nagyszombatban tartandó hagyatéki tárgyaláshoz szükséges előmunkálatokkal el-
készült s a hagyatéki tömeg állását következőleg tünteti ki: 

a tömegből kifizetendő hagyományok készpénzben 94,500 frt. — kr. 
természetben 18,536 „ 20 krnyi értékűek, 

s úgy összesen . . . 113,036 frt. 20 krt 
tesznek, mi levonatván a hagyatéki tömeg összege: 202,766 frt. 36 krból a főörökös Reischel Károly 
alapítvány javára eső összegül mutatkozik: 89,730 frt. 15 kr. 

Az egész hagyatéki tömeg után a főörökös 19,595 frt. 95 krnyi illetékkel lett megróva, 
mely összeg azonban a Superintendens és ügyész urak felszólamlására 10,469 frt. 15 krra leszállít' 
tátott és ez a magy. kir. pozsonyi adóhivatalba be is szolgáltatott. 

Az alapítványnak jutott vagyon, még pedig előbb a fekvöségek, később az ingóságok, köt-
vények és értékpapírok, a „Reischel Károly alapítvány a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
elaggott lelkészei és tanitói s lelkészözvegyei javárau czim alatt beszavatoltatott. 

Kálenda János végrendeleti végrehajtó már elébb (1879. évi april 5-én) több rendbeli 
értékpapirost, később (1880. február 7-én) számadásával együtt a még nála levő okmányokat és 
készpénzt a kezelő bizottságnak átszolgáltatta. — Számadásai megvizsgáltatván helyeseitettek, s neki 
a szokásos felmentvény, a kezelő bizottság elismerő köszönete mellett ki is adatott. — A végrendeleti 
végrehajtó ur számadásainak nyomcin a hagyatéki vagyon következőleg állt: 

Bevétel összege . . 222,479 frt. 36 kr. 
Kiadás „ . . 128,545 „ 76 „ 

A Reischel Károly alapítványnak . . 94,933 frt. 60 kr. jutott. 
Ezen összeghez számítandó még a végrendeleti végrehajtó kezelése alatt nem állott, hanem 

az alapítvány javára beszavatolt s társtulajdont képező 14,400 frtnyi magánkötelezvényekbe elhelye-
zett összeg. — A bizottság e szerint 109,333 frt. 60 kr. értékű vagyont vett kezelése alá. 

Így miután a bizottséig, Dr. Samarjay Károly ügyész és Kalenda Jcmos végrendeleti 
végrehajtó uraknak szakavatott, fáradhat!an és lelkiismeretes közreműködésével jogilag és tényleg a 
vagyont az alapítvány czéljának birtokába és kezelése s felügyelete alá vette és a könyvvitel s pénz-
tári ügykezelés módozatait megállapította volna: a vagyon elkönyvelésére s a pénztárnoki teendők 
végzésére Jeszenszky József egyházkerületi pénztárnokot kérte fel, ki is szokott ügyszeretettel és pon-



tossággal végezvén munkáját, becsatolt, folyó év augusztus 26-áról keltezett kimutatásában következő-
leg tünteti fel az alapítvány vagyoni állását: 

Bir a Beischel Károly alapítvány: 
Értékpapírokban . 85,641 frt. - kr. 
Magánkötelezvényekben 87,869 „ 74 „ 
Takarékpénztári könyvekben . . . 11,000 „ — „ 
Ingatlanokban . . . . . . . . 28,074 „ — „ 

Összesen . . . 112,584 frt. 74 kmyi vagyonnal. 
Ezenkívül vannak még kétes 5284 frt. 54 krnyi és behajthatlan követelések 1817 frtnyi 

összegelvben. — E tőkék még a boldogult hagyományozó által lettek elhelyezve. — A bizottság foly-
tonos éber figyelemmel Őrködik a behajthatók behajtása felett; de legjobb akarata mellett is sok adós-
náf egyrészt az adósok teljes elszegényedése, másrészt a hitelokmányok hiányossága miatt minden 
igyekezete hajótörést fog szenvedni. — Sőt sajnos, még a biztosokul vett követelések között is talál-
koznak egyes, habár csekélyebb összegek, melyek biztossága minden kétség felett állónak nem mondható. 

A vagyonkezelésben két vezéreszme volt a bizottságra nézve irányadó, u. m. a biztonság 
és egyszerűség eszméi. — Az alapítványi vagyonnak lehetőleg biztos elhelyezése czéljából, az alapító-
levélnek is azon meghatározását tartotta szem előtt, hogy a méglevő tőkék csakis árvásszerü biztosíték 
mellett helyezhetők el. — Így teliéit minden oly értékpapirost is, mely e tekintetben kérdés alá eshet-
nék, biztosabb papírra váltani törekszik. — Példáiul az alapítvány birtokéiban levő 102 darab 
8160 frtra becsült salgótarjáni köszénbányatársulati részvényt 10,392 frt. 50 krért eladta s a be-
jött összeget földhitelintézeti, földtehermentesítési kötvényekbe s aranyjáradéki papírokba fektette. 

A kezelés egyszerűsítésének szempont jóiból a bizottság oda törekszik, hogy a nagy bajjal 
kezelhető, s a bérlök meg nem bizhatósága folytéin nemcsak ingatag, hanem sok esetben veszélyeztetett 
jövedelmet nyújtó fekvöségeket elárusítva, a befolyt áron biztos értékpapirosokat vásároljon. — Mely 
müvelet által, midőn a kezelés egyszerüsittetik, egyszersmind a jövedelem határozott összegűvé tétet-
vén a segély kiosztása is könnyittetik, sőt részben a tökének növekvése is lehetővé tétetik. — Ily 
tekintetből eladatott a nagyszombati 64. számú 4000 frtra becsült major 4200 frtért; a 200 frtnyi 
többlet azonban nem mondható nyereségnek, mivel ez összeg a majorbeli kert faléinak javításéira for-
díttatott. — A modori határban levő 2381 • ölet tevő rét ajánlatszerü árverés utjém 1212 frtért 
kelt el. — A spáczai 145 holdnyi, s a rajta levő majorral 25,074 frtra becsült földbirtok eladéi-
sával a kezelő bizottság a hazai közgazdaséigi viszonyok jobbra fordultáig várakozni kivém, midőn 
remélhetőleg e birtok magasabb áron lesz értékesíthető, addig is haszonbérileg kezeltetik. A bér-
letre s a Nagyszombat vidékén lakó alapítványi adósokra való felügyeletre s ezek évi fizetéseinek be-
szedésére Kalenda Jéinos bizottsági tag lett felkérve illetve felhatalmazva. 

Fentebbi alapítványi vagyontesteken kivül vannak még más tisztázandó vagyoni ügyek is, 
igy pl. a nagyszombati „ Oekonomie-Pachtgesellschaft" czimü társulattal való viszony, melynek ügyle-
teinél az alapitvémy 10 perczenttel van érdekelve, — számos részint beperelt, részint behajtandó 
kötvények rendezése. Ily helyzetben a kezelő bizottság szent kötelességének ismeri ugyan, mindenütt 
az alapítvány érdekeinek érvényesítésén s ügyeinek lehetőleg gyors lebonyolításán működni, de érzi 
s megvallja, hogy az egész alapítványi vagyonnak oly rendezésére s tisztázására, mint azt az ala-
pítvány czélja s az alapitónak akarata követeli, s maga a bizottság is óhajtja, még huzamost) időre 
leend szükség. 

így folytonos munkássággal sikerült az alapítvány ügyeit oda fejleszteni, hogy tekintettel 
az alapitvémy rendeltetésére s a nyert tapasztalatak felhasznált ásával hozz cil áthat ott a kezelő bizott-
ság, ugy az 1879. évi május 28-iki kerületi gyűlés jegyzökönyvének 6., valamint az ugyanazon évi 
szeptember 3-ki kerületi gyűlés jegyzökönyvének 52. pontjában nyert megbízatásának valósításához, 
s 1880. évi májushó 5-én tartott ülésében megalkotta az egyházkerület esperességeivel is közlött 
„A Beischel Károly alapítvány ideiglenes szabályzata" czimü kezelési ügyrendet. — Ideiglenesnek 
nevezi és tartja e szabályzatot, mert tudja, hogy a viszonyoknak fejlődése, az alapítványi vagyon 
tisztázása és megállapodása, és segélyezés körül teendő tapasztalatok érvényesülése, idő folytán uj 
s állandó szabályzat szerkesztését nélkülözhetlenül szükségessé fogja tenni. — Addig is ezen ideigle-
nes szabályok szolgálnak mind a kezelő bizottséig, mind a kebelbeli testületek, egyházi tisztviselők és 
segélyzettek eljéirásának zsinórmértékéül. 

Érintett alapszabályok 22. §-ának értelmében: a nyugdijak és segélypénzek az elmúlt 
számadási évben kimutatott jövedelemből, félévenkint április- és október-hónapokban fizettetnek. — 
E szerint a jelen évben segélyezésre fordítható az 1879. évről kimutatott jövedelem, mely a pénz-
tárnok úrnak becsatolt kimutatása szerint összesen 2799 frt. 48 krt tett, melyből levonatván a theo-



logiai akadémia javára eső : 699 frt. 87 Jer., felosztható 2099 frt. 61 Jer. — Ez összeg csekély 
volta könnyen érthető. — Az alapitvcmy tulajdonképen csak a folyó évben vétetett birtokba, addigi 
jövedelmei, a legatumok, örökösödési illeték, adó s más folyó kiadások, pl. temetkezési költség, orvosi 
díj s több eféléknek fedezésére fordíttattak, sőt még az 1880. év jövedelmeiből is elölegeztetett. — 
A segélyezések fizetése is legfeljebb október-hóban fog megkezdetni, mert a nyugdíj azandóJcr a és 
segélyezendőkre vonatkozó adatok későn kívántathattak be, s még későbben — vagy éppen be sem 
érkeztek. 

Fentebbi kiszámításnál feltűrhetik, hogy az évi jövedelem 1/4 része számíttatik le a theo-
logiai akadémia javára, holott az alapítólevélnek 4. pontja a tökének ily arányú elválasztáséit s 
árvaszerü elhelyezését követeli. — Ez eljárásnak magyarázata azonban magéiban az alapítólevélnek 
idézett pontjában található; mert ez a tökének ily elkülönítését az alapítványi vagyonösszegnek meg-
állapítása utém követeli, mi még keresztülvihető nem lévén az évi jövedelem 1/4 - de csatoltatik az aka-
démiai alaphoz, s ily rendeltetéssel külön könyvelve kezeltetik mindaddig, mig az alapítványi vagyon-
nak teljes rendezése, az alapítólevél által követelt intézkedést megengedi. 

Ugy az alapítólevél, valamint a szabályzat azon követelményének, hogy a bevételekről és 
kiadásokról szóló számadás és a vagyonállás kimutatása a kerületi gyűlésnek beterjesztendők, részben 
a fentebbiekben elég van téve, részben azonban csak a jelen, folyó évi deczember 31 ével végződő 
számadási év befejezte után, tehát a következő kerületi gyűlésen fog a bizottság teljes mértékben 
megfelelhetni. 

A kegyelemnek Istene iránt Jüilatelt szívből falcadó óhajtással: legyen áldott közöttünk a 
nemeslelkü alapítványozónak emléke; Isten áldása nyugodjék szent czélu alapítványán! adjuk át a 
főtisztelendő és méltóságos kerületi gyűlésnek ezen első jelentésünket, illetve kimutatásunkat. 

Kelt Pozsonyban, a kezelő bizottságnak 1880. évi augusztus 30-ki üléséből. 

Trsztyénszky Ferencz, Geduly Lajos, 
a Beischel Károly alapítványt kezelő bizottság jegyzője. Sup>erintendens, a Beischel Károly alapítványt 

kezelő bizottság elnöke. 

Wigand F. K. nyomdáija Pozsonyban. 
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XXII. A mult évi ker. gy. jkvének XIII . pontjával kapcsolatban olvastatik u. a. 
évi egyet. gyűl. jkvének 36. pontja, melyekben az 1877. évi XX. törvcz. 230. §-ának, a 
vállás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium közbejöttével a törvényhozás által eszköz-
lendő oly megváltoztatása kérelmeztetik, hogy a vagyontalan kiskorú árvák számára szük-
ségelt anyakönyvi kivonatok díjtalanul szolgáltassanak ugyan ki, de a vagyont örökölt 
árvák érdekében kiszolgáltatott anyakönyvi kivonatokért járó díjakat az illetők fizetni köte-
leztessenek. Miután e kérelemre mind ez ideig válasz nem érkezett, 

az egyetemes gyűlés ez ügy elintézésére ujolag felkéretik. T. 
XXIII . A mult évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének XIV. pontjánál jelen-

tetett, hogy a képviselőház a tanitók nyugdíjazását tárgyazó 1875 : XXXII . t.-cz. 31. és 
32. §§-ait eléggé világosaknak ismervén, azok magyarázatának szükségét nem látja. 

Tudomásul vétetik. Mh. 
XXIV. Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1879. évi 

deczemberhó 16-án 35,111. sz. a. kelt rendelete, a tanitók nyugdíjazásabeli folyamodványok 
miképi felszerelése iránt kiadott utasitás tárgyában. 

Tudomásul vétetvén, azon utasitás minden esperesnek egy példányban ki-
adatni rendeltetik. Mn. 

XXV. Beterjesztetvén a létesiteni szándékolt egyházkerületi lelkészek, tanárok s 
tanitók és azok özvegyei s árvái javára szolgáló nyugdíj és segélyző intézet alapszabályai-
nak az esperességekkel is közlött tervezete; 

az esperességekből beérkezett vélemények összesitése s a netalán eltérőknek ki-
egyeztetése végett nagytiszteletü Nóvák Sámuel árvái főesperes elnöklete alatt, a 
többi egyházmegyék espereseiből álló bizottság küldetik ki, jelentése a jövő ülé-
sen elváratván. T. 

XXVI. A mult évi kerületi gyűlés jkvének XVII. pontjánál, mely szerint a le-
foglalt, de a magas minisztérium részéről kifogástalanoknak nyilvánított, a tanfelügyelők 
által azonban az illetőknek vissza nem adott könyvek tárgyában felsőbb helyen előterjesz-
tésnek kellett volna beadatnia; Főtiszt. Superintendens ur jelenti, hogy a felterjesztés, mi-
után a szükséges adatok be nem szolgáltattak, felszerelhető nem volt. 

A kerületi gyűlés Superintendens urnák jelentését tudomásul véve s az elhatáro-
zott felterjesztés mellett megmaradva felhívja a kérdéses esperességeket, hogy ott, 
hol a kifogástalan könyvek az illetők kérésére vissza nem adattak, ezen jogta-
lanság megállapittatván, mint panasz tárgya s a felterjesztéshez adatul szolgáló 
tény a főtisztelendő Superintendens urnák bejelentessék. L. 

XXVII . Ugyanazon jkv. XVIII . pontjánál, melynek értelmében a nyitrai esperes-
ségben történt taneszközök erőszakolására felterjesztésnek kellett volna benyujtatnia, jelente-
tett, hogy a kivánt adatok nem érkeztek be. 

A kerületi gyűlés, az elhatározott felterjesztés mellett megmaradva a nyitrai es-
peresnek adott meghagyást, hogy az adatokat összegyűjtse, összeállítsa és a 
Superintendeús urnák beadja, ismétli. L. 

XXVIII . Beterjesztetnek az elmúlt egyházi közigazgatási év folyama alatt a superinten-
densi hivatalhoz érkezett következő vallás és közoktatásügyi magyar kir. miniszteri rendeletek : 

1) 1879. évi szeptemberhó 5-én, 24793. sz. a. Polgári iskolák feladata. 
2) 1879. évi novemberhó 23-án, 1290. ein. sz. a. Államkincstár részéről biztosíté-

kul elfogadandó értékpapírok. 
3) 1879. évi decemberhó 3-án 1366. ein. sz. a. Újévi üdvözletek jótékony ado-

mányokkal megválthatók. 
4) 1879. évi novemberhó 29-én, 30886. sz. a. Természettudományi társulat ki-

adványai. 
5) 1879. évi deczemberhó 7-én, 28623. sz. a. Bésánféle alapítvány szabályzata. 
6) 1879. évi decemberhó 15-én, 32957. sz. a. „Nemzeti nőnevelés" czimü folyó-

irat ajánltatik. 
7) 1879. évi decemberhó 27-én, 1472. ein. sz. a. Budapesti középipartanoda 

ajánltatik. 
8) 1879. évi decemberhó 18-án, 33222. sz. a. Könyvjegyzék iskolai és népkönyv-

tárak számára. 
9) 1879. évi decemberhó 29-én, 35803. sz. a. Szegények részére anyakönyvi ki-

vonatok bélyegtelenül adassanak ki. 
10) 1880. évi januárhó 13-án, 34361. sz. a. Felekezeti iskoláknak az 1868. évi 

XXXVIII . tcz. értelmében segélyezése. 
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11) 1880. évi januárhó 24-én, 116. sz. a. A harmadik korosztályból kilépett 
ifjak feltétlenül egy beadhatók. 

12) 1880. évi januárhó 16-án, 653. sz. a. „Elemi összhangzat- s számjelzéstan" 
ajánltatik. 

13) 1880. évi januárhó 19-én, 702. sz. a. Rátonyi János a tanitói pályától eltiltatott. 
14) 1880. évi februárhó 4-én, 1200 sz. a. Rögtönbiróságok kihirdetése. 
15) 1880. évi februárhó 22-én, 280. ein. sz. a. Egyházi pénztárakból felvett 

járandóságok nyugtáinak bélyegelése. 
16) 1880. évi februárhó 27-én, 5032. sz. a. „Magyar gyümölcsészeti és konyha-

kertészeti füzetek" ajánltatnak. 
17) 1880. évi márciushó 7-én, 5744. sz. a. „Földrajzi közlemények" folyóirat 

ajánltatik. 
18) 1880. évi márciushó 7-én, 6740. sz. a. Selyemtenyésztés. 
19) 1880. évi márciushó 25-én, 9420. sz. a. De Gerando Antonia „Nőtan"a. 
20) 1880. évi aprilhó 1-én, 9329. sz. a. Uj vezetékneveket az anyakönyvbe irni 

csak miniszteri engedéllyel szabad. 
21) 1880. évi aprilhó 11-én, 379. ein. sz. a. Tartalékos honvédtisztek teljes ki-

képzése. 
22) 1880. évi aprilhó 27-én, 34552. sz. a. Egyházi műemlékek. 
23) 1880. évi májushó 3-án, 35372. sz, a. Elhalt végvidéki egyének halotti levelei. 
24) 1880. évi májushó 11-én, 647. ein. sz. a. Biztosítéki értékpapirosok. 
25) 1880. évi júniushó 14-én, 15882. sz. a. Budapesti állami középipartanoda. 
26) 1880. évi júniushó 11-én, 16880. sz. a. Utasítás tanfelügyelők számára a 

statistikai adatok gyűjtése tárgyában. 
27) 1880. évi júliushó 2-án, 16948. sz. a. „Ipariskola" rajzfüzetek. 
28) 1880. évi júliushó 19-én, 17085. sz. a. Ásvány gyűjtemények. 
29) 1880. évi augusztushó 10-én, 969. ein. sz. a. Népszámlálás. 
30) 1880. évi augusztushó 21-én. Oktatás a gyümölcs- és eperfa- tenyésztésben. 
31) 1880. évi augusztushó 17-én, 1040. ein. sz. a. Okmányok hitelesítése. 
32) 1879. évi októberhó 1-én, 27369. sz. a. Pályázat két tanszékre a zombori 

állami főgv mnáziumnál. 
33) 1879. évi novemberhó 7-én, 30805. sz. a. Pályázat természetrajzi tanári székre 

a kaposvári államgymnáziumnál. 
34) 1879. évi novemberhó 17-én, 31809. sz. a. Pályázat classika philologiai tan-

székre a kaposvári államgymnáziumnál. 
35) 1879. évi novemberhó 15-én, 31698. sz. a. Pályázat classika philologiai tan-

székre a fehértemplomi áll. fögymnáziumnál. 
Mindezen rendeletek részint már előbb körözve, részint most körözés alatt 
lévén, tudomásul vétetnek. T. 

XXIN. A mult évi ker. gy. jkvének XX. pontjával összefüggőleg olvastatnak a 
róm. kath. papság részéről egyházunk törvényes jogain elkövetett, s Főtisztelendő Superin-
tendens ur által a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztett 
sérelmes eseteket elintéző következő leiratok : 

1) 1880. évi májushó 3-án 8856. sz. a. kelt rendelet, mely szerint, miután a 
pozsony-szentgyörgyi plébános Palkovics János által, az illetéktelenül eltemetett Draxler 
Frigyesre vonatkozó anyakönyvi kivonat, valamint az 53 krnyi stoláris illetékösszeg az ille-
tékes ág. hitv. evang. lelkésznek átküldetett, a nevezett plébános ellen emelt panasz meg-
szűntnek tekintetik. 

2) 1880. évi májushó 19-én 8105. sz. a. rendelethez mellékelve közöltetik a 
miniszter urnák 1880. évi május-hó 12-én 8105. sz. a. kelt, s a bibornok hercegprímáshoz 
intézett átirata, melyben Palkovics János, pozsony-szentgyörgyi plébános ellen illetéktelen 
keresztelés miatt emelt vádak folytán tiszteletteljesen felkéretik ő főmagossága, hogy miután 
a nevezett plébános oly gyakran szolgáltat alkalmat panaszra, az ő eljárását komolyan 
roszallani, s őt jövőre minden illetéktelen ténykedéstől eltiltani szíveskedjék. 

3) 1880. évi augusztushó 6-án 7080. sz. a. kelt rendelettel egyidejűleg közöltetik 
miniszter urnák a hercegprímáshoz ugyanazon keltezéssel intézett átirata, melyben ő eminen-
ciája a Schormann Antal volt zavari plébános ellen, illetéktelen keresztelés miatt emelt vád 
tárgyában tiszteletteljesen megkerestetik, szíveskednék a jelenlegi zavari plébánost utasítani, 
hogy a mennyiben néhai Schormann Antal elmulasztotta volna a Smahel Károly ág. hitv. 
evang. férj és Kálniczky Terézia róm. kath. nőnek házasságából született figyermek keresz-
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telésére vonatkozó anyakönyvi kivonatot az illetékes evang. lelkészi hivatalnak átküldeni 
azt pótlólag ő tegye meg. 

4) 1880. évi augusztushó l-jén 18,014. sz. a. kelt miniszteri rendelet mi Fő-
tisztelendő Superintendens urat felhívja, hogy a turócz-szentmártoni ág. hitv. p-^nor. lelkész 
ellen illetéktelen keresztelések miatt turócz-szentmártoni róm. kath. plébános altal emelt 
vádakra nézve, az emiitett evang. lelkészt a törvény pontos megtartására utasítani szíves-
kedjék, egyúttal a felől is tudósítja, hogy a nevezett plébános, az ellene ugyancsak illeték-
telen keresztelések miatt emelt panaszok folytán, a besztercebányai püspök utján utasíttatott 
a törvény tiszteletben tartására. 

5) 1880. évi augusztushó 17-én 11,630. sz. a. kelt rendeletben a miniszter ur 
Főtisztelendő Superintendens urat tudósítja, hogy a nagyszombati és boleráczi róm. kath. 
plébánosok ellen illetéktelen temetés és keresztelések miatt emelt panaszok tárgyában a 
bibornok herceg primást megkereste, hogy az emiitett plébánosokat az interconfessionalis 
törvény tiszteletben tartására utasítani szíveskedjék. 

6) 1880. évi augusztushó 17-én 15,861. sz. a. kelt rendeletében a miniszter ur 
Főtisztelendő Superintendens urat tudósítja, hogy a dohnáni plébános ellen illetéktelen keresz-
telés és temetés miatt emelt panasz tárgyában, a nyitrai püspökhöz intézett miniszteri rende-
lettel, az illető plébános utasíttatott, miszerint ténykedéseiben tartsa magát szigorúan az 
1868. 53. t. cz rendelkezéseihez. 

A felolvasott rendeletek tudomásul vétetvén, az itt elintézett ügyeken kivül 
még felterjesztett sérelmek orvoslása bizalomteljesen elváratik. T. 

XXX. A superintendensi évi jelentésben is felhozott azon körülménynél fogva, hogy 
a róm. kath. plébánosok, oly egyházhiveinktől, kik róm. katholikusoktól fekvőségeket vásá-
roltak, az 179°^. évi XXVI. trcz. 6. §-ban foglalt rendelkezés ellenére ágybért követelnek, 
sőt e visszaélésben a canonica visitatiora való hivatkozással törvényhatósági közegek által is 
támogattatnak, Főtisztelendő Superintendens ur e törvénysértő eljárás megszüntetése végett 
a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi magy. kir. minisztériumhoz feliratilag fordulván 
1880. évi márcziushó 10-én 2311. sz. a. keltezett következő választ nyerte : „Folyó évi 

januárhó 21-én 68. sz. a. kelt felterjesztése folytán, melyben intézkedést kért tétetni azon 
visszaélések meggátlása ellen, miszerint ágostai hitvallású hivek római katholikusoktól vásá-
rolt fekvő birtokuktól, politikai uton, ágybér és ehhez hasonló egyházi illetékeknek római 
katholikus lelkészek és kántortanítók részére való fizetésére köteleztetnek, felhívom Nagy-
ságodat, szíveskedjék az ily specialis eseteket hozzám, intézkedhetés végett felterjeszteni. — 
Megjegyzem egyébiránt, hogy miután ily esetekre az 179°^ t.-cz. félremagyarázhatlan hatá-
rozatokat tartalmaz, s irányadóul szolgál és szolgált ez előtt is : ujabb általános intézkedés-
tételre szükség egyáltalán nincs, és pedig annál kevésbbé, minthogy a hivatolt törvény 
mindenkor olykép alkalmaztatott az egyes felmerült esetekben, mint az Nagyságod érintett 
felterjesztésében kívántatik. A minister meghagyásából: Tanárky Gedeon, államtitkár." 

Midőn e rendelet megnyugtató s irányadó tudomásul vétetik, egyszersmind 
fent írt szóhű másolatban a lelkészi karral oly czélból közöltetik, hogy ez alapon ok-
tassák ki híveiket, miszerint az egyházi illetékek fizetése személyes tartozmány lévén, 
híveinknek a római katholikusoktól egyszerű vagy éppen árverésen történő birtokvásár-
lása esetén a római katholikus plébánosoknak semminemű czimen illetéket fizetni nem 
tartoznak; ha ily kötelezettség az adásvevési szerződésbe jegyeztetnék, ez csak a le-
kötelezettek személyét terheli s csak oly esetben, ha ilynemű teher a vett birtokra 
kebeleztetnék, válnék az jogutódokra nézve is jogérvényüvé. — Egyszersmind felszó-
littatnak a lelkészek, hogy minden hasonló a fentidézett országos törvénybe és minisz-
teri rendeletbe ütköző eseteket, főtisztelendő Superintendens úrhoz beterjeszteni el ne 
mulasszák; miután a kerületi gyűlés azon reményt táplálja, hogy a rendeletet kibocsátó 
miniszter ur azt nemcsak maga végrehajtja, hanem az alattas közegeket is ugy az 
országos törvény mint rendeletének megtartására utasítani fogja, annál is inkább, mert 
a canonica visitatió, mint a róm. kath. egyháznak belügyeit illető felekezeti eljárás, 
felekezetközi esetekben nem birhat törvényt szabályozó vagy éppen megsemmisítő 
érvénynyel. T. 

XXXI. Fentebbiekkel kapcsolatban Krizsan Károly esperes ur trencséni esperességé-
től nyert utasítása folytán előterjeszti, hogy az egyházmegye területén lakó izraeliták, kik 
egyházunk híveitől telkeket vásároltak, jóllehet a kezökre ment birtok után eső egyházi 
illetékeket, egészen 1867. évi XVII. törv. czikkben kimondott egyenjogositásukig fizették, 
sőt római katholikusoktól vett birtok után a római katholikus papságnak máig is fizetik, de 
az evang. lelkészektől ujabb időben az ily illetékek fizetését megtagadták; s miután Tren-
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csénben a földmivelő osztály vagyonilag napról napra hanyatlik s aggasztólag tönkre jut és 
vagyona legnagyobb részben izraeliták kezére kerül, olyannyira, hogy az evang. lelkészek 
nagT orvií megkárosítása mellett, az egyháznak fennállása is veszélyeztetve van : oly kérés-
sel fordul,« r /kerületi gyűléshez eszközölné ki, hogy az izraeliták híveinktől vásárolt birtokok 
után egyházi illetékek fizetésére köteleztessenek. — A kerületi gyűlés az előadott körül-
mények folytán bármennyire sajnálja a trencséni egyházmegye kebelében létező gyülkezete-
ket s a bennök működő lelkészeket, az egyházi illetékeket személyes tartozmányoknak nyil-
vánítván, 

a trencséni esperesség kérelmét nem teljesítheti, hanem odautasitja a lelké-
szeket, oktatnák ki híveiket, hogy birtokuknak eladása esetén, az egyházi illetékeket 
a birtokra bekebeleztessék. T. 

XXXII . Olvastatott: „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület népiskoláinak 
állapotáról az 1879—80. iskolai évről," összeállitva Korcsek Zsigmond, a kerületi iskolai 
bizottság jegyzője által, következő szerkezetben : 

1. Árvái esperességben volt 

6—12 éves tanköteles fiú 363, 13—15 éves tanköteles fiú 144, összesen tanköteles 
fiú 507; 6 —12 éves tanköteles leány 365, 13—15 éves tanköteles leány 150, összesen tan-
köteles leány 515. Ezek közül járt : elemi iskolába fiú 330, elemi iskolába leány 326, ösz-
szesen 656 gyermek; ismétlő iskolába fiú 90, ismétlő iskolába leány 99, összesen 189 gyermek; 
felső nép- vagy polgáriskolába fiú 20, felső nép- vagy polgáriskolába leány 13, összesen 
33 gyermek; magánintézetbe fiú 10, magánintézetbe leány 20, összesen 30 gyermek; közép-
tanodába fiú 12, középtanodába leány 0, összesen 12 gyermek. Iskolát látogatott 462 fiú, 
458 leány, összesen 920 gyermek. Iskolába nem járt 45 fiú, 57 leány, összesen 102 gyermek. 
Tankönyve minden gyermeknek volt. Tanitó volt 10. Ezek közül képesített 10, nem képe-
sített 0; rendes 10, segéd 0. Iskola volt 10. Ezek közül : az egyház tulajdona 10, bérelt 0 ; 
jó 10, rosz 0. Tanitólak volt 10; faiskola 5; kert 15; testgyakorló 1; taneszköz 280; 
könyvtár 4. Az iskola ingatlan vagyonának értélve 60 fr., tőkéje 850 fr. Az ingatlan vagyon 
évi jövedelme 6 fr.; tőkék kamatjai 40 fr . ; tandíjból bejött 37 fr.; községi segélyből 0; 
egyházi segélyből 2476 fr. 40 kr.; egyéb forrású segélyből 0; összes évi jövedelem 2829 fr. 
40 kr. Ebből fordíttatott : tanitók fizetésére 2801 fr.; fűtésre, tisztogatásra 20 fr . ; tanszerekre 
0; szegény gyermekek könyveire 8 fr. 40 kr.; egyebekre 0; összes évi kiadás 2829 fr. 40 kr. 
Mellékfoglalkozása nem volt egy tanitónak sem. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 6 
iskolát. Polgári közegek segédlete 1 helyen sikeres volt. 

2. Liptói esperességben volt: 
6—12 éves tanköteles fiú 1598, 13—15 éves tanköteles fiú 693, összesen tanköteles 

fiú 2291; 6—12 éves tanköteles leány 1547, 13—15 éves tanköteles leány 674, összesen 
tanköteles leány 2221. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiú 1412, elemi iskolába leány 1250, 
összesen 2662 gyermek; ismétlő iskolába fiú 498, ismétlő iskolába leány 502, összesen 1000 
gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiú 13, felső nép- vagy polgáriskolába leány 20, 
összesen 33 gyermek; magánintézetbe fiu 1, magánintézetbe leány 10, összesen 11 gyermek; 
középtanodába fiú 30, középtanodába leány 0, összesen 30 gyermek. Iskolát látogatott 1954 
fiú, 1782 leány, összesen 3736 gyermek. Iskolába nem járt 337 fiú, 439 leány, összesen 
776 gyermek. Tankönyve nem volt 109 tanulónak. Tanitó volt 48. Ezek közül képesített 
40, nem képesített 8; rendes 44, segéd 4. Iskola volt 48. Ezek közül : az egyház tulajdona 
42, bérelt 6; jó 41, rosz 7. Tanitólak volt 42; faiskola 13; kert 28; testgyakorló 15; tan-
eszköz 1288; könyvtár 23. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 19755 fr., tőkéje 0. Az 
ingatlan vagyon évi jövedelme 1300 fr.; tőkék kamatjai 0; tandíjból bejött 2875 fr. 72 kr ; 
községi segélyből 933 fr.; egyházi segélyből 9623 fr. 25 kr; egyéb forrású segélyből 186 fr . ; 
összes évi jövedelem 14917 fr. 97 kr. Ebből fordíttatott: tanitók fizetésére 14135 fr. 97 kr.; 
fűtésre, tisztogatásra 599 fr . ; tanszerekre 55 fr . ; szegény gyermekek könyveire 15 fr. ; 
egyebekre 113 fr.; összes évi kiadás 14917 fr. 97 kr. Mellékfoglalkozása volt 4 tanitónak. 
A megyei tanfelügyelő meglátogatott 25 iskolát. Polgári közegek segédlete 19 helyen sikeres 
volt. 

3. Mosonyi esperességben volt : 

6—12 éves tanköteles fiú 475, 13—15 éves tanköteles fiú 162, összesen tanköteles 
fiú 637; 6 —12 éves tanköteles leány 449, 13—15 éves tanköteles leány 159, összesen tan-
köteles leány 608. Ezek közül járt : elemi iskolába fiú 475, elemi iskolába leány 449, össze-
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seil 924 gyermek; ismétlő iskolába fiú 153, ismétlő iskolába leány 155, összesen 308 gver-
mek; felső nép- vagy polgáriskolába fiú 4, felső nép- vagy polgáriskolába leány 4, össze-
sen 8 gyermek; magánintézetbe egy gyermek sem járt ; középtanodába fiu 5, középtanodába 
leány 0, összesen 5 gyermek. Iskolát látogatott 637 fiú, 608 leány, összesen 1245 gyermek. 
Iskolába nem jár t 0 gyermek. Tankönyve minden tanulónak volt. Tanitó volt 10. Ezek 
közül : képesített 10, nem képesített 0; rendes 10, segéd 0. Iskola volt 8. Ezek közül : az 
egyház tulajdona 8, bérelt 0; jó 8, rosz 0. Tanitólak volt 10; faiskola 8; kert 11; test-
gyakorló 0 ; taneszköz 496; könyvtár 5. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 22300 fr.; 
tökéje 1009 fr. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1125 fr.; tőkék kamatjai 54 fr. 31 kr. • 
tandíjból bejött 1607 fr. 50 kr.; községi segélyből 1220 fr.; egyházi segélyből 3481 fr! 
70 kr.; egyéb forrású segélyből 6 fr. 50 kr; összes évi jövedelem 7495 fr. 01 kr. Ebből 
fordíttatott : tanítók fizetésére 6750 fr. 98 kr.; fűtésre, tisztogatásra 609 fr.; tanszerekre 
86 fr. 81 kr.; szegény gyermekek könyveire 14 fr. 44 kr . ; egyebekre 33 fr. 48 kr.; ösz-
szes évi kiadás 7495 fr. 01 kr. Mellékfoglalkozása nem volt egy tanítónak sem. A megyei 
tanfelügyelő meglátogatott 1 iskolát. Polgári közegek segédlete egy lielyeu sikeres volt. 

4. Nyitrai esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiú 3225, 13—15 éves tanköteles fiú 1105, összesen tan-

köteles fiú 4330; 6 - 1 2 éves tanköteles leány 3215, 13—15 éves tanköteles leány 1076, 
összesen tanköteles leány 4291. Ezek közül járt : elemi iskolába fiú 2710, elemi iskolába 
leány 2597, összesen 5307 gyermek; ismétlő iskolába' fiú 257, ismétlő iskolába leány 187, 
összesen 444 gyermek: felső nép- vagy polgáriskolába fiú 14, felső nép- vagy polgáriskolába 
leány 15, összesen 29 gyermek; magánintézetbe fiú 2, magánintézetbe leány 1, összesen 3 
gyermek; középtanodába fiú 25, középtanodába leány 1, összesen 26 gyermek. Iskolát láto-
gatott 3008 fiú, 2801 leány, összesen 5809 gyermek. Iskolába nem járt 1322 fiú, 1490 
leány, összesen 2812 gyermek. Tankönyve nem volt 6 tanulónak. Tanitó volt 76. Ezek 
közül : képesített 33, nem képesített 43 ; rendes 32, segéd 44. Iskola volt 72. Ezek közül: 
az egyház tulajdona 49, bérelt 23; jó 47, rosz 25. Tanitólak volt 55; faiskola 38; kert 
39; testgyakorló 23; taneszköz 1082; könyvtár 7. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 
9760 fr., tőkéje 136 fr. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 888 fr. ; tőkék kamatjai 10 fr . ; 
tandíjból bejött 2337 fr.; községi segélyből 160 fr.; egyházi segélyből 15038 fr . ; egyéb 
forrású segélyből 493 fr. ; összes évi jövedelem 18926 fr. Ebből fordíttatott : tanítók fize-
tésére 17174 fr.; fűtésre, tisztogatásra 1007 fr.; tanszerekre 121 fr.; szegény gyermekek 
könyveire 30 fr.; egyebekre 594 fr.; összes évi kiadás 18926 fr. Mellékfoglalkozása volt 
29 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 2 iskolát. Polgári közegek segédlete 3 
helyen sikeres volt. 

5) Pozsonyvárosi esperességben volt: 
6—12 éves tanköteles fiú 400, 13—15 éves tanköteles fiú 164, összesen tankö-

teles fiú 564; 6—12 éves tanköteles leány 443, 13—15 éves tanköteles leány 132, össze-
sen tanköteles leány 575. Ezek közül j á r t : elemi iskolába fiú 426, elemi iskolába leány 
448, összesen 874 gyermek; ismétlő iskolába fiú 33, ismétló iskolába leány 21, összesen 
54 gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiú 0, felső nép- vagy polgáriskolába leány 1; 
magánintézetbe fiú 0, magánintézetbe leány 34, összesen 34 gyermek; középtanodába fiú 
61, középtanodába leány 0, összesen 61 gyermek. Iskolát látogatott 520 fiú, 504 leány, 
összesen 1024 gyermek. Iskolába nem jár t 44 fiú, 71 leány, összesen 115 gyermek. Tan-
könyve minden tanulónak volt. Tanitó volt 16. Ezek közül : képesített 15, nem képesített 1; 
rendes 14, segéd 2. Iskola volt 6. Ezek közül: az egyház tulajdona 6, bérelt 0; jó 6, 
rosz 0. Tanitólak volt 3; faiskola 2; kert 3; testgyakorló 1; taneszköz 580; könyvtár 2. 
Az iskola ingatlan vagyonának értéke 162 fr . ; tőkéje 2650 fr. Az ingatlan vagyon évi 
jövedelme 27 fr.; tőkék kamatjai 132 fr.; tandíjból bejött 1909 fr . ; községi segélyből 280 fr.; 
egyházi segélyből 7113 fr.; egyéb forrású segélyből 866 fr.; összes évi jövedelem 10327 fr. 
Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 9547 fr.; fűtésre, tisztogatásra 620 fr.; tanszerekre 122 fr . ; 
szegény gyermekek könyveire 10 f r . ; egyebekre 28 fr.; összes évi kiadás 10327 fr. Mellék-
foglalkozása volt 1 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 6 iskolát. Polgári köze-
gek segédlete 1 helyen sikeres volt. 

6. Pozsonyinegyei esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiú 864, 13—15 éves tanköteles fiú 308, összesen tanköteles 

fiú 1172; 6—12 éves tanköteles leány 945, 13—15 éves tanköteles leány 291, összesen tan-
köteles leány 1236. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiú 856, elemi iskolába leány 933, 



összesen 1789 gyermek; ismétlő iskolába fiú 202, ismétlő iskolába leány 201, összesen 403 
gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fid 27, felső nép- vagy polgáriskolába leány 7, 
összesen 34 gyermek, magánintézetbe fiú 3, magánintézetbe leány 7, összesen 10 gyermek; 
középtanodába fiú 27, középtanodába leány 1, összesen 28 gyermek. Iskolát látogatott 1115 
fiú, 1149 leány, összesen 2264 gyermek. Iskolába nem jár t 59 fiú, 85 leány, összesen 144 
gyermek. Tankönyve nem volt 2 tanulónak. Tanitó volt 24. Ezek közül : képesített 23, 
nem képesített 1; rendes 22, segéd 2. Iskola volt 16. Ezek közül : az egyház tulajdona 16, 
bérelt 0; jó 15, rosz 1. Tanitólak volt 20; faiskola 4; kert; testgyakorló 1; taneszköz 509; 
könyvtár 7. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 12800 fr., tőkéje 7640 fr. Az ingatlan 
vagyon évi jövedelme 676 fr.; tőkék kamatjai 530 fr . : tandíjból bejött 702 fr.; községi 
segélyből 1660 fr . ; egyházi segélyből 7387 fr. 80 kr.; egyéb forrású segélyből 113 fr . ; 
összes évi jövedelem 11068 fr. 80 kr. Ebből fordíttatott : tanitók fizetésére 10228 fr . ; fű-
tésre, tisztogatásra 533 fr.; tanszerekre 94 fr. 80 kr.; szegény gyermekek könyveire 45 fr . ; 
egyebekre 168 fr.; összes évi kiadás 11068 fr. 80 kr. Mellékfoglalkozása nem volt egy 
tanítónak sem. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 16 iskolát. Polgári közegek segédlete 
6 helyen sikeres volt. 

7. Trencséni esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiú 1249, 13—15 éves tanköteles fiú 440, összesen tanköteles 

fiú 1689; 6—12 éves tanköteles leány 1297, 13—15 éves tanköteles leány 421, összesen 
tanköteles leány 1718. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiú 1046, elemi'iskolába leány 1042, 
összesen 2088 gyermek; ismétlő iskolába fiú 145, ismétlő iskolába leány 133, összesen 278 
gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiú 2, felső nép- vagy polgáriskolába leány 10, 
összesen 12 gyermek; magánintézetbe fiú 2, magúnintézetbe leány 1, összesen 3 gyermek; 
középtanodába fiú 16, középtanodába leány 0, összeseu 16 gyermek. Iskosát látogatott 1211 
fiú, 1186 leány, összesen 2397 gyermek. Iskolába nem járt 478 fiú, 532 leány, összesen 
1010 gyermek. Tankönyve nem volt 116 tanulónak. Tanitó volt 33. Ezek közül : képesitett 
14, nem képesitett 19; rendes 18, segéd 15. Iskola volt 31. Ezek közül : az egyház tulaj-
dona 28, bérelt 3; jó 24, rosz 7. Tanitólak volt 33; faiskola 16; kert 19; testgyakorló 1; 
taneszköz 395, könyvtár 1. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 12602 fr. ; tőkéje 0. Az 
ingatlan vagyon évi jövedelme 839 fr.; tőkék kamatjai 0; tandíjból bejött 1396 fr. 82 kr.; 
községi segélyből 509 fr.; egyházi segélyből 3264 fr. 88 kr.; egyéb forrású segélyből 357 
fr.; összes évi jövedelem 6366 fr. 70 kr. Ebből fordíttatott : tanitók fizetésére 5971 fr. 
70 kr.; fűtésre, tisztogatásra 288 fr . ; tanszerekre 53 fr.; szegény gyermekek könyveire 22 fi-.; 
egyebekre 32 fr. ; összes évi kiadás 6366 fr. 70 kr. Mellékfoglalkozása volt 16 tanítónak. 
A megyei tanfelügyelő meglátogatott 6 iskolát. Polgári közegek segédlete 2 helyen sikeres volt. 

8. Turóczi esperességben volt: 
6—12 éves tanköteles fiú 1286, 13—15 éves tanköteles fiú 334, összesen tanköteles 

fiú 1620; 6—12 éves tanköteles leány 1147, 13 —löéves tanköteles leány 288, összesen tanköteles 
leány 1435. Ezek közül j á r t : elemi iskolába fiú 1133, elemi iskolába leány 914, összesen 
2047 gyermek; ismétlő iskolába fiú 174, ismétlő iskolába leány 56, összesen 230 gyermek; 
felső nép- vagy polgáriskolába nem jár t sem fiú, sem leány; magánintézetbe fiú 0, magán-
intézetbe leány 9, összesen 9 gyermek; középtanodába fiú 20, középtanodába leány 0, 
összesen 20 gyermek. Iskolát látogatott 1327 fiú, 979 leány, összesen 2306 gyermek. Iskolába 
nem járt 293 fiú, 456 leány, összesen 749 gyermek. Tankönyve nem volt 35 tanulónak. 
Tanitó volt 46. Ezek köztíl : képesitett 30, nem képesitett 16; rendes 33, segéd 16. Iskola 
volt 44. Ezek közül az egyház tulajdona 38, bérelt 6; jó 29, rosz 15. Tanitólak volt 39; 
faiskola 10; kert 30; testgyakorló 3; taneszköz 509; könyvtár 5. Az iskola ingatlan 
vagyonának értéke 17370 fr., tőkéje 450 fr. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1374 f r . ; 
tőkék kamatjai 26 fr.; tandíjból bejött 5077 fr. 20 kr.; községi segélyből 0; egyházi 
segélyből 3516 fr.; egyéb forrású segélyből 460 fr.; összes évi jövedelem 10453 fr. 20 kr. 
Ebből fordíttatott: tanitók fizetésére 9932 fr. 20 kr.; fűtésre, tisztogatásra 491 fr. ; tan-
szerekre 8 fr . ; szegény gyermekek könyveire 2 f r . ; egyebekre 20 f r . ; összes évi kiadás 
10453 fr. 20 kr. Mellékfoglalkozása volt 13 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 
6 iskolát. Polgári közegek segédlete 5 helyen sikeres volt. 

9. Ö ss z ez és. 
Az egész dunáninneni kerületben vol t : 
6—12 éves tanköteles fiú 9460, 13—15 éves tanköteles fiú 3350, összesen tan-

köteles fiú 12810; 6—12 éves tanköteles leány 9408, 13—15 éves tanköteles leány 3191, 
4* 
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összesen tanköteles leány 12599. Ezek közül j á r t : elemi iskolába űú 8388, elemi iskolába 
leány 7959, összesen 16347 gyermek; ismétlő iskolába fiú 1552, ismétlő iskolába leány 
1354, összesen 2906 gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiú 80, felső nép- vagy polgár-
iskolába leány 70, összesen 150 gyermek; magánintézetbe fiú 18, magánintézetbe leány 82, 
összesen 100 gyermek; közép tanodába fiú 196, közép tanodába leány 2, összesen 198 
gyermek. Iskolát látogatott 10234 fiú, 9467 leány, összesen 19701 gyermek. Iskolába nem 
járt 2578 fiú, 3130 leány, összesen 5708 gyermek. Tankönyve nem volt 268 tanulónak. 
Tanitó volt 263. Ezek közöl: képesített 175, nem képesített 88; rendes 183, segéd 80. 
Iskola volt 235. Ezek közül: az egyház tulajdona 197, bérelt 38; jó 180, rosz 55. 
Tanitólak volt 212; faiskola 96; kert 155, testgyakorló 45; taneszköz 5139; könyvtár 
54. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 94809 fr., tőkéje 12735 fr. Az ingatlan vagyon 
évi jövedelme 6235 fr. ; tőkék kamatjai 792 fr. 31 kr.; tandíjból bejött 15942 fr. 24 kr.; 
községi segélyből 4762 fr.; egyházi segélyből 52171 fr. 03 kr.; egyéb forásu segélyből 
2481 fr. 50 kr.; összes évi jövedelem 82384 fr. 08 kr. Ebből fordíttatott: tanitók fizetésére 
76540 fr. 85 kr. fűtésre, tisztogatásra 4167 fr. ; tanszerekre 540 fr. 61 kr.; szegény 
gyermekek könyveire 147 fr. 14 kr . ; egyebekre 988 fr . 48 kr.; összes évi kiadás 
82384 fr. 08 kr. Mellékfoglalkozása volt 63 tanitónak. A megyei tanfelügyelők megláto-
gattak 68 iskolát. Polgári közegek segédlete 41 helyen sikeres volt. 

A jelentéssel egyidejűleg ajánlja jegyző ur, Rogy az iskolamulasztás rovatába, nem 
mint az egyetemes gyűlés kívánja az iskolát mulasztott tanulók, hanem az elmulasztott 
félnapok száma jegyeztessék; azon rovatba pedig, mely az iskolából kilépő oly tanulók 
számának jelölésére van rendelve, kik vagy csak olvasni vagy olvasni és irni tudtak, ne 
írassanak valamennyi iskolát látogató tanulók 6—12 korévig, hanem kizárólag az oly 
tanulók száma vétessék fel, kik a 12. korévet betöltve az iskolából tényleg kilépnek. 

A liptói esperes hasonlóul ajánlja, hogy egyházi táblázataink az állami táblázatok-
kal teljes öszhangba hozassanak. 

A kerületi gyűlés az iskolai jelentést meleg érdeklődéssel meghallgatta, azt 
egész terjedelmében jegyzőkönybe vezettetni határozta, a jegyző urnák tanúsított szor-
galmáért és gondosságaért köszönetet mondott, az esperességi és fokozatosan egyház-
községi iskolai hatóságoknak ujult buzgóságot ajánlott; s a jegyző- és liptói esperes 
uraknak ajánlatait magáévá téve, azoknak értelmében az egyetemes gyűlésen indítványt 
tenni elhatározta. L. 

XXXIII . A mult évi ker. gyűl. jkvének XXIII . pontjánál jelenti Superintendens ur 
hogy a nyitrai esperesség kebelében alkalmazott ideiglenes s főleg vallásoktatással megbízott 
tanitók érdekében már az 1868 évi ker. gyűlés jkvének XVI. pontjában elhatározott kérelem 
felterjesztetvén reá ugyan mindezideig válasz nem érkezett, de az illetők tanképesitő 
vizsgálata sem sürgettetik és igy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a nyert felvilágo-
sítások után szándékától elállani látszik; 

megnyugtató tudomásul szolgál. T. 
XXXIV. Báró Radvanszky Antal egyetemes felügyelő ur O nagyméltósága 1880. 

évi juniushó 21-én kelt s folyó évi októberhó 14-én Budapesten tartandó egyetemes gyűlésre 
meghívó levelének alapján s egyházkerületi rendtartásunk 59. §-ának f) betűje alatt foglalt 
intézkedésének megfelelőleg, a folyó évi egyetemes gyűlésre kiküldetnek : 

a kerületi rendes elnökség mellett, Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Ulicsny 
András, Leska János (napi díjjal), Trsztyénszky Ferencz, Rásó Mihály, Krizsan Károly, 
Hodzsa András, lelkészek; Andaházy László, idősb Szent-Iványi József, Major Pál, 
dr. Mudron Mihály, Jeszenszky József, Schleifer Károly, Szilvay Károly, Justh József 
világiak, a pozsonyi lyceum részéről Michaelis Vilmos, igazgató (napi díjjal) és rend-
kivülileg Csecsetka Sámuel, theologiai dékán. T. 

XXXV. Mielőtt a kerületi pénztár állásáról szóló jelentés felolvastatnék, az egyházi 
rendtartás 253. §-a alapján 

az egyházkerületi pénztárnok számára évi 100 osztr. értékű forintnyi tisztelet-
díj állapittatik meg, (melyet jelenlegi pénztárnok jótékony czélra kiván fordítani) 
mely összeg évenkint a költségvetésbe felvétetni rendeltetik. T. 

XXXVI. Beterjesztetik a mult évi ker. gyül. jkvének XXIX. pontjával kiküldött 
kerületi pénztárt és pénztárnoki számadást vizsgáló bizottság jelentése melyszerint a kerületi 
pénztár állása 1879. év végével következő vol t : 
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1. Forgalom : Bevétel (ide értve a Zsedényi féle alapítványt is) 27454 frt. 96 kr. 
Kiadás J26341 „ 43 „ 

Pénztári maradvány . . 1113 frt. 53 kr. 
2. Vagyonállás: t o k é k a m a t 

Cselekvő vagyon 42001 frt. 03 kr. 2176 frt. 92 kr. 
Szenvedő vagyon alapítványokban . . . . 22860 „^ 49 „ 1158 „ 94 „ 

Tiszta vagyon . 19140 frt. 54 kr. 1017 frt. 98 kr. 
tudomásul vétetett T. 

XXXVII. 1880. évre szóló költségvetési előirányzat a pénztárt vizsgáló bizottság-
tervezetének alapján s a jelen jegyzőkönyv XXXV. pontjának tekintetbevételével követ-
kezőleg állapittatik meg. 

I. S z ü k s é g l e t . 

Superintendensi tiszteletdíj 1200 frt. — kr. 
Superintendesi segédlelkész fizetése 200 „ — „ 
Váczi süketnémák vallásoktatására . 20 „ — „ 
Kerületi jegyzők tiszteletdíja 200 „ — 
Kerületi pénztárnok tiszteletdija 100 „ — 
Pozsonyi lyceum és tápintézet 250 „ — 
Vegyes költségek 900 „ 06 „ 
Németh Istvánféle alapítvány kamatjai 86 „ 58 „ 
Szirmay Adámné alapítvány kamatjai 63 „ — „ 
Zsedényi Ede alapítvány kamatja 1000 „ — „ 
Özvegy árva intézet 9 „ 36 „ 

Összesen . . . 4029 frt . — kr. 
II. F e d e z e t . 

r 
a) Esperességek illetékei: Árva 73 frt. 85 kr. 

Liptó 332 „ 51 „ 
Mosony 76 „ 54 „ 
Nyitra 510 „ 75 „ 
Pozsony város 86 „ 73 „ 
Pozsonymegye 147 „ 53 „ 
Trencsin 205 „ 28 „ 
Turócz 266 „ 89 „ 

b) Cselekvő tőkék jövedelme 2176 „ 92 „ 
Összesen . . 3877 frt. — kr. 

Összehasonlittatván a szükséglet a fedezettel: 
Szükséglet 4029 frt. 
Fedezet 3877 „ 

mutatkozik hiány 152 frt. mely az 
államsegélyből fedezendő. T. 

XXXVIII . A pénztárvizsgáló bizottság azon jelentése, mely szerint az értékpapírokban 
annyiban történt változás, mennyiben a 4779. számú magyar földhitelintézeti záloglevél 
kisorsoltatván a bejött 1000 forintból az escompt levonása után felmaradt összegen egy 
6°/0 jövedelmező 1000 frtos aranyjáradéki kötvény vásároltatott és Stelczer Klárának 500 frtról 
szóló kötelezvénye első helyen való betáblázással biztosíttatott, 

tudomásul szolgál. T. 
XXXIX. Tekintetes Jeszenszky József pénztárnok urnák a pénztárnak hű és avatott 

kezelése, valamint önzéstelen fáradozásainak s a számadások pontos vezetése által szerzett 
érdemeinek elismeréseül 

a kerületi gyűlés részéről nyilvánított hálás köszönet mellett, az 1879. évi 
számadásokra nézve a szokásos felmentvény megadatik. T. 

XL. A „Baldácsy alapítvány" bizottságának Budapesten 1880. évi márcziushó 
30-án kelt, s az egyházkerülethez intézett leveléből kitűnvén, hogy a gróf Hunyady József 
és érdektársaival célzott egyesség létrehozása sikerült, s már előbb a kerületekkel közölt 
szövegben az összes felek által aláíratott, hogy az alapítvány birtokain levő épületek leltároz-
tattak és kijavíttattak, hogy az alapítványnak néhai báró Baldácsy Antal özvegyéhez s 
örököseihez való viszonya rendeztetett, s egyúttal a letiltások s mindkét oldalról folyamatba 
tett perek megszüntettek, hogy ezen ügyrendezési müveletek által követelt kiadások fedezésére 

5 
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a magyar általános biztosító-társulattól már előbb felvett 100,000 frtnyi kölcsön 130.000 
frtra kiegészíttetett; egyszersmind mellékletben beterjesztetik a „Baldácsy alapítvány-"nak 
a magyar földhitelintézettel folyó számadás kimutatása, 

egyházkerületi gyülésünk a beterjesztetteket örvendeztető tudomásul véve, 
midőn a „Baldácsy alapitvány" bizottságának eredményes működéséért ujolag is köszönetét 
nyilvánítja, egyúttal a magyar általános biztositó-társulatnak tanusitott előzékenységét 
hálás elismeréssel fogadja. T. 

XLI. Olvastatik a „Baldácsy alapitvány" bizottsága által egyházkerületünkhöz 
intézett, Budapesten 1880. évi májushó 22-ről keltezett, gróf Degenfeld Imre bizottsági 
elnök s Szilágyi Sándor bizottsági tag, mint helyettesitett jegyző aláírásával ellátott levél, 
melynek alapján határoztatott: 

Ezen egyházkerület, mint a Baldácsy alapítványi birtokok egyik társtulaj-
donosa ezennel felhatalmazza méltóságos gróf Degenfeld Imre, nagyméltóságú gróf 
Lónyay Menyhért, nagyságos báró Kochmeister Frigyes és tekintetes Szilágyi Sándor 
urakat, hogy néhai báró Baldácsy Antal hátrahagyott özvegyének hitbéréből az 
alapítványt terhelő rész kielégitésére az első magyar általános biztositó-társaság-
tól nevezett urak jótállása mellett váltóra már felvett 30,000 forint kölcsöntőkét azon 
feltételek alatt, melyek e részben az alapítványi bizottság és kölcsönző társaság igaz-
gatósága között már előre három félévi törlesztésre megállapittattak, kötelezvénybe 
foglalván a kölcsönszerződést aláírhassák és kiállíthassák, s a felvett 30,000 forint 

. tőke s járulékai biztosítására a magyarországi 11 prot. Egyházkerület tulajdonát képező 
Baldácsy alapítványi birtokból a t. roff-p. gyendai előbb 356, most 580. számú telek-
jegyzőkönyvben és pfegyverneki előbb 197, most 593. számú telekjegyzőkönyvben 
foglalt birtokokat jelzálogul leköthessék, a zálogjog bekebelézésére szükséges engedélyt 
megadhassák, végre és egyáltalában mindazt megtehessék, mi a váltótartozásnak köte-
lezvényivé leendő átváltoztatására szükséges, s mindazokban, a melyekre ezen külön 
meghatalmazás szól ezen kerület nevében teljes joghatálylyal eljárhassanak. T. 

XLII. Egyházkerületünk területén fennálló állami tanitó- és tanitónőképző intézeteken 
a vallástanitásról szóló következő jelentések adatnak be : 

1. A niodori tanítóképző intézet vallástanára tiszt. Hollerung Károly úr jelenti, 
hogy a lefolyt tanévben 11 növendéke volt, ezek között 9 ág. 2 lielv. hitv. evang. kik 
egynek kivételével, ki az év folytán meghalt, juniushó 18-án n. tiszt. Bitter Károly, esperes 
és ker. biztos jelenlétében tették le a vizsgálatot, és pedig 2 kitiino, 4 jeles, 3 jó, 1 elég-
séges eredménynyel. Előadatott a hit- és erkölcstan füzetek szerint. A harmadévesek mint 
minden évben ugy ez idén is a népiskolai vallásoktatásban gyakorolták magukat. 

2. A zniováraljai tanítóképző intézetben tiszt. Rosza János, vallástanár, jelentése 
szerint volt összesen 8 növendék, kik közül egy kevéssel a tanév megnyitása után eltávozván, 
maradt az év végével 7 és pedig 2 ág. és 5 lielv. hitv. evangelicus. Tantárgy volt az egyház-
történelem s ezzel kapesolatban a reformatio története hazánkban különös tekintettel a 
protestáns egyház vallásszabadságát biztosító sarkalatos törvényekre. A vizsgálat juniushó 
14-én tartatott n. tiszt. Hodzsa András esperes és kerül, biztos jelenlétében, az osztályzat 
eredménye 2 jeles, 1 jó, 3 elégséges, 1 elégtelen. 

3. A pozsonyi állami tanítónő képzőintézetről jelenti n. tiszt. Trsztyénszky Ferencz 
esperes és kerül, biztos, hogy az évi vizsgálat juniushó 12-én tartatott 27 ág. és 1 lielv. 
hitv. evang. növendékkel. A tantárgy volt hit- és erkölcstan, melyet Liska Sámuel tanár 
úr „a keresztyén vallás alapvonásai, Dr. Tischer Vilmos Fr. J . után magyaritá Margócsy 
József második kiadás Budapest 1877" czimű tankönyv alapján tanitott. Az eredmény 
általában kitűnő volt. A gyakorló iskolába járó 2 ág. hitv. evang. növendék a bibliai 
történetekből kielégítően felelt. A vallástani képesítő vizsgálat juniushó 30-án 7 ág. és 2 
helv. hit. evang. növendékkel, mind a három tanév tantárgyaiból tartatott. Valamennyi 
növendék, kivétel nélkül kitűnően állotta ki a vizsgálatot. 

Mindezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 
XLI1I. Olvastatik Gyuris János, a lipótvári magy. kir. fegyintézetnél alkalmazott 

evang. lelkésznek 1879—80. évről szóló jelentése, melyben a kerületi gyűlésnek tudomására 
hozza a fegyenczek számát, a megtartott istentiszteletek és vallásoktatás módját, tartalmát, 
irányát és szellemi munkásságának eredményét s hivatalának azon nehézségeit, melyekkel 
meg kell küzdenie. 

A kerületi gyűlés ezen érdekes és alapos jelentést résztvevő tudomásul 
vette. L. 
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XLIV. A mult évi ker. gyűlés jegyzökönyvének XXXVI. és ugyanazon évi egyet, 
gviilés jkvének 20. pontjával kapcsolatban olvastatott a theologiai akadémia ügyében nz 
egyetemes gyűlés által kiküldött, s Pozsonyban 1879. évi májushó 24-én és 25-én, a 
pozsonyi egyházközség küldötteivel együtt tanácskozott bizottság jegyzőkönyve, valamint 
ugyanazon bizottság által kidolgozott : Pontozatok a magyarhoni ág. hitvall. ev. egyetemes 
egyház és a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház között, a felállitandó theologiai akadémia 
tárgyában kötendő szerződéshez. 

Midőn egyházkerületünk a pontozatokban kijelölt alapokon tervezett szerződést 
elfogadja, egyszersmind kijelenti, hogy azon nem várt esetre, ha a célzott theologiai 
akadémia Pozsonyban létre nem jönne a kerület, a Reischel, Zsedényi alapitványok s 
a megszűnt prot. theologiai intézet alapjából visszafizetett összeg iránt feltartja szabad 
rendelkezési jogát, a gróf Pálffv féle alapítványt a pozsonyi egyházzal együtt, általa 
vagy más egyházkerülettel is szövetkezve Pozsonyban felállítandó theologiai akadémiára 
kívánja fordítani, valamint a központban kezelt theologiai főiskolai alaphoz és a Zelenay 
alapítványhoz bírt igényét az őt megillető részben érvényesíteni óhajtja. T. 

XLV. Vallás és közoktatásügyi magy. kir. miniszter ur 1880. évi augusztushó 
17-én 23683 sz. a. kelt leiratában értesiti Superintendens urat, hogy a dunáninneni ág. 
hitv. ev. egyházkerületnek 1879. évre utalványozott államsegélyről szóló számadása 4840 frt 
bevétellel és ugyan annyi kiadással helyesnek találtatott, minek következtében a mult évi 
májushó 13-án 11048 sz. a. kelt rendelettel utalványozott 4750 frt a nyilvántartásból 
egyidejűleg töröltetett. 

Tudomásai vétetik. T. 
XLVI. Vallás és közoktatásügyi magy. kir. miniszter urnák 1880. évi juniushó 8-án 

16549 sz. a. kelt rendeletével egyházkerületünk számára ez évben is utalványozott 
47 50 frtnyi államsegély, a jelen jegyzőkönyv XVII. pontjával kiküldött bizottság tervezetének 
nyomán következőleg osztatik ki : 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egy. gy. jévi XLV. p.) . . 250 frt 
2. Esperességi lelkészi özvegy-árva intézeteknek 200 frtjával . 1600 frt 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés 800 frt 
4. Turóczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a znióváraljai 

állami tanitóképezdében megtartott kétszeri vizsgához útiköltség . . . . 20 frt 
5. Pozsony megyei esperesnek a modori képezdénél hasonló czimen 20 frt 
6. Znióváraljai tanítóképezde vallástanárának 50 frt 
7. Kerületi pénztárnak folyó szükségletek fedezésére . . . . 200 frt 
8. Egyes esperességek szerint : 
a) Árvái esperességben : Alsó Kubin 60 f r . ; Jaszenova 60 fr. 

Zoch Anna papiözvegy 10 f r . ; Ivmety Zsófia papiözvegy 10 ftjával . . 140 frt 
b) Liptói esperességben : Szmrecsán 100 f r . ; Nagy Palugya 50 f r . ; 

Rózsahegy 20 f r . ; Király Lehota 20 fr . ; Szjelnica 20 f r . ; Csorba 20 f r . ; 
Boca 20 ftjavál 250 frt 

c) Mosonyi esperességben: Magyar Óvár 120 fr. 5 Oroszvár 
20 ftjával " 140 frt 

d) Nyitrai esperességben: Szakolcza 50 f r . ; Bodfalva 40 f r . ; 
Nyitra Zerdahely 30 fr. ; Vágujhely 30 f r . ; Kosztolna 30 fr . ; Csácsó 30 fr. ; 
Salgó 40 f r . ; Moczko János lelkész 40 fr . ; Stefányik Pál lelkész 30 fr . ; 
Nedobry József lelkész 30 f r . ; Lanstyák András lelkész 20 f r . ; Pifko 
Gusztáv lelkész 20 f r . ; Stefányik Ludovika papiözvegy 10 f r . ; Snitta 
Dorottya papiözvegy 10 ftjával 410 frt 

e) Pozsonyvárosi esperességben: Polevkovics Gusztáv lelkész 100 fr . ; 
Főrév 20 f r . ; Ligetfalu 20 ftjával 140 frt 

f) Pozsonymegyei esperességben : Duna Szerdahely 100 f r . ; 
Grinád 25 fr. Alsó Szeli 25 f r . ; Stelczer Károly lelkész 50 f r . ; Moczkov-
csák János lelkész 20 fr . ; Simko József lelkész 20 ftjával 240 frt 

g) Trencséni esperességben : Kis Sztankócz 50 f r . ; Holuby József 
lelkész 50 fr . ; Laczko János lelkész 40 f r . ; Zsámbokréthy Lajos lelkész 50 f r . ; 
Krizsan János lelkész 50 f r . ; Svehla Ferencz lelkész 50 fr . ; Kolényi 
Júlia papiözvegy 10 ftjával 300 frt 

h) Turóczi esperességben : Neczpál 60 f r t . ; Blatnica 20 f r . ; 
Bogyay Pál lelkész 30 f r . ; Dobruczky János lelkész 30 f r . ; Brózik Titusz 
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lelkész 30 fr.; Belohorszky Szidónia papiözvegy 10 f r . ; Kvorka Zsófia 
papiözvegy 10 ftjával 190 frt 

Összeg : 4750 frt 
T. 

XLVII . Az 1872. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve XLVI. pontjának alapján az 
egyházkerület részéről, az államsegélyből, az egyetemes pénztárba beszolgáltandó 250 
frtnyi összegre nézve, mintán e határozat hozatalának indoka t. i. az egyetemes pénztárban 
mutatkozó fedezeti hiány, az egyetemes egyház pénztári számadásának tanúsága szerint 
megszűnt, 

az egyetemes gyűlés felkéretik, hogy a jelzett összeg leszállittassék, esetleg 
annak beszolgáltatása szüntettessék meg. T. 

XLVIII . Beterjesztetett és olvastatott: „Jelentés a kerületi gyámintézetről az 1879—80. 
évre," mellyel tudomásul hozatik, hogy ezen intézet céljaira összegyűjtetett: Árvában 34 fr . ; 
Liptóban 47 fr. 50 kr . ; Mosonyban 93 f r . ; Nyitrában 64 fr. 56 kr . ; Pozsonyvárosban 
889 fr. 40 kr . ; Pozsony megyében (ideszámítva a Reischel allapitvány kamatait) 316 fr. 7 kr . : 
Trencsénben 97 fr. 55 kr . ; Turóczban 78 fr. 59 kr.; pozsonyi lyceumon 91 fr. 68 kr . ; 
apró bevételekből 7 fr. 65 kr. Offertóriumból 42 f r . ; összesen: 1762 fr., a mult évihez 
képest 178 fr. 42 V2 krral több. 

Kiadás : Az esperességekben és egyházközségekben közvetlenül kiosztatott 642 fr. 
4 kr. (és pedig Liptóban 5 fr. 50 kr.; Mosonyban 7 fr. 76 kr . ; Nyitrában 20 fr . ; 
Pozsonyvárosban 416 fr. 60 kr . ; Pozsonymegyében 125 frt. 39 kr. ; Trencsénben 21 ft. 7 kr . ; 
Turóczban 15 fr. 23 kr . ; a pozsonyi lyceumon 30 fr. 58 kr.) a kerülethez határozott 
célokra beküldetett 178 fr. 41 kr., (és pedig: a Leopoldiánumra 67 fr. 79 kr . ; Gusztáv 
Adolf egyletnek 91 fr. 20 kr . ; nagy szeretet adományra 15 fr. 42 kr., pesti árvaházra 
4 fr.); szabad rendelkezésre a kerülethez beküldetett 899 fr. 55 kr., miből levonatván a 
kiadás 4 fr. 73 kr. az egyetemes gyámintézetbe utaltatott 447 fr. 41 kr. 

Segélyül kiosztatott: pozsonyi lyceumnak : 100 fr . ; Leopoldiánumra 50 fr. Zsar-
kónak, Andrásfalvának, Magyar-Ovárnak, Császtkónak, Nagyszombatnak, Ligetfalunak, 
Kis-Sztankócznak, Tótprónának 25 írtjával, 200 fr., Zágrábnak 15 fr., Újvidéknek 10 fr. 
Nieder Hillersdorfnak 10 fr. Freiwaldaunak 10 fr., folyó költségekre visszatartatott 52 fr. 
41 kr . ; az offertorium fele: 21 fr. Grinádnak Ítéltetett oda, az egyetemes gyámintézetnek 
beszolgáltatott 21 fr. A kiadás összege hasonlóan 1762 frt. 

A kerületi gyűlés a gyámintézeti jelentést kedves tudomásul véve, ezen 
jótékony intézetet valamennyi esperesség, gyülekezet s minden hivönek melegen 
ajánlja. L. 

XLIX. Mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyve XLIII . s ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés jkve 34 és 35 pontjáinak tárgyalásánál egyházkerületi gyűlésünk kijelenti, 

•hogy egyházi rendtartását elkészítvén, azt tudomásvétel végett az egyetemes 
gyűlésnek beterjészté, mely müvét legalább részben a zsinati előmunkálatokra beadott 
véleményül is kívánja tekintetni; s ragaszkodva előbbi évben hozott határozatához 
ujolag is nyilvánítja, hogy az összegyház rendezése zsinati feladat lévén, erre az 
egyetemes gyűlést feljogosítottnak el nem ismerheti. T. 

L. A nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi magy. kir. miniszter úrnak 1879. 
évi november 9-én 31035 sz. a. kelt rendeletével kapcsolatban, mellyel főtiszt. Superintendens 
ur hogy a házassági felmentvényi díjakból 1878/9-ik évben befolyt 660 frt hovaforditása iránt 
értesíttetik, kelt egyházkerületi közgyűlés határozatát tudomásul veszi, beterjeszti főtisztelendő 
Superintendens ur az 1879/80. évben hasonló cimen befolyt összegeknek következő jegyzékét: 
Zaliumenszky András, Kis-Sztankóczról 10 fr . ; Bartos Pál, Zsámbokrétről 10 f r . ; Gyurgyik 
János, Folkusfalváról 10 fr . ; Simek János, Bukóczról 10 f r . ; Hudecz András Nagy-Sztan-
kóczról 10 f r . ; Szitár Pál Prjekopáról 10 fr . ; Adamek János Mijaváról 20 f r . ; Valach 
György Ü-Turáról 10 f r . ; Vitek-Vnuk János Verbóczról 10 f r . ; Sikula Mátyás Kis 
Palngyáról 10 f r . ; Schleifer Armin Léváról 40 f r . ; Michna György Turolukáról 10 fr. ; 
Gábriska Mihály Ksinnáról 10 fr . ; Csemiczky Péter Csemiczéről 30 fr . ; Dürr András 
Zurányból 40 f r . ; Csernácsek Tamás Lubináról 10 f r . ; Országh Gábor Alsó Kubinból 10 f r . ; 
Kies János Kosztolnáról 10 f r . ; Chlebo János Magyarfaluból 10 f r . ; Bartko János Vázsecz-
ről 10 fr . ; Dietrich Károly Vázseczről 10 f r . ; Kolár Mihály Holicsról 20 f r . ; Meravy 
András Hanzlikfalváról 10 f r . ; Simko János Modorból 20 f r . ; Obuch Márton Koritnóról 
10 f r . ; Mahr Károly Pozsonyból 10 fr . ; Pagács György _ Lubináról 10 f r . ; Kuszák János 
Misérdről 30 fr . ; Kreva György Kis-Palugyáról 10 fr. Összesen 420 fr. o. é. Miután ez 
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összegek kizárólag a lelkészek és esperesek közreműködésével folynak be a tanítói karnak 
legkisebb hozzájárulása nélkül, s nyugdíjazás tekintetében a tanítókról az állam is gondos-
kodik a kerületi gyűlés az illetékes vallás és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyásának 
reményében elhatározza, 

hogy a fentjegyzett összeg a kerület kebelében létező nyolcz esperességi 
lelkészi, s a lelkészeket nevelő pozsonyi lyceumi tanárkar nyugdíj s özvegyárva 
intézetei között és igy kilencz egyenlő részre felosztva az illetőknek szolgáltassék 
ki. ^ ^ T. 

LI. Az egyetemes egyház számadásainak átnézése végett jelen jegyzőkönyv 
XVI. pontjával kiküldött bizottság jelenti, hogy a számadásokat teljesen rendben találta 
és azokra semmi megjegyzése nincs. 

Tudomásul vétetett. T. 
LII . Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XL VI. s ugyanazon évi egyet, 

gyül. jegyzőkönyvének 38. pontjánál a bazini Kothmárféle intézetre vonatkozólag pozsony-
megyei főesperes ur jelenti, hogy a jegyzőkönyvek hivatolt pontjaiban kimondott határozat 
végrehajtatott, s az intézet 1880. évi márciushó l-jével újra megnyittatott. 

Tudomásul vétetett. T. 
LIII. A mult évi kerületi gyűlés XLVII. pontjánál, mellyel a modori Kralovára 

vonatkozó ügy a pozsonymegyei esperességhez utasíttatott azon felhívással, hogy ez mint 
első fokú hatóság rövid határidő alatt összeülve, Kralova anyásitására nézve tárgyi 
határozatot hozzon : beterjesztetett és felolvastatott a pozsonymegyei esperesség 1879. évi 
november 14-ki közgyűlése jegyzőkönyvének kivonatban közlött IV. pontja, mellyel 
kimutattatott, hogy azon kérdésre : „Kralova anyásitása ajánlható e már most vagy sem" 
hét egyház „nem"-mel, öt egyház pedig „igen"-nel szavazott, minek következtében 
határoztatott, hogy Kralovának önállósítását még most nem ajánlhatja. 

Tudomásul vétetett. L. 
LIV. A mult évi kerületi gyűlés jkvének XL VIII. pontjánál, melyben Miklósfalva 

községe s 0 es. kir. fensége Albrecht főherczeg, mint a miklósfalvi róm. kath. egyházközség 
kegyura között folyó pernek menetéről, a mosonymegyei esperesség részéről adandó jelentés 
elvárása kimondatik, ugyanazon esperesség benyújtja jelentését, mely szerint Miklósfalva 
községe, O Fensége magas személyének érintetlenül hagyásával / ugyan azon pert a győri 
kir. törvényszék előtt újból folyamatba tette, perbe idézvén O Fenségének rendszerinti 
jogi képviselőjét. Dacára ez eljárásnak, s dacára annak, hogy a hazai törvények s törvényes 
gyakorlat szerint is a kegyúri kötelmek az illető birtokkal s nem a birtokos személyével 
ismertetnek elválaszthatlan kapcsolatban lenni, a győri kir. törvényszék a felperes községet ismét 
a es. kir. főudvarnagyi hivatalhoz, mint ez ügyben illetékes bírósághoz utasítja. S igy midőn 
a magyar kir. bíróságok Miklósfalva községét az ország határain kivül eső, a magyar 
alkotmany és törvény által nem ismert bírói hatósághoz utasítják s az 179 °/1 évi XXVI. 
tcz. 6. pontjának ellenére a miklósfalvai ág. hitv. evang. egyházközség hiveit, semmiféle 
szerződés nem létében, csakis szokásra hivatkozva a római kath. egyház és plébánia 
épületeinek fenntartásához járulni kényszeritik, egyházunk törvényes közjogi állásán oly 
sérelmet követnek el, melynek orvoslását egyházhatósági uton, a kerület illetve az egyetemes 
gyűlés által eszközöltetni kérik. 

A kerületi gyűlés e fennforgó ügyet egész hazai ev. egyházunk közjogi 
állására nézve fontosnak tartván, a sérelem orvoslását az egyetemes gyűlés utján is 
szorgalmazni kívánja; felhívja azonban a mosonyi espSrességet, hogy az egész ügy-
állást történelmi keletkezése — és fejlődésében magában foglaló emlékiratot szerkesszen, 
s azt további elintézés végett Főtisztelendő Superintendens urnák terjessze be. T. 

LV. A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének L. pontjához, melyben a nyitrai 
esperesség azon kérdésben : „be kell e az egyházi tanítói egylet alapszabályait a miniszter 
urnák terjeszteni?" utasítást kér; a kerületi gyűlés pedig ez ügyet megfontolás és 
véleményadás végett Dr. Samarjay Károly és Dr. Mudron Mihály jogi szakférfiakra 
bizta: beterjesztettek és olvastattak ezen vélemények, melyek közül Dr. Samarjay ur 
véleménye oly értelmű, hogy a tanítói egylet alapszabályai nem ugyan megerősítés, hanem 
csak tudomásvétel végett a miniszter urnák bemutatandók mert csak akkor jutnak érvény-
re ha láttamozási záradékkal el lesznek látva; Dr. Mudron ur véleménye pedig oda 
irányul, hogy a tanítói egylet alapszabályai a főfelügyeleti jog gyakorolhatása végett 
tudomásvételül benyújtandók. 
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A-'kerületi gyűlés egyrészről tanítóságának általános tanácskozásaihoz s az 
oktatás körében mozgó eszmecseréhez mennél szabadabb tért kívánván szerezni, más 
részről minden félreértés és összeütközés kikerülése végett, a nyitrai esperességnek az 
egyházi rendtartás határai között tanítói értekezletek behozatalát ajánlja. L. 

LVI. Mult évi ker. gy. jegyzőkönyve LV. pontjával kapcsolatban olvastatik a 
lelkészi, tanári s tanítói nyugdíj és özvegy-árva intézet alapszabálytervezetre az esperes-
ségek részéről beérkezett vélemények összesítése, esetleg kiegyenlítése végett jelen jegyző-
könyv XXV. pontjával kiküldött bizottság jelentése, melynek alapján, 

midőn a kerületi gyűlés Nagytiszt. Leska János urnák, mint a tárgyalás 
alatt levő alapszabály tervezet készítőjének, nagy szorgalommal s ügyszeretettel végzett 
munkájaért hálás köszönetet mond, egyszersmind Trsztyenszky Ferencz elnöklete alatt 
Fürst János, Harmath Károly és Pollreisz Pál tagokból álló bizottságot küld ki oly 
célból, hogy a jelen alapszabálytervezetet következő irányeszmék szemmeltartásával 
átdolgozza : 

a) az esperességekben fennálló ilynemű intézetek lényegileg ne szenvedjenek. 
b) a hozzájárulás az illetők szabad elhatározására bizassék. 
c) u j segélyforrások kerestessenek. 
d) az intézet kormányzása, minden lehető önkény kizárásával szabatosan 

körülirassék. T. 
LVII. A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 39. pontjában foglalt, az 

egyetemes egyházi névtár szerkesztésére s elárusitására vonatkozó intézkedéshez, azon meg-
jegyzéssel, hogy a helynevek német és szláv nyelven is kitétessenek. 

kerületi gyülésünk hozzájárul s kinyilatkoztatja, hogy a gyülekezetek számához 
mért példányokat 1 írtjával átvenni kész leend. T. 

LVIII . Beterjesztetik a nagyszombati egyháznak felfolyamodványa a pozsonymegyei 
esperességi gyűlésnek a nevezett egyház szavazatát megsemmisítő határozata ellen; miután 
a kerületben érvényre emelt rendtartás 19 §-ának b) pontja folytán az óvástétel tárgy-
nélkülivé lett, 

a kerüteti gyűlés felette napirendre tér. T. 
LIX. Benyujtatnak a zágrábi és orsovai evang. gyülekezetek segélyt kérő 

folyamodványai, 
mint pártfogást szükséglők s reá kiválólag érdemesek az egyházhivek, 

gyülekezetek és segélyző intézetek buzgó és hathatós támogatásába melegen 
ajánltatnak. T. 

LX. A mosonyi egyházmegye esperese, egyházmegyéjének határozata folytán és 
nevében azon kérelemmel járul a kerületi gyűléshez, hogy az egyházi rendtartás 263. §-ában 
d) és e) betűk alatt jelzett ünnepek megtartása a mosonyi egyházmegye területén levő 
gyülekezetekben leküzdhetlen akadályokkal találkozván, intézkedés szüksége forog fenn, 
kimondatik, 

hogy a mosonyi esperességre nézve, az idézett ünnepek megtartása, az egy-
házi rendtartás 2. §-ának körébe tartozik s ez alapon maga az egyházmegye 
intézkedjék. T. 

LXI. Olvastatott a vallás és közoktatásügyi minisztérium 1880. évi májushó 25-én 
14917 szám alatt keit átirata Nyitramegye verbóczi községi illetőségű, de Svajczban Enge 
városában tartózkodó ágost. hitvall. evang. Vallach Krisztinának ugyanott külföldön született 
Irma Krisztina gyermekének a verbóczi ág. hitv. evang. egyház anyakönyvébe való bevezet-
tetése iránt, mely megkeresést a főtisztelendő Superintendens ur, azért nem ismert teljesít-
hetőnek, mivel azon ténykörülmény, hogy az emiitett gyermek megkereszteltetett volna 
nem igazoltatott. 

Helyeslő tudomásul vétetett. Mn. 
LXII . A jövő kerületi gyűlés tartásának helye lévén meghatározandó, 

a kerületi gyűlés, a kerületi elnökségnek hagyja fenn a jogot, a jövő kerületi 
gyűlést az egyházi rendtartás 62 §-áriak intézkedése szerint egybehívni. L. 

LXIII . Jelen jegyzőkönyvnek hitelesítése végett 
Főtisztelendő Superintendens urnák elnöklete alatt Schuh Ágost, Ritter Károly, 

Jeszenszky József, Richter Ede és Csecsetka Sámuel tagokból álló hitelesítő bizottság 
küldetik ki T. 

LXIY. Főtisztelendő Superintendens ur szivélyes szavakban a kerületi gyűléstől 
elbúcsúzván, mire viszont 
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a kerületi gyűlés Nagytiszt. Nóvák Sámuel ur által tolmácsolt, s közhelyes-
léssel fogadott hálás köszönettel s hő áldás-kivánással vesz bucsut tisztelve szeretett 
főpásztorátél. T. 

Az egyház kegyelemteljes urához intézett hálafohásszal főtisztelendő Superintendens 
úr a gyűlést berekeszti. 

Kelt Pozsonyban 1880. évi Szeptemberhó 9-én 

Dr. Miulroii Mihály és Trsztyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyzők 

Leska János, Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi szláv jegyző. egyházkerületi német jegyző. 
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A d u n á n i n n e n i 

ágost. hitvall. evang. egyházkerület 

1880 . évi szept. 8. és 9. napjain tartott 
* -

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1881. évi szeptemberhó 7. és 8. napjain Pozsonyban 
főtisztelendő és nagyságos Oedtily Lajo§, snper in tendens és kir . tanácsos, 
s méltóságos idősb Szent-Iván yi Márton, ke rü le t i felügyelő u r a k iker-

elnöklete a la t t meg ta r t o t t közgyűlésének 

J e g y z ő k ö n y v e . 
Jelen voltak az esperességek által kikül elve: az árvái esperességből: Nóvák Sámuel, 

esperes és alsó-kubini lelkész; a liptói esperességből : Baltik Frigyes, főesperes és liptó-
szent-miklósi lelkész, Institoris József, alesperes és pribiliuai lelkész; a lllOSOliyi esperes-
ségből : Schub Ágost, esperes és gálosi lelkész, Major Pál, esperességi felügyelő, Bodiczky 
Kálmán, zurányi lelkész; a nyitrai esperességből: Leska János, főesperes és brezovai lelkész, 
Di-. Mudroii Mihály, esperességi felügyelő és kerületi jegyző, Boor Mihály, alesperes és sza-
kolczai lelkész, Moczkó János, esperességi jegyző és csácsói lelkész, Polácsek István egyházi 
felügyelő; a pozsonyvárosi esperességből: Trsztyénszky Ferenc, esperes, kerületi jegyző 
és pozsonyi lelkész, Mossóczy Lajos, esperességi felügyelő, Polefkovics Gusztáv, récsei-, 
Fürst János, Freytag Viktor, pozsonyi lelkészek, Dr. Samarjay Károly, kerületi ügyész, 
Jeszenszky József, kerületi pénztárnok, Richter Ede, kerületi számvevő, Michaelis Vilmos, 
kerületi jegyző és lyceumi igazgató, Csecsetka Sámuel, theologiai dékán, Heim Károly, 
esperességi ügyész, Korcsek Zsigmond, kerületi jegyző, Csádcr Gyula, tani tó-; a pozsony-
lliegyei esperességből : Ritter Károly, főesperes és somorjai lelkész, Schleifer Károly, 
esperességi felügyelő, Schleiffer Károly esperességi jegyző és misérdi lelkész; a trencsélli 
esperességből : Krizsan Károly, főesperes és zárjecsi lelkész, Dohnányi Lajos, esperességi 
másod felügyelő, Osztroluczky Géza, egyházi felügyelő; a turóczi esperességből : Hodzsa 
András, főesperes és szuesányi lelkész. 

Fentebbieken kivid jelen voltak: Ulicsny Endre, miklósfalvi, Csernák Gusztáv, 
grinádi, Kercser Ede, bazini német, Zsarnoviczky Gyula, bazini tót, Minich Dániel, modori 
tót, Blaskovies Vilmos, gurab-csatají, Kovács Pál, puszta-födémesi lelkészek; Schneller 
István, Kámory Sámuel, Harmath Károly, Vasskó Gyula, lyceumi tanárok; Dr. Ambro 
János, Moczkovcsák Viktor, Günther M. V., Sandtner Pál, Rosenkranz Károly, Wicklein 
Ferdinand pozsonyi egyház tagjai, a theologiai intézet hallgatói és több egyházhivek. 

A lyceumi könyvtárteremben egybegyülekezett tagok ünnepélyes menetben 
vonultak az Urnák házába, hol buzgó énekléssel, Freytag Viktor pozsonyi német lelkész 
által elmondott szentbeszéd meghallgatásával s ájtatos imával elvégeztetvén a gyámintézet 
javára szentelt offer tórium mai egybekapcsolt istentisztelet, az egész gyülekezet az ülés-
terembe visszatért. Itt mindenek előtt főtisztelendő superintendens ur a szentlélek adomá-
nyaért, mint az egyház felvirágzásának s igy e tanácskozások sikerének is alap fel tételeért 
esedezett, utána kerületi felügyelő ur ő Méltósága, higgadt s testvéries tanácskozásra fel-
hivó szavainak előre bocsátása mellett a gyűlést megnyitottnak nyilatkoztatta ki. Miután 
az esperességi küldöttek átadták volna igazolványaikat, s nt. Leska János kerületi jegyző 
ur, ki hivatalos teendőkkel való ttilhalmozottsága miatt megválni kivánt hivatalától, az 
érdemeit méltányló felhivásnak engedve helyét elfoglalta volna, a kerületi közgyűlés meg-
alakult s az ügyek tárgyalása következő sorrendben s eredménynyel folyt : 



I. Főtisztelendő Superintendens ur felolvassa a következőleg hangzó évi jelentését: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 
• • « • 

Összejöttünk tehát ismét az Urnák szent nevében egy év múlva. Összejöttünk 
mint Isten házanépének tagjai. Oh bár ilyenekül éreznők magunkat; oh bár ilyenül, t. i. 
Isten házanépeül, érezné magát összes evaugyéliomi szentegyházunk! Midőn a háznép, a 
család tagjai, talán hosszabb elválás után, összejőnek, mi természetesebb, mint hogy egyik 
a másikat őt a múltban ért szerencsés események elbeszélésével s kecsegtető kilátásokkal 
a jövőbe igyekszik megörvendeztetni? Tehetjük-e mi ezt Isten azon háznépével szemben, 
melynek bizodalma minket dolgainak élére állított? Igen is, nem is. 

Hogy Istennek kegyelme virasztott a mult évben is egyházunk felett annyiban, 
mikép részesüllieténk benne minden lelki éddétsban a Krisztusiján s táplálkozhatunk az 
evangyéliom üdvezito eledelével, azt nem szükség felemlítenem, mert hiszen ezt tapasztaltuk 
mindnyájan és egyenként. Légyen ezért áldott az ő szent neve! De ha egyházunk kül-
állapotára tekintünk, itt lehetetlen el nem borulnia lelkünknek; mert tapasztaljuk, miként 
egyházunknak sorsa ez évben is az volt, a mi már évek óta, a mi talán mindazon idő óta, 
mióta e hazában létezik, t. i. küzdés, védekezés. A belveszélyekről, melyek által folyton 
fenyegetve van, a napról napra mind inkább terjedő vallástalanságról, legalább is vallási 
közönyösségről, nem szólok, — az más helyre tartozván, — s csak azon megtámadásokra 
szorítkozom, melyeknek külellenei részéről szakadatlanul ki van téve, s ki volt téve kiválóan 
a mult évben is. És kell ugyan, hogy mi ezt is Isten bölcs akarata kifolyásának tekintsük, 
mely talán épen e sanyargatással kívánja felébreszteni elaléltságából Sionnak alvó leányát; 
de emberi érzésünket mégis lehetetlen hogy fájóan ne érintse azon ellenséges indulat, mely 
irányunkban szünet nélkül nyilatkozik főleg azok részéről, kikkel inkább közös feladatunk 
volna, visszaverni a hitet és vallást, s ez által az emberi társadalmat, c korban fenyegető 
roppant veszélyeket, s építeni Istennek országát e földön Panaszomat mindjárt okadotolni 
fogom. 

Elébb azonban engedje meg a mélyen tisztelt Egyházkerületi Gyűlés, hogy egy 
eseményt említsek fel, mely örömre szolgáltatott alkalmat ugy egész szeretett hazánknak, 
mint nekünk is. Rudolf koronaherczeg ő cs. kir. fenségének egybekelését értem Stefánia 
belga herczegnővel. Mi ez eseményt nem csak azzal ünnepeltük meg, hogy összegyházunk 
részéről egy üdvkivánó küldöttséggel járultunk a magas pár színe elé, de annak boldog-
ságaért egyházkerületünk minden községében is buzgó imákat küldöttünk az egek urához, 
ü Felsége köszönő kéziratát az általános őszinte részvétért, mely az érintett alkalommal 
nem csak a legközelebbről érdeklett fiatal magas házaspár, de az egész legmagasb ural-
kodóház irányában nyilvánult, a maga helyén itt is, miután az különben már elébb közzé 
lett téve, elé fogom terjeszteni. 

S ezen szívvidító napsugár után lássuk immár az egyházunkra a mult év folytán 
nehezült általam jelzett borulatot. Ez két irányban érezteté velünk súlyát. 

Ismert tényül teszem fel, hogy a róm.-kath. papság egyházunknak létezési jogát 
soha nem ismerte el őszintén, s ebből kifolyólag nem mulasztott el semmi alkalmat és esz-
közt, mely annak tagjai számának csökkentésére s ez által magának az egyháznak általa 
óhajtott és czélzott megsemmisítésére szolgált. Tette ezt, hol lehete erőszakosb, hol nem 
lehete szelídebb módon, de soha nem lankadó erélylyel és következetességgel. Mi viszont 
igyekeztünk lételünket erőink lehető megfeszítésével megóvni; s ebben jelesül hazánk 
törvényhozásának ujabbkori felvilágosultabb, igazságos szelleme által is gyámolíttattunk. Az 
egyházuuk vesztére törő számos eszköz közül csak egyet említek fel, a hírhedt rev er sulisokat. 
Az 1868. évi 53. t.-czikk ezeket, a melyek már keletkeztökben is törvénytelenek voltak, 
érvényteleneknek nyilvánítá, kimondván általános szabályul, hogy a vegyes házasságokból 
született gyermekek nemök szerint szülőik vallását kövessék. De a r.-kath. papság azután 
is folyvást szedé a reversalisokat, nem hajtva a mondott törvénynyel, s azok alapján az 
egyházába nem tartozó gyermekeket is keresztelé, kétségkívül azon szándékkal, hogy azokat 
ez által ezen egyházába befogadja. Sőt tevé ezt széltiben minden gyermekkel, ahol alkalma 
adódott ezt ily módon egyházának megnyerhetni. A mi hosszas, küzdelmes törekvésünk 
után ezen törvényellenes eljárását megakadályoztatni, végre meghozatott az 1879. évi 
40. t.-czikk 53. §-a, mely azt mondja, „hogy a ki életkoréinak 18-dik évét még he nem töltött 
kiskora egyént az 1868. évi 53. t.-czikk rendelkezései ellenére, más valhísfelekezethe felvesz, 
két hónapig terjedhető elzéiréissal és 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." Azt hittük, 
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most már egyházunknak törvénynyel biztosított joga a r.-kath. papságnak folytonos meg-
támadásai ellen birói hatalommal is biztosítva lesz. Mikép csalódtunk e várakozásunkban, 
mikép ingatta meg a királyi táblának egy ítélete a törvény szentségébe vetett reményün-
ket, miként lett ezen ítélet által a r.-kath. papság proselyticus üzelmeinek tág kapu nyitva, 
s ezen üzelmek szentesítve és felbátorítva, azt nem kívánom bővebben taglalgatni, az mind-
nyájunk friss emlékezetében vagyon. A dolog most azon stadiumban van, hogy ezen váratlan 
fordulat általános megütközést keltvén mindkét hitfelekezetü evangyéliomi egyházainkban s 
felriasztván azoknak biztosítottaknak vélt jogaik iránti féltékenységét, a mindkét hitfeleke-
zetü egyház elöljárói egy petitióban járultak az ország kormányához, melynek élén épen 
egy az egyház jogai mellett még nem oly régen nagy buzgóságot kifejtett protestáns férfiú 
áll, kérve őt, hogy az 1879. évi 40. t.-czikk fentérintett 53. §-ának szabatosb, félremagya-
rázhatatlan formulázásáról törvényhozási uton gondoskodjék. A kormány e megkeresésre a 
legmegnyugtatóbb módon nyilatkozott. Adja Isten, hogy ezen nyilatkozatra épített reményünk-
ben újra meg ne csalatkozzunk! 

Különben e helyütt megjegyzem, hogy az uj büntetőtörvényre nézve, melynek az 
említett 53. §. is egyik részét képezi, a mennyiben az egyházi ügyeinkre s különösen a 
lelkészi hivatal teendőire vonatkozik, kimerítőbb utasítással láttam el annak behozatala 
alkalmával lelkésztársaimat. Remélem, hogy ez előfordult esetekben hasznos szolgálatokat 
tett nekik, s fog tenni ezentúl is. 

Legyenek itt egyébiránt felemlítve, összefiiggőleg mult évi jelentésemmel azon a 
szóban levő téren előfordult túlkapások, melyek még a végzetes 53. §. uralma előtt követ-
tettek el, s részünkre — a mit hálával kell elismernünk — részben kedvezően lettek 
eldöntve : 

a) Bulla Ferencz túrócz-szent-máriái plebánus evang. vallású Rohácsek Jánosnak 
András nevü fiát, a jezerniczi hitfelekezetnélküli iskolatanító segélyével, a r.-kath. egyház 
részére lefoglalván, ezen tette a nagym. vallásügyi ministerium által, miután, úgymond, a 
reversalisok, melyekre nevezett plebánus is alapítá ez esetben igényeit, soha törvényes erővel 
nem bírtak, rosszaltatott és semmisnek nyilváníttatott. 

b) Brühl József ürményi plebánus Szlezák János és Blaho Eva vegyes vallású 
jegyeseket az evang. lelkész hirdetési bizonyítványa és elbocsátó-levele nélkül adván egybe, 
ezen tette ugyancsak a tisztelt ministerium által helyteleníttetett. 

c) Bakovszky János orechói plebánus evang. vallású Strapek Anna törvénytelen 
ágyból született gyermekét illetéktelenül megkeresztelvén, a keresztlevélnek az ev. lelkész-
nek való megküldéséle utasíttatott. 

d) Palkovics János sz.-györgyi plebánus egy Kassa Mátyás nevü ev. fiút még 
1878-ban bérmált meg. Az eziránti feljelentésre válasz a nagym. ministeriumtól mai napig 
sem érkezett. 

e) Nem érkezett válasz azon szintén még 1878-ban felterjesztett panaszra sem, 
melynél fogva Ernyei Kálmán plebánus Climelárz Jánost Keresztúron a törvényes formák 
megtartása nélkül fogadta be a r.-kath. egyházba. 

f) Ugy szintén nem érkezett válasz azon még 1879-ben tett feljelentésre sem, 
hogy Mikovics Imre nagy-bossányi plebánus Mucska András gyermeket illetéktelenül ke-
resztelte meg. 

g) Nemkülönben nem érkezett végválasz azon mult évben tett feljelentésre sem, 
hogy Bábek Pád bossáczi plebánus ugyanazt tette Bielik István és Malicsek Anna házasok 
leánygyermekével. 

h) Végül nem érkezett válasz azon ugyancsak még mult évben tett feljelentésre, 
hogy Badimeczky Miludy szeleczi plebánus hasonlót tett Vlk György és Gyuris Éva házas-
társak leánygyermekével. 

i) A mult évi jelentésemben bővebben ecsetelt Fiiina-féle botrányos ügyre nézve 
örömmel jelentem, hogy Trencsén megye alispánja Zsámbokréthy Emil ur Ucsnay József 
szolgabírónak azon határozatát, melynél fogva Krizsán István kis-sztankóczi lelkész hit-
téritési vétség miatt általa 100 frt birságban s 87 frt perköltségben elmarasztaltatott, fel-
oldotta; miért is, a sérelem tettleg orvosolva levén, nem tartottuk szükségesnek annak meg-
toroltatását egyelőre a ministeriumnál tovább sürgetni. 

A másik megtámadás, mely miatt egyházunk egét a mult évben beborultnak 
mondám, egyházunk tagjainak anyagi jólléte ellen intéztetett; különben, ha sikerülne, 
magára az egyházra is vészthozóvá válhatnék. Már mult évi jelentésemben említém, hogy 
a r.-kath. papság híveinktől ágybért s más hasonló tartozmányokat kezd követelni oly tel-
kektől, melyeknek elébbi birtokosai r.-kath. vallásúak voltak. Egyúttal azonban örömmel 
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közlém a, nagym. ministeriumnak egy rendeletét, melyben ezen követelés helytelennek 
jelentetik ki, s annak elintézéséül az 1791. évi 26. t.-ezikk 6. §-a állíttatik fél szabályul. 
Azonban nagy meglepetésemre érkeztek azontúl is, nevezetesen a trencséni esperességből 
jelentések, hogy a mondott rendelet daczára hasonló követelések a r.-kath. papság által 
híveink ellen nem csak emeltetnek, de a politikai hasóságok által ennek oda is Ítéltetnek; 
történik pedig az egy ellenkező tartalmú ministeri rendelet alapján. Az egyes eseteket itt 
elősorolni nem kívánom; megjegyezve csupán, hogy azokat a nagym. ministeriumnak fel-
jelentéül, azon hozzá intézett tiszteletteljes kéréssel, méltóztatnék nyilatkozni, melyiket tart-
suk most már a két rendelet közül irányadónak, s méltóztatnék ezt tenni jelen gyülésünkig 
annál inkább, hogy esetleg innen is megtehessük a törvényben alapuló jogunk megvédésére 
a szükséges lépéseket. Válasz ugyan nem érkezett még e kérésemre; de nem kétlem, hogy 
az ez oldalról fenyegető veszélyt is sikerülend elhárítanunk. Alapítom e reményemet azon 
körülményben, hogy a szóban levő roham nem csak egyházkerületünk hívei, de a más 
cgyházkeriiletekbeli hívek, sőt a reform, testvéregyház hívei ellen is intéztetett, s még 
nagyobb mértékben mint a mieink ellen, s így az általános megtámadás annak összesített 
közös erővel leendő visszaverésére buzdítandja a két testvérfelekezetet. Mily nagy egyéb-
iránt a veszély, kitűnik abból is, hogy némely plebánusok 25 évvel sőt többel is mennek 
vissza már ily követeléseikkel. 

Nem örömre ébresztők bizonyára azok, a miket eddig elmondék, s nagyon is 
igazolják, ugy hiszem, azon állításomat, hogy sorsunk a mult évben küzdés és védekezés 
vala. El is kellene csüggednünk lelkünkben, ha ezen kívülről jövő zivatarokon s saját 
egyházi beléletünkben mutatkozó általam fent jelzett szomorú jelenségeken kívül, ellen-
kezőket is, t. i. örvendeteseket, szívemelőket, nem volna alkalmunk észlelni. De van ez, 
hála légyen a kegyelem Istenének, van különösen alkalmunk folyton gyönyörködni egyház-
községeink s azok tagjai áldozatkészségében ezen alaposzlopában küzdő egyházunk fenállá-
sának. Míg híveink áldozni készek egyházukért, mint áldoztak őseik, és pedig vagyonnal és 
vérrel, addig ne féltsük annak lételét. Készek voltak pedig erre, nevezetesen az elsőt ille-
tőleg, a mult évben is, elismerésre méltó mértékben. Elő fogom sorolni esperességekként 
az erről szóló bizonyítványokat : 

Az árvái esperességben Jaszenovém egy tulajdon képen Szarvason lakó kegyes nő 
özvegy Kvacsaláné született Konccsny Juliéina a lelkész fizetésének javítására 500 frtnyi 
alapítványt tett; Alsó-Kubinban egy második tanítói állomás alapíttatott. 

A liptói esperességben felszenteltetett ünnepélyesen Szmrecsányban az újan épült 
templom, melybe a beszterczebányai egyház oltárképet ajándékozott, ezt pedig saját költ-
ségén megújittatta, az egyháznak különben is bőkezű jóltevője, helybeli felügyelő Szent-
lúányi József ur; Német-Lipcsén letéteti az uj templomnak alapja, melyre a kebelbeli hívek 
nagy áldozatain felül, a honi hittestvérek adakozásából 2125 frt gyűlt; Szent-Péteren az 
orgona megújíttatott 285 frt, ugyanaz történt annak leányegyházában Jamnikon 300 frt, 
ugyanaz Szent Ivánban 120 frt költséggel, hol 243 frton díszes templomi csillár is szerez-
tetett; különben az orgona Verbicza-Szent-Miklóson és Tarnóczon is kijavíttatott. Nagy-
Palugyém a hívek az oltári kehely kijavítására 65 frtot adakoztak; Szjelniczán a lelkészlak 
gyökeres átalakítására 1500 frt fordíttatott; Király-Lehota porrá égett temploma s iskolája 
újból építéséhez egész buzgósággal készül; Jalóczon és Kokavéin uj iskolák épültek; Vichod-
nán az iskola megújíttatott. Kisebb javításokat végeztek egyházi épületeikben : Vazsecz, 
Bocza és Nagy Palugya. Volt katonai lelkész néhai Bolvémszky Ádéim a liptói papi özvegy-
árvaintézetnek 200 frtot hagyományozott. 

A mosonyi esperességben Rajka toronyalapját 133 frttal szaporította, ugyanott 
Rümpeltes Ádéim a templom kijavítására 100 frtot áldozott,; Miklósfalva régibb adóssága 
törlesztésére s tornya kijavítására, mi 1000 frtba került, 1700 frtot gyűjtött kebelében, 
ugyanott Blaser Mária az egyházi pénztárnak 50 frtot ajándékozott; Német-Járfalván 
hasonló gyűjtés szintén adósságtörlesztésre 440 frtot eredményezett, ugyanott özvegy Scliötel 
Terézia 70 f i t értékű templomi szereket ajándékozott; ugyanazt tették 102 frt értékben 
Meixner János és Meixner Mária jegyesek Zuréinyban, hol még egy harang újjá öntésére 
is 360 frt fordíttatott; Oroszvárott a harangalaphoz özvegy Zechmeisterné 50 frttal járul t ; 
Magyar-Óvár, a belső felszerelés híján, uj temploma építésével elkészült, s vágyva várja az 
időt, melyben azt szent rendeltetésének által ad hatja. 

A nyitrai esperességben Bodfalva elégett iskolája helyett újaD mely bele fog 
kerülni 5000 frtba, azonkívül kijavítja irtványaiban is az iskolát; Bukócz épen most lát 
hozzá szintén uj iskola építéséhez; Ilolics kijavította iskoláját, ugyanott özvegy Spacsek 
Anna 30 frttal, Zlocli Katalin 20 frttal, Dély Zsuzsanna 20 frttal és Dély Erzsébet 15 frttal 



járultak az orgonoalaplioz; Assakürt közel van két év előtt megégett paplaka kijavításának 
befejezéséhez; Kosariszko-Prjepaszné uj iskolát és tanítói lakot épít; Krajna saját iskoláját 
alkalmas módon átalakítá, uj iskolát épített a koritno-podoli irtványokban, s uj paplakot 
készül építeni az anyában és uj iskolát Podkilaván, ugyanott Radejovszky Márton ifjú az 
egyháznak 15 frtot hagyományozott; Lnbina jelentékenyebb javításokat tett paplakán és 
iskoláján; Vágujhely kijavíttatá a paplak fedelét 100 frtot meghaladó költséggel, ugyan-
annak leányában Visnón 312 fr ton uj harangok szereztettek s ünnepélyesen rendeltetésűknek 
átadattak, másik leányában Lnkán pedig iskolai czélokra uj ház és telek szereztetett 300 frton; 
Szeniczen a temető be lett kerítve 482 frt költséggel; ugyanazt szándékozik tenni Szakotcza 
is, mely 2000 frtba kerülendő műre eddig már 450 frt gyűlt, azonkívül paplakán is 200 
frtba került javításokat tett, ugyanott Kuba született Necas Mária az egyháznak végrende-
letileg 20 frtot adományozott; Szobotist iskolája rendezésére s felszerelésére 400 frtot adott 
ki, ugyanott Podmajerszky Pál és annak neje Erzsébet az egyházi alap szaporítására 200 
frtot hagyományoztak, a berencs-váraljai uj iskola építése épen befejező félben van; Ó-Tura 
a papradi iskolát újra fedeté 600 frt költséggel, a dubravai irtványokban pedig legközelebb 
egészen újat fog építeni; Verbó pléhvel fedeté be templomát, a mi 1050 írtjába került, s 
uj iskola építéséhez fogott; Verbócz temploma építésével annak vége felé halad, az orgo-
nára különösen ez évben 400 frtot fordított; Felsö-Zele leányegyházában Sziládon Zelinka 
Mihály egyházi és iskolai czélokra 50 frtot hagyományozott; Nyitra-Zerdahely 1450 frton 
uj orgonát szerzett, mely ünnepélyesen fel is szenteltetett, s melynek vételárához sok má-
sokkal Elimár oldenburgi herczeg 150 írttal járult. 

A pozsonyvárosí esperességben, az áldozatkézségnek egy szép példáját a pozsonyi, 
a másikat a récsei egyházközség köréből említem fel. Amott Mayer Mihály, ki eddig is 
minden alkalommal bőven érezteté egyházával jótékony kezét, halála esetére 2000 frtot 
hagyományozott a lelkészi és tanári nyugdíjintézet számára olyképen, hogy az ennek javára 
csak akkor gyümölcsözzön, midőn tőkéje 10.000 frtra növekedett; itt egy telkes gazda, a 
még 1879-ben meghalálozott Prazság Mátyás, összes vagyonát az egyháznak hagyományozta, 
melynek értéke, a levonandók levonásával, 1616 frt 26 krt tészen. — Itt jegyzem meg 
azt is, hogy a pozsonyi lyceumon Glatz Henrik-alapítvány név alatt a boldogultnak rokonai 
annak eladott templomi beszédei árából egy 200 frtnyi oly rendeltetésű alapítványt tettek, 
hogy annak kamataiból évenként egy legsikerültebb predikácziót készített utolsó évi tlieo-
logus tanuló jutalmaztassék. 

A pozsonymegyei esperességben a modori német egyház 950 frt költséggel templo-
mát s a tornyot javította és az orgona körüli karzatot nagyobbította; az ugyanottani tót 
egyháznak egy megneveztetni nem akaró nő adott 38 frtot, özvegy Hill született Meszik 
Judit pedig a mindenkori lelkésznek haszonélvezetére egy 555 [ jölnyi szőlőhegyet; Bazin-
ban néhai Kröpft Gusztáv kereskedő német ajkú háziszegény özvegy nők eltartására 10,000 
frtot hagyományozott; Nagyszombat, megülvén mult évi november 19-kén derék tanítója 
Weszter Sámuelnek 25 évi hivatali jubileumát, ez alkalommal tiszteleti ajándékul egy 
108 frtos értékpapírt és 42 frt készpénzt nyújtott át neki, ugyanott a takarékpénztár az 
egyházi pénztárt 60 frt adománynyal szaporította; Limbachon a tagosítás alkalmával a 
lelkészi hivatalnak 3, a tanítóinak 172 hold szántóföld jutott haszonélvezetül; Puszta-Födé-
mesen Pajor Bálint ref. vallású közbirtokos az ottani tanító fizetésének javítására 5 darab 
szántóföldet és egy házat hagyományozott; Felső-Szeliben az egyik iskola megnagyobbítta-
tott az összes egyházközségnek, a paplak pedig a taksonyi leányegyházi hívek költségén, 
ugyanott egy aranyozott templomi csillárra Nagy István 100 frtot, s hasonló czélra az 
ifjúság 20 frtot adományozott; Kajal leányegyház iskolaházát és tanítólakát idomította át ; 
Alsó-Szeli templomépítési adósságából 1200 frt, szintúgy Grinád is egyházi adósságából 
500 frtot törlesztett; a német gurab-csataji egyházat egy megneveztetni nem akaró r.-kath. 
egyén 200 írttal ajándékozta meg, Német-Gur abon azonkívül özvegy Gálik József né szül. 
Bagi Katalin 10 frtot, Csatajon pedig Steinhübel Kciroly és annak fia Jéinos 66 frtot adtak 
az egyházi pénztárnak; Somorjcm a „jótékonysági kör" az evang. szegény iskolás gyermekek 
felruházására 20 frtot áldozott. 

A trencséni esperességben Puchón a díszes templom végleg felépülvén sajátmagam 
közreműködésével ünnepélyesen felszenteltetett\Kis-Sztankócz templom a kijavítására s feldíszí-
tésére 600 frtot hódított; Kochanócz a most kezdődő tanévvel uj iskoláját már használatba 
vette; Felsö-C . uj orgonát szerzett; Morva-Ljeszkó a tagosítás alkalmával jelentékeny 
erdőrészek birtokába jutott; Nemes Podhréigyon SzlimáJc Ádám bossáczi lakos egyházi czé-
lokra 180 frtot hagyományozott. 

A túróczi esperességben Tót-Próna 1200 frt költséggel gyökeres átidomítá paplakát 



s megújíttatá 1300 frt költséggel iskoláját; Szent-Márton temploma, fedelének részbeni ki-
javításéra 300 frtot költött; Záturcs temploma belsejét, nagv részben egyesek adományaiból, 
igen ékesen újból feldíszíté; Pribóczon egyházi takarékmagtár alapíttatott, melybe már 
eddig is 70 pozsonyi mérő rozs gyűlt; Trebosztón és Nedozoron uj iskolák épültek; Ruttkán 
a felekezeti iskola visszaállíttatott. 

Valóban a felolvasott hosszá sorozat fényes bizonyságot teszen egyházainknak s 
híveinknek általam fent dicsért áldozatkészségéről. — A mennyiben azonban ezek minden 
jóakaratuk s buzgóságuk mellett még sem képesek minden szükségeiket saját erejükből 
pótolni, s a mennyiben e tekintetben külsegélyre is szorulnak, hálával mondhatjuk a ke-
gyelemnek Istene iránt, hogy ebben a mult évben sem volt hiány. 

A jóltevők sorában itt első helyen 0 cs. kir. apóst. Felségét említem fel, a ki a 
kajali leányegyháznak legmagasb magánpénztárából 100 frtot méltóztatott engedélyezni; a 
miért is a nevezett község nem késett legforróbb köszönetét O Felsége trónja előtt kifejezni. 

A mult évi jelentésemben különösen kiemelt s ajánlott Duna-Szerdahely részére, 
különféle oldalakról érkezett segélyadományok folytán körülbelől 2000 frt jutott rendel-
kezésére, mi által lehetségessé lett templomának évek óta húzódó építésével annyira haladni, 
hogy annak befejezése a jövő évben bizton remélhető. 

A Gusztáv-Adolf egylet részéről következők következő adományokat kaptak : Duna-
Szerdahely 350 frt 50 k r t M a g y a r - Ó v á r 277 frt 23 krt, Púchó 151 frt 17 krt, Nagy-
Szombat 129 frt 42 krt, Szúlyó 103 frt 6 krt, Szjeínicza 57 frt 26 krt, Láz 42 frt 93 krt, 
Rózsahegy 36 frt 6 krt, Assakürt 28 frt 63 krt, Csasztkó 28 frt 63 krt, Kis-Sztankócz 
22 frt 90 krt, Zarjecs 22 frt 90 krt, Zsaskó 9 frt 15 krt. 

A központi gyámintézet részéről következő egyházainknak következő segély jutott : 
Duna-Szerdahelynek 400 frt, Alsó- Szelinek és Szakolczémak 50—50 frt, Magyar-Óv árnak és 
Nagyszombatnak 40—40 frt, Csasztkónak, Förévnek, Kosariszkó-Prjepasznénak, Láznak, 
Nagy-Jeszennek, Oroszvárnak, Jaszenovémak, Rózsahegynek 25—25 frt. 

Saját egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog beterjesztetni. 
Jelentésem vége felé sietve csak egész rövidséggel jegyzem még meg, hogy tör-

vényszéki tárgyalásra, hála Istennek, ez évben sem volt szükség. 
Hcizasséigi felmentvényekért bejött 410 frt. 
Jegyzökönyveinkre nézve, mint máskor, ugy ez évben is élénk csereviszonyban 

álltunk mindkét hitfelekezetü testvér egyházkerületeinkkel. 
Az egyházi és iskolai hivatalok személyzetében a következő változások fordultak elő: 
a) Az élők sorából Isten akarata által kiszólíttattak : Schulcz Lajos volt brezovai 

lelkész, Tamaskó István volt pozsonyi tanár, Laczó Jémos volt tarnóczi, Klein János volt 
tarnóczi, Klein Jémos volt szent-péteri, Pifkó Mihály volt ó-turai, Ilrdlicska Mihály volt 
nyitra-zerdahelyi, Szalmovszky Ernő volt sútói és Weiser Pál volt krpelani iskolatanítók. 

b) A nyitrai esperességben Boor Mihály szakolczai lelkész alesperesnek, Moczkó 
Jémos csácsói lelkész jegyzőnek, a trencséniben Dohnányi Lajos másod felügyelőnek 
választattak. 

c) Helybeli felügyelők lettek : Kossaczky Rudolf N.-Gurab-Csatajon, s Országh 
József a leköszönt Benczúr János helyett Jaszenován. 

d) Lelkészi hivatalba léptek : Janoska György Szjelniczán, Freytag Viktor Pozsony-
ban, Zsarnoviczky Gyula Bazinban, Leska Jémos esperes Brezován s ennek helyébe Borszuk 
Károly Bodfalván. 

e) Segédlelke'szi alkalmazást nyertek : Kossaczky Miháty Verbón, Horváth József 
Turócz-Sz.-Mártonban, Csulik Lajos O-Turán, Lanstják Pál Brezován, Bucsek Gyula mint 
esperességi segéd a trencséni esperes ur oldala mellett. 

f) Tanító változások : Kompis Péter második tanító lett Alső-Kubinban, Zéiboj Béla 
ugyanaz Felső-Szeliben, Keller Ferencz ugyanaz Alsó-Szeliben, Ilrdlicska József rendes 
tanító lett Csasztkón; továbbá a túróczi esperességben szintén ilyenekké lettek : Ruttkay 
Zsigmond Lipóczon, Roszinszky Jémos Podhragyon, Kosztra Péd Nolcsón, Lamos Károly 
Konszkén, Bazovszky Milos Kis-Selmeczen, Záborszky Péd Sútón, Ruttkay Gábor Krpelánban, 
Kolár József Baksán, Klaudíny Jémos Kelemenfalván, másik Klaudíny János Trebosztón, 
Klaudíny Méité Laszkáron, Früstik József Budnón, Jurányi György Brjesztyán, Rakita 
Séminél Buttkán. 

g) Lelkészekké avattattak a fentnevezett Kossaczky Mihály, Horváth József', 
Csulik Lajos és Bucsek Gyida. 

h) Hitjelölti vizsgát tettek : Becser András Jolsva-gömöri, Chovéin Zsigmond 
Szarvas-békési, Draskóczy Ede H.-M.-Vásárhely-csongrádi, Keviczky László Zsidó-pesti, Kiss 



Kálmán Kis-Kőrös-pesti, Korhely Géza Tornalja-gömöri, Krizsan János Szúlyó-trencséni, 
Löiv Fülöp Uj-Yerbász-bácsi, Novomeszky László Szakolcza-nyitrai, Petz Gusztáv Mezőberény-
békési, Schönviszner Kálmán Zsákócz-szepesi, Simkó Gyula Bánk-nógrádi, Stúr Antal Nem.-
Podhragv-trencséni, Szabó Béla Kladzan-zempléni, Szeberényi Lajos Csaba-békési, Valentinyi 
Jenő Szirák-nógrádi, Zsilinszky András Csaba-békési. 

íme, mélyen tisztelt Egyházkerületi Gyűlés, igy folyt egyházi életünk a mult 
évben; kívülről gyakortább megtámadtatva s megzavarva, de magunk közt, — a mit 
örömmel emelek ki s a mivel Istennek is kétségkívül kedves dolgot tettünk, — minden 
belzavarok nélkül, békében és testvéri egyetértésben. Vajha e szellem lakoznék ezentúl is 
közöttünk; vajha ez lengené át jelen tanácskozásainkat is. Adja ezt a szeretetnek Istene, 
kinek legyen dicsőség az anyaszentegyházban a Krisztus Jézus által minden időben és 
mind örökön örökké, Amen. 

Midőn a kerületi gyűlés ezen kimerítő, az egyházi élet minden viszonyait felölelő, 
s minden előjött eseményeket liiven rajzoló, de egyszersmind szeretve tisztelt fő-
pásztorának fáradhatlan tevékenységéről s hő szeretetéről tanúskodó jelentést 
feszült figyelemmel végig hallgatva hálás köszönettel fogadja, azt egész terjedel-
mében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeli. T. 

II. Olvastatik 0 Felségének, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeri um utján leérkezett, a Fenséges Trónörökös-párnak Budapesten történt ünnepélyes 
fogadtatása alkalmából a m. kir. ministerelnök úrhoz intézett legfelsőbb kézirata. 

Jobbágyi hódolattal örvendetes tudomásul vétetik. Mh. 
III. A mult évi ker. gy. jkve II. és u. a. évi egyetemes gy. jkve 39. pontjainak 

kapcsolatos tárgyalásánál olvastatik Zsámbokréthy Emil trencsénmegyei alispánnak Ucsnay 
Józsefhez a trencséni járás szolgabirójához intézett s 1881. évi májushó 12-én 12240/1881. 
sz. a. kelt leiratának másolata, mely szerint Krizsan Istvánt kis-sztankóczi ág. hitv. evang. 
lelkészt, ki a fentnevezett szolgabírónak ítéletével az 1790/1. évi XXVI. t.-cz. 13. §-ában 
tiltott hittéritési cselekvényben vétkesnek kimondatván, 8 nap s végrehajtás terhe alatt 
100 f f t birság megfizetésében, továbbá a nála letartóztatott Fiiina István fiúnak az atyai 
hatalom rendelkezése alá kibocsátásában és 87 frtban megállapított eljárási költségek meg-
térítésében elmarasztaltatott, az alispáni Ítélet feloldja; mert ugy mond a szeleczi r.-kath. 
és a kis-sztankóczi ág. hitv. evang. lelkészek közt a vegyes házasságból született Fiiina 
Istvánra nézve felmerült vitás kérdés sajátkép a most nevezett fiúnak mely vallásfelekezet 
iskolájába való járattatásából támadt, mire nézve irányadó csakis az 1848. évi XX. t.-cz. 
4. §-a lehet, mely valláskülönbség nélkül mindenkinek kölcsönösen megengedi a bevett 
vallásfelekezetek iskoláiba való járathatást; mert továbbá annak, hogy Fiiina István fiu az 
atyai hatalom rendelkezése alá bocsáttassék ki nincs alapja, minthogy az apa panaszt az 
iránt, hogy a fiu atyai hatalom alól elvonatott volna nem emelt; és mert végül közigaz-
gatási eljárás alkalmából, a felek által felszámított költségek megállapításának nincs helye. 

Ezzel egyidejűleg beterjesztetik Dohnányi Lajos, a trencséni esperesség ügyészének 
főtisztelendő superintendens úrhoz benyújtott jelentése, mely szerint ezen kérdéses ügynek 
másik oldala is elintézést nyert, mivel a kir. tábla, mint legfőbb Ítélőszék, Radimeczky 
Mihály r.-kath. lelkészt a vád alól felmentve ellenében a bünügyi eljárást megszüntette. 

Tudomásul szolgál; az ügy azonban, a mennyiben még végképen befejezettnek 
nem tekinthetnék, tovább is figyelemmel kisérendő. T. 

IV. A Reischel Károly-alapitványt kezelő kerületi bizottság jelentése felolvastatván 
e jegyzőkönyvhöz mellékletkép kinyomatni rendeltetik. A benne foglalt javaslatok 
azon egynek kivételével, mely a segélyzendőkre vonatkozó adatoknak összeszedése 
iránt kiván intézkedni közgyűlési határozatokká emeltetnek. Az érdeklett javaslat 
ily fogalmazásban érvényesíttetik : „A segélyzendőkre vonatkozó, alapszabályilag 
„követelt adatoknak összeszerzése azon esperesnek feladata, kinek esperességében a 
„segélyt kérő hivataloskodik vagy utó Íj ára hivataloskodott, illetőleg megözvegyült." T. 

V. A mult évi kerületi gyűlés jkvének V. pontjánál liptói esperes ur beterjeszti a 
liptói esperességnek megjegyzéseit a Reischel Károly-alapitványnak ideiglenes alapszabá-
lyaira; a nyitrai esperes ur pedig jelenti, hogy ily irányú megjegyzések a nyitrai esperes-
ség részéről is léteznek. Ugy az idézett jkvi pont értelmében, de főleg azon okból, hogy 
a kezelő bizottság is meghallgatható legyen, ujolag felhivatnak az esperességek, 

hogy a jelzett alapszabályokra vonatkozó megjegyzéseiket összeállítva a főtiszte-
lendő superintendens úrhoz i d e j e k o r á n küldjék be, hogy a kezelő bizottság 
véleményének meghallgatása után a közgyűlésben szabályszerűen tárgyalhatók s 
elintézhetők legyenek. T. 
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VI. Az egyetemes egyház 1880. évi pénztári számadása beterjesztetvén, 
átnézés, esetleg jelentéstétel végett tek. Jeszenszky József ur elnöklete alatt Richter 
Ede és nt. Boor Mihály urakból álló bizottságnak kiadatik. T. 

VII. A múlt évi ker. jkv. XVII. pontjánál főtisztelendő superintendens ur jelentvén, 
hogy az állami segély ez évre engedélyeztetett, e segélyt elosztandó bizottság kinevezésére 
hivja fel a gyűlést. 

A kerületi gyűlés a jelentést kedves tudomásul véve, főtisztelendő superintendens 
urnák elnöklete alatt, Nóvák Sámuel, Trsztyénszky Ferencz, Bodiczky Kálmán, 
Krizsán Károly, Hodzsa András, Leska János, Baltik Frigyes, Boor Mihály, 
Ritter Károly, Schuli Ágost, Jeszenszky József, Csecsetka Sámuel és Dr. Mudron 
Mihály tagokból álló bizottságot küld ki, mely az elosztási tervezetet elkészitve a 
legközelebbi ülésen be fogja terjeszteni. L. 

VIII. A mult évi ker. jkv XXI. pontjánál jelentetik, hogy a szervezendő felekezeti 
szláv tannyelvű gymnasium alapitásának előmunkálataira kiküldött bizottság az elmúlt évben 
nem működött. 

Tudomásul vétetett. L. 
IX. Az előző ponttal összefüggésben előterjesztetett és olvastatott Lehoczky Lajos 

turóczmegyei alispán urnák 1881. évi januárhó 19-én 3183/1880. sz. a. kelt s főtisztelendő 
superintendens úrhoz intézett átirata, melyben főtisztelendő urnák tudomására hozza, hogy 
mult évi 2795. sz. a. a magas vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz intézett felterjesz-
tését ugyanazon ministerium 1880. évi novemberhó 1-én 31224. sz. a. kelt intézvényével 
helyeselve, megengedte, hogy a feloszlatott turócz-szent-mártoni ág. hitv. evang. felekezeti 
jellegű gymnásiumnál találtatott azon specialis rendeltetésű alapítványok, melyek nem az 
intézet létesítésére szánt alapítványi összegekből veszik eredetüket, valamint a fentemiitett 
gymnásiumnak könyvtára is a kerületnek átadassanak, mely alapítványok, mint az 1880. év 
zártáig voltak, a következők : 

1. Tápintézeti alap 281 frt 29 kr. 
2. A Kuzmányi Károly nevére tett ösztöndij-alapitvány . 138 „ 05 „ 
3. A Stur Lajos nevére tett ösztöndij-alapitvány . . 185 „ 49 „ 
4. A Pauliny-Tóth Vilmos nevére tett ösztöndij-alapitvány 93 „ 30 „ 
5. A néhai Suhajda Lajos selmeczbányai tanár által tett 

ösztöndíj alapítvány . . . . . . 769 „ 64 „ 
6. A természettani s természetrajzi muzeumi alap . . 37 „ 83 „ 

és 7. A növendékek járulékaiból összegyűlt"s az intézeti orvos 
díjazására rendelt alap . . . . . 195 „ 96 „ 

Összesen 1701 frt 56 kr. 

Ugyanazon átiratában az alispán ur felhivja főtisztelendő superintendens urat, 
hogy ugy a fent elősorolt alapok, mint a könyvtár átvétele iránt intézkedjék. Ezen átirat-
hoz jelenti főtisztelendő superintendens ur, hogy ő Méltósága a ker. felügyelő úrral egyet-
értve a fentérintett felhívás értelmében a turóczi esperesség elnökségét a megirt alapok és 
könyvtár átvételével megbízta, mely feladatát teljesítvén, beadta illető jelentését. Ezután 
olvastatott az alapok és könyvtár átvételénél működött bizottság jelentése, melyből kivilág-
lik, hogy e bizottság a volt gymnásium épületében elhelyezett könyvtárat, a jegyzőkönyv-
höz mellékelt jegyzék szerint átvette, az alapokat a beszámított kamatokkal együtt következő 
összegekben találta : 

1. A tápintézet alapja : a) Salmovsky Ernő-féle kötvény 46 frt — kr. 
b) Készpénzben 616 „ 55 „ 

2. A Kuzmányi-féle alapítvány . . 139 „ 82 „ 
3. A Stur-féle alapítvány . . . . 187 „ 88 , 
4. A Paulinyi-féle alapítvány . . . . 94 „ 45 „ 
5. A Suhajda-féle alapítvány . . . . . 777 „ 70 , 
6. A Muzeum alapja s helyesen zeneszerek . 38 „ 31 „ 
7. Az intézeti orvos alapja . . . . . . 198 „ 51 „ 

Összesen 2099 frt 22 kr. 
s átvette, beszámítva az alumneumi alapban bennfoglalt azon 273 frt 40 krnyi összeget 
és a talált alap erejéig kamatjainak téritményét, mely összeg annak idején a tápintézeti 
alapból illetéktelenül lett a Forster és Lenoir cég tanszerekért járó követelésének kielégi-
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tésére fordítva; a turócz-szent-mártoni takarékpénztár 150 frtnyi alapítványát Pivko Am-
brusnak, a takarékpénztár jelenlegi igazgatójának átadta. Az okmányok kiegészítésének 
céljából jelentetik továbbá, hogy az alapítványi pénzek a túrócz-szent-mártoni takarék-
pénztárba helyeztettek, a betéti könyv pedig a kerületi pénztárnok urnák adatott át, ki 
ugy e könyvecske mint Salmovsky Ernő 46 frtról szóló s 1874. évi julius 16-án kiállított 
kötvényének átvételét Írásbeli, a kerületi gyűlésnek bemutatott elismervényével megerősítette. 
— Végtére kapcsolatosan olvastatik a túrócz-szent-mártoni egyház kérvénye, mely a volt 
gymnásium alapszabályainak értelmében kívánja, hogy az egész megmaradt vagyon tulaj-
donába bocsátassék. 

A kerületi gyűlés a beterjesztett okmányokat tudomásul vévén határozza : A 
dunáninneni kerület elfogadja gondozásai alá az alapitványokat, a pénzt a túrócz-
szent-mártoni takarékpénztárban letéve hagyja, a takarékpénztári könyvecskét 
megőrzés végett a kerületi pénztárnok urnák átadja, a kamatokat a tőkékhez, 
még pedig minden alapítványnak kamatait illető tőkéjéhez csatoltatni rendeli ugy, 
hogy általuk minden alap rendeltetéséhez képest növekedjék mind addig, mig 
felette véglegesen és érvényesen nem lesz intézkedve; a könyvtárt gondozás végett 
átadja a túróczi esperességnek és a jelenlegi túróczi esperes urat megbízza, hogy 
а. gymnásiumi alapok jövedelmeiből adandó mérsékelt jutalom mellett a könyv-
tárban található könyveket, iratokat s minden tárgyakat rendeztesse és illető 
jegyzékbe foglaltassa, s a túrócz-szent-mártoni egyház gondozása alá helyezze s 
használatába átadja. Salmovsky tartozását illetőleg felhívja és megbizza ugyanazon 
túróczi esperes urat, hogy legjobb belátása szerint a legcélszerűbb uton behajtá-
sáról gondoskodjék; a túrócz-szent-mártoni egyháznak kérelme, miután a kerület, 
mint az átadott vagyonnak gondviselője vele szabadon nem rendelkezhetik meg-
hallgatható nem volt. L. 

X. A mult évi jkv XXVI. pontjához, mely szerint a lefoglalt, de kifogástalanoknak 
talált könyvek külön felterjesztés utján voltak visszakérendők, főtisztelendő superintendens 
ur jelenti, hogy concrét panasz nem adatván be a kérvény nem volt felszerelhető, minél a. 
trencséni esperes Puchón történt uj könyvlefoglalási esetről tudósít, 

a kerületi gyűlés mult évi határozatánál megmarad, az esperességeket pedig, 
melyekben az iskolai könyvtárak könyveinek jelzett lefoglalása megtörtént fel-
hívja , hogy ez ügyet főtisztelendő urnák orvoslás kieszközlése végett beter-
jesszék. L. 

XT. U. a. jkv XXVII. pontjánál, mely szerint a nvitrai esperességben történt tan-
eszközök ráerőszakolása okából panasz volt emelendő, jelentetik, hogy miután adatok nem 
szolgáltattak, a felterjesztés nem történt meg. 

A kerületi gyűlés mult évi határozatát megújítja. L. 
XII. A nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kii-, ministeriumnak következő rendeletei 

beterjesztetnek : 
1. 1880. évi septemberhó 10-éről 22065. sz. a. A kereszteltek törvényes vagy 

törvénytelen voltának az anyakönyvbe való bejegyzéséről. 
2. 1880. évi septemberhó 30-ról 1159. ein. sz. a. Csekélyebb adományok alatt 

10 frtnál nem magasabb összegek értendők. 
3. 1880. évi októberhó 5-éről 24612. sz. a. Az illetőségi, rendőri és egyéb köz-

igazgatási ügyekben az anyakönyvi kivonatok bélyeg nélkül állíthatók ki. 
4. 1881. évi juliushó 1-éről 14403. sz. a. A hadmentességi dij ügyében szükséges 

anyakönyvi kivonatok díjmentesen adandók. 
5. 1880. évi deczemberhó 15-éről 32786. sz. a. Tábori lelkészek kihirdetési 

bizonyítványai. 
б. 1880. évi deczemberhó 15-éről 33010. sz. a. Tábori lelkészek megjelenése a 

tiszti főjelentkezéseknél. 
7. 1880. évi deczemberhó 15-éről 34945. sz. a. Helyi szolgálatra alkalmas nyug. 

tisztek csak engedély mellett eskethetek. 
8. 1880. évi deczemberhó 22-éről 34124. sz. a. Tanítói nyugdijilletékek pontos 

befizetése. 
9. 1881. évi januárhó 21-éről 1288. sz. a. A kiskorú jegyesek csak a gyámható-

ság engedélye mellett eskethetők meg. 
10. 1881. évi februárhó 25-éről 4832. sz. a. Külföldi származású tanítók alkal-

mazása. 
3 
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11. 1881. évi márcziushó 25-éről 7023. sz. a. Lajtántuli származású katonák 
halotti levelei. 

12. 1881. évi májushó 24-éről 13383. sz. a. Anyakönyvi kivonatok iránti viszony 
Svajcz és az o.-m. monarchia közt. 

13. 1881. évi augustushó 17-éről 23736. sz. a. Elhalt szegény honvédek ingyen 
temettessenek el. 

14. 1881. évi juniushó 17-éröl 16476. sz. a. Szászvárosi „Kuntanoda" nyilvános-
sági jogot nyert. 

15. 1881. évi májushó 31-éről. Az 1881. évi XXXIX. t.-czikk a műemlékek 
fenntartásáról. 

16. 1881. évi májushó 24-éröl 725. ein. sz. a. Okiratokat hitelesitő német 
hatóságok. 

17. 1881. évi márcziushó 6-áról 5789. sz. a. Budák György kizáratása az összes 
hazai állami, felekezeti és magántanitóképezdékből. 

18. 1881. évi márcziushó 27-éről 8145. sz. a. Csontos Sándor kizáratása a hazai 
összes tanitóképezdékböl. 

19. 1880. évi augustushó 11-éről 21604. sz. a. Markovics József a tanitói pályá-
tól eltiltatik. 

20. 1881. évi aprilhó 30-áról 10579. sz. a. Losonczi tanitóképezdei növendékek 
kizáratása. 

21. 1880. évi novemberhó 28-áról 23845. sz. a. „Carte de citire" czimü olvasó-
könyvének I. és II. kötete az összes románajku magyarországi iskolák használatából 
kitiltatik. 

22. 1880. évi novemberhó 2-áról 28902. sz. a. Nemoián János „grammatica 
magiara-romana" valamint Vargha C. és Betranutiu G. „Curen practica pentru de invetia 
limba magiara stb." ajánltatnak. 

23. 1881. évi márcziushó 24-éröl 339. ein. sz. a. Törvénytár, törvénygyűjtemény 
és rendeletek tára. 

24. 1880. évi septemberhó 23-áról 1181. ein. a. „Büntetőjog tára" ajánltatik. 
25. 1880. évi deczemberhó 18-áról 28812. sz. a. Eriszmann „népszerű egészség-

tan" czimű munkája kedvezményi áron megszerezhető. 
26. 1880. évi deczemberhó 8-áról 33132. sz. a. Karner és Nóvák Sándor „Az 

egyszerű és kettős könyvvitel" czimű műve ajánltatik. 
27. 1881. évi januárhó 10-éről 36279. sz. a. Kiss Sándor „A magyar-osztrák 

monarchia összehasonlító földrajza" czimű műve ajánltatik. 
28. 1881. évi januárhó 18-áról 887. sz. a. Erdődi János „A nyelvoktatás mód-

szertana" czimű műve tanároknak és tanítóknak ajánltatik. 
29. 1881. évi februárhó 16-áról' 1868. sz. a. Lehmann „Zoologischer Atlas nach 

Leutemann'sehen Aquarellen" ajánltatik. 
30. 1881. évi juliushó 23-áról 19752. sz. a. Dr. Schneider Oszkár „Képes atlasza" 

ajánltatik. 
31. 1881. évi augustushó 11-éről 23310. sz. a. Dózy B. „Suplement aux Dictio-

naires Arabes" czimű munkája ajánltatik. 
32. 1881. évi aprilhó 14-éről 11175. sz. a. Pályázat természetrajz-földrajzi tanári 

állomásra a zombori állami főgymnásiumnál. 
33. 1881. évi juniushó 29-éről 17892. sz. a. Pályázat egy ó classica philologiai 

a német nyelvnek felsőbb osztályokban való tanításával egybekötött tanszékre a kaposvári 
államgymnásiumnál. 

34. 1881. évi juliushó 7-éről 19463. sz. a. Pályázat egy classica philologiai tanári 
állomásra a fehértemplomi állami főgymnásiumnál. 

35. 1881. évi juliushó 13-áról 19953. sz. a. Pályázat a magyar nyelvnek az 
alsóbb osztályokban való tanításával egybekötött classica philologiai tanári állomásra a 
fehértemplomi állami főgymnásiumnál. 

36. 1881. évi augustushó 23-áról 24779. sz. a. Pályázat több tanári állomásokra 
a fiumei állami főgymnásiumnál. 

Mindezen rendeletek részint már előbb körözve, részint most körözés alatt lévén, 
tudomásul vétetnek. Ms. 

XIII . Beterjesztetnek a nmélt. vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak, a r.-kath. pap-
ság által egyházunk jogain elkövetett sérelmeket elintéző következő rendeletei : 

1. 1880. évi novemberhó 11-én 30913. sz. a. kelt rendelet, a nyitrai püspökhöz 
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ugyanazon szám és keltezés alatt intézett rendelettel együtt, melyben a czimzett püspök 
felhivatik, hogy Rakovszky Jánost, orechói r.-kath. plébánost, ki Sztrapek Anna ág. liitv. 
evang. nőnek törvénytelen ágyból származott s csak utóházasság által törvényesített leány-
gyermekét az 1868. évi LIÍI. t.-cz. 16. §-ának értelmében illetéktelenül megkeresztelte és 
azon mentség, mikép az anya a r.-kath. egyházba áttérni kivánt, de e szándéka kivitelé-
ben bizonyos gátló akadály miatt jelenleg még akadályoztatik, figyelembe nem vehető, 
utasítani, miszerint a keresztelési anyakönyvi kivonatot az illetékes ág. hitv. evang. lelkészi 
hivatalhoz mielőbb küldje át és jövőre mindenben a törvényhez ragaszkodjék. 

2. 1881. évi aprilhó 3-án 37129. sz. a. kelt rendelet, valamint a bibornok her-
czeg prímáshoz intézett átiratnak másolata, melylyel a bibornok érsek felkéretik, hogy 
Brühl József ürményi r.-kath. lelkésznek azon tettét, mikép Slezák János r.-kath. és Blahó 
Eva ág. hitv. vegyes házasokat az evang. lelkésznek elbocsátó levele és a tanuk bizonyít-
ványa nélkül, megeskette, helyteleníteni s ugyanazt jövőre a törvény pontos megtartására 
utasítani méltóztassék. 

3. 1881. évi aprilhó 18-án 9698. sz. a. kelt rendelet s mellékelve ugyanazon 
keltezéssel a beszterczebányai püspökhöz menesztett rendeletnek mása, mely következőleg 
szól : „Rohacsik János ág. hitv. és Fábián Franciska r.-kath. vegyes házasoknak fiúgyer-
mekeik János, József és András az 17 90/1-ki NX VI. t.-cz. 15. szakaszának értelmében az 
evangélikus vallásban neveltethetvén, a bemutatott iratok szerint mindhárman az evangé-
likus egyházban kereszteltettek meg, s közülök a két idősebb e vallásban tényleg meg is 
maradt; a legfiatalabbik, András, azonban, atyja időközben elhalván, Bulla Ferencz túrócz-
szent-máriai r.-kath. lelkész által a katli. egyházba átvétetett s mint iskolás fiu a gyónás 
szentségében részesittetett alapul szolgálván erre a néhai Rohacsik János által házasságra 
lépte előtt kiadott reversalis, mely szerint születendő mindkét nemű gyermekeit a r.-kath. 
vallásban neveltetni ígérkezik. 

Miután azonban a reversalisok törvényes erővel soha nem bírtak és az 1868. évi 
Lili. t.-cz. 12. §-a szerint is érvényteleneknek nyilváníttattak; miután továbbá a szóban forgó 
Rohacsik András az 1790/1. t.-cz. alapján kereszteltetett az evang. egyházban és atyja 
haláláig abban is neveltetett, s 18 éves kora előtt más egyházba át sem is térhet : ennél-
fogva ő jelenleg is és 18 éves koráig ágostai hitvallásúnak tekintendő. Mihez képest Bulla 
Ferencz túrócz-szent-máriai r.-kath. lelkész tettét törvénybe ütközőnek kell tartanom, s fel-
kérem Nagyméltóságodat méltóztassék a nevezett lelkészt jövőre a törvény korlátai között 
maradásra inteni. 

Midőn a beterjesztett rendeletek tárgyát képező sérelmek ily intézése tudomásul 
vétetik, s közülök főleg a 3. alattiban foglalt s a reversalisok érvénytelenségére 
vonatkozó ministeri nyilatkozat elvi jelentőségénél fogva kiemeltetik, egyszersmind 
a többi felterjesztett sérelmes ügyek törvényszerű elintézése bizalomteljesen 
váratik. T. 

XIV. Olvastatik a nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak 1881. évi 
juniushó 29-én 18285. sz. a. kelt s részben következő tartalmú rendelete : Az igazságügy-
minister ur közölte velem Nagyságod in. é. deczemberhó 10-én 900. sz. a. hozzá intézett 
felterjesztését, melyben azon tényállás előadása után, hogy J . M.-nénak, a ki férjét, állító-
lag 1879. évi májushóban látta utólszor, L. J.-tól 1880. September hava 27-én gyermeke 
született, kérdés tétetik arra nézve : valljon ezen gyermek „törvényesnek" vagy „törvény-
telennek" anyakönyveztessék-e. 

Ezen kérdésre nézve, az igazságügyminister úrral egyetértőleg a következőket 
tartom szükségesnek tudatni Nagyságoddal. 

Hazai törvényeink azon jogi elvet, páter est, quem nuptiae demonstrant, teljes 
mértékben elismerik. 

Ezen elv azonban csak praesumtio juris-1 állapit meg, melynek ellenkezője be-
bizonyítható. 

Ezen bizonyítás azonban csak a peres eljárcis folyamában az illetékes polcigri bíró-
ság előtt történhetik, a melynek Ítéletében azután kimondatik, hogy a praesumtio alapján 
az anyakönyvbe törvényesnek bevezetett gyermek az anyakönyvben törvénytelennek tün-
tetendő fel. 

Az anyakönyvet vezető lelkész az államtörvények szerint tartozván a bevezetést 
az anyakönyvbe eszközölni az 1880. sept.-hó 27-én született gyermek ehez képest törvényes-
nek és J . M. gyermekének ivandó be az anyakönyvbe. 

Minthogy azonban a gyermek anyja St. M. nyilatkozata, továbbá az árvái lelkészi 
hivatalnak és a községnek jelentéseiben foglaltak teljesen figyelmen kivül nem hagyhatók és 
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minthogy ezekből nem látszik alaptalannak a házasságtörő L J.-nak azon előadása, hogy 
St. M. által szült gyermek az ő természetes gyermeke : B. F. lelkész által St. M. és 
L. J . jegyzőkönyvileg kihallgatandók, az illetők nyilatkozatait tartalmazó jegyzőkönyvhöz az 
emiitett község és lelkészi hivatal jelentései melléklendők lesznek. 

Ezek teljesítése után az anyakönyvvezető által az anyakönyv „Jegyzeteku rovatá-
ban megemlítendő, hogy az illető gyermeket az érintett jegyzőkönyvben foglalt nyilatko-
zatok és hivatalos jelentések „törvénytelen" születésűnek állítják, és erről J . M. a mennyi-
ben tartózkodási helye kipuhatolható, értesítendő lenne. 

Megjegyzem ezek előrebocsátása után, hogy egy általános, minden hasonló ese-
tekben zsinórmértékül szolgáló rendelet kibocsátását annyival kevésbé tartom szükségesnek, 
mivel azt nem indokolja eléggé egy-egy szórványosan felmerülő hasonló eset. 

Egyébiránt mindég nyitva áll a lelkész előtt kétely esetén útbaigazítást kérni egy-
házi főhatóságától, annak pedig a kormány illetékes közegeitől. 

Tudomásul vétetvén, irányadó tájékoztatásul s hozzáalkalmazkodás végett a kerület-
beli lelkészeknek figyelmébe ajánltatik. T. 

XV. A mult évi ker. gyűlés jkvének XXX. pontja felolvastatván főtisztelendő super-
intendens ur jelenti, hogy szemben az e pontban foglalt s általános örömmel fogadott mi-
nisteri rendelettel, mely az 1790/1. évi XXVI. t.-cz.-ről kimondja, hogy ág. liitv. evang. 
egyházunk híveitől r.-kath. lelkészek és kántortanítók részére követelt ágybér s ebez hasonló 
illetékek tárgyában „az 1790/1 t.-cz. félremagyarázhatatlan határozatokat tartalmaz s irány-
adóul szolgál és szolgált ezelőtt is", nemcsak hogy a politikai hatóságok nem járnak el a 
nmélt. ministerium által irányadóul kijelentett t.-cz. értelmében, hanem ő főtisztelendőségé-
nek a minister úrhoz tett több ily tárgyú felterjesztésére még ez ideig sem érkezett válasz; 
sőt ugyanazon minister ur ki a fentérintett 1880. évi márcziushó 10-én 2311. sz. a. kelt 
s a hivatolt törvénynek teljes s határozó érvényét elismerő rendeletét kiadta, ugyanazon 
évi deczemberhó 24-én 34834. sz. a. trencsénmegye közigazgatási bizottságához, amattól 
lényegesen különböző sőt vele ellenkező tartalmú rendeletet menesztett. Minek következté-
ben, midőn a trencséni r.-kath. papság mintegy tömeges hadjáratot indítva szegény evang. 
híveink ellen, követeléseit egész 25 év előtti időre kiterjeszteni szándékozik, mi által híveink 
koldusbotra juttatva, gyülekezeteink elpusztulnak, főtisztelendő ur szent kötelességének 
ismerte annyi évszázadok nehéz küzdelmeibe kei-ült jogainkat megvédendő s a helyzet 
tisztázását előidézendő tiszteletteljesen felkérni a nmélt. ministeriumot, nyilatkoznék, hogy 
a két magas rendelet közül a szóban forgó ügyben melyikét tartsuk irányadónak; de kérése 
mindez ideig nem hallgattatott meg. 

Miután azonban köztudomásu tény, hogy nem csak egyházkerületünk, hanem a 
testvérkerületek, sőt a helv. liitv. test vérfelekezet hívei is ugyanazon oldalról hasonló tör-
vényellenes támadásoknak vannak kitéve, 

egyházkerületünk felhivja az egyetemes gyűlést, hogy ugy maga, mint a testvér 
helvét hitv." felekezettel egyesülve minden törvényes eszközt megragadjon, hogy 
igy közös erővel veressék vissza ezen egyházunk fenállása ellen intézett s folyton 
fenyegetőbbé levő támadás. T. 

XVI. Olvastatik a magyarországi helvét és ág. hitv. evang. egyházaknak Magyarország-
képviselőházához intézett kérvénye, melyben az 1868. LIII. és az 1879. XL. t.-czikkeknek 
szükségessé vált kiegészítése végett pótló törvényczikk hozatalát kérik. 

Tudomásul vétetett. Mn. 
X \ II. Beterjesztetett és olvastatott : „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. evang. egyház-

kerület népiskoláinak állapotáról az 1880/81-ki iskolai évben", összeállítva Korcsek Zsig-
mond, a kerületi iskolai bizottság jegyzője által, következő szerkezetben : 

1. Árvái esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 346, 13—15 éves tanköteles fiu 143, összesen tan-

köteles fiu 489; 6—12 éves tanköteles leány 347, 13—15 éves tanköteles leány 134, 
összesen tanköteles leány 481. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiu 327, elemi iskolába 
leány 319, összesen 646 gyermek; ismétlő iskolába fiu 50, ismétlő iskolába leány 64, 
összesen 114 gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiu 17, felső nép- vagy polgár-
iskolába leány 9, összesen 26 gyermek; magánintézetbe fiu 0, magánintézetbe leány 2, 
összesen 2 gyermek; középtanodába fiu 11, középtanodába leány 0, összesen 11 gyermek. 
Iskolát látogatott 405 fiu, 394 leány, összesen 799 gyermek. Iskolába nem járt 84 fiu, 
87 leány, összesen 171 gyermek. Tankönyve nem volt 5 gyermeknek. Tanitó volt 11. 
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Ezek közül : képesített 10, nem képesített 1; rendes 10, segéd 1. Iskola volt 10. Ezek 
közül: az egyház tulajdona 10, bérelt 0; jó 10, rosz 0. Tanitólak volt 10; faiskola 5; 
kert 15; testgyakorló 0; taneszköz 290; könyvtár 3. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 
60 frt ; tőkéje 850 frt. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 6 fr t ; tőkék kamatjai 42 f r t ; 
tandíjból bejött 151 frt; községi segélyből 261 frt ; egyházi segélyből 2803 frt 40 kr ; 
összes évi jövedelem 3263 frt 40 kr. Ebből fordíttatott : tanítók fizetésére 3233 fr t ; fűtésre, 
tisztogatásra 22 frt ; szegény gyermekek könyveire 8 frt 40 kr; egyebekre 0; összes évi 
kiadás 3263 frt 40 kr. Mellékfoglalkozása volt 0 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meg-
látogatott 6 iskolát. Polgári közegek segédlete 1 helyen sikeres volt. 

2. Liptói esperességben volt : 

6—12 éves tanköteles fiu 1594, 13—15 éves tanköteles fiu 670, összesen tan-
köteles fiu 2264; 6—12 éves tanköteles leány 1497, 13—15 éves tanköteles leány 676, 
összesen tanköteles leány 2173. Ezek közül járt : elemi iskolába fiu 1412, elemi iskolába 
leány 1299, összesen 2711 gyermek; ismétlő iskolába fiu 416, ismétlő iskolába leány 459, 
összesen 875 gyermek; felső nép-vagy polgáriskolába fiu 27, felső nép-vagy polgáriskolába 
leány 29, összesen 56 gyermek; magánintézetbe fiu 1, magánintézetbe leány 0, összesen 
1 gyermek; középtanodába 18 fiu, középtanodába 0 leány, összesen 18 gyermek. Iskolát 
látogatott 1874 fiu, 1787 leány, összesen 3661 gyermek. Iskolába nem járt 390 fiu, 386 leány, 
összesen 776 gyermek. Tankönyve nem volt 71 tanulónak. Tanitó volt 45. Ezek közül képesí-
tett 43, nem képesített 2 ; rendes 44, segéd 1. Iskola volt 45. Ezek közül az egyház tulaj-
dona 42, bérelt 3; jé 41, rosz 4. A kir. lehotai iskola taneszközeivel együtt a tiiz martalékává 
lett. Szjelnicza anyaegyház az izsépfalvi leánygyülekezet iskoláját beszüntette, a gyermekek az 
anyaegyház iskoláját látogatják. Tanitólak volt 42; faiskola 20; kert 27; testgyakorló 11; 
taneszköz 1227; könyvtár 16. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 19132 f i t ; tőkéje 0. 
Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1166 frt;" tőkék kamatjai 0; tandíjból bejött 2814 fr t ; 
községi segélyből 913 f r t ; egyházi segélyből 9521 frt 85 kr; egyéb forrású segélyből 
178 f r t ; összes évi jövedelem 14592 frt 85 kr. Ebből fordíttatott : tanítók fizetésére 
13948 frt 85 kr; fűtésre, tisztogatásra 589 fr t ; tanszerekre 5 fr t ; szegény gyermekek 
könyveire 3 fr t ; egyebekre 47 f r t ; összes évi kiadás 14592 frt 85 kr. Mellékfoglalkozása 
volt 2 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 17 iskolát. Polgári közegek segéd-
lete 12 helyen sikeres volt. 

3. Mosonyi esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 457, 13—15 éves tanköteles fiu 171, összesen tanköteles 

fiu 628; 6—12 éves tanköteles- leány 462, 13—15 éves tanköteles leány 175, összesen tan-
köteles leány 637. Ezek közül j á r t : elemi iskolába fiu 452, elemi iskolába leány 462, össze-
sen 914 gyermek; ismétlő iskolába fiu 171, ismétlő iskolába leány 174, összesen 345 gyermek; 
felső nép- vagy polgáriskolába fiu 0, felső nép- vagy polgáriskolába leány 1, összesen 1 gyermek; 
magánintézetbe fiu 0, leány 0, összesen 0 gyermek; középtanodába fiu 5, leány 0, összesen 
5 gyermek. Iskolát látogatott 628 fiu, 637 leány, összesen 1265 gyermek. Iskolába nem 
járt 0 gyermek. Tankönyve nem volt 0 tanulónak. Tanitó volt 10. Ezek mind képesítettek 
s rendesek. Iskola volt 8. Ezek mind az egyház tulajdona s jók. Tanitólak volt 10; fa-
iskola 7; kert 10; testgyakorló 0; taneszköz 498; könyvtár 5. Az iskola ingatlan vagyo-
nának értéke 27700 fr t ; tőkéje 1114 frt. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1125 fr t ; 
tőkék kamatjai 58 frt 31 kr ; tandíjból bejött 1607 fr t ; községi segélyből 1040 frt ; egy-
házi segélyből 3678 frt 6 kr; egyéb forrású segélyből 0; összes évi jövedelem 7508 fr t 
37 kr. Ebből fordíttatott: tanitók fizetésére 6755 frt 32 kr; fűtésre, tisztogatásra 631 f r t ; 
tanszerekre 64 frt 50 kr; szegény gyermekek könyveire 13 frt 55 kr; egyebekre 44 f r t ; 
összes évi kiadás 7508 frt 37 kr. Mellékfoglalkozása nem volt egy tanítónak sem. A 
megyei tanfelügyelő meglátogatott 1 iskolát. Polgári közegek segédlete 3 helyen sikeres volt. 

4. Nyitrai esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 3128, 12—13 éves tanköteles fiu 2109, összesen tan-

köteles fiu 4237; 6—12 éves tanköteles leány 2986, 12—15 éves tanköteles leány 1197, 
összesen tanköteles leány 4183. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiu 2723, leány 2590, 
összesen 5313 gyermek; ismétlő iskolába fiu 148, leány 150, összesen 298 gyermek; felső 
nép- vagy polgáriskolába fiu 0, leány 8, összesen 8 gyermek; magánintézetbe fiu 0, 
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leány 2, összesen 2 gyermek; középtanodába fia 29, leány 0, összesen 29 gyermek. Iskolát 
látogatott fiu 2900, leány 2745, összesen 5645 gyermek. Iskolába nem jár t 1337 fiu, 
1438 leány, összesen 2775 gyermek. Tankönyve nem volt 0 tanulónak. Tanitó volt 74. 
Ezek közül képesített 32, nem képesített 42; rendes 30, segéd 44. Iskola volt 68. Ezek 
közül az egyház tulajdona 49, bérelt 19; jó 50, rosz 18. Tanitólak volt 59; faiskola 32; 
kert 36; testgyakorló 27; taneszköz 754; könyvtár 8. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 
10630 frt, tőkéje 0. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 867 f r t ; kamatja 0; tandijból 
bejött 3715 fr t ; községi segélyből 713 f r t ; egyházi segélyből 13043 fr t ; egyéb forrású 
segélyből 540 f r t ; összes évi jövedelem 18878 frt. Ebből fordíttatott : tanítók fizetésére 
16742 fr t ; fűtésre, tisztogatásra 946 fr t ; tanszerekre 159 fr t ; szegény gyermekek könyveire 
36 f r t ; egyebekre 995 fr t ; összes évi kiadás 18878 frt. Mellékfoglalkozása volt 32 tanító-
nak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 2 iskolát. Polgári közegek segédlete 8 helyen 
sikeres volt. 

5. Pozsonyvárosi esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 406, 13—15 éves tanköteles fiu 163, összesen tan-

köteles fiu 569; 6—12 éves tanköteles leány 405, 13—15 éves tanköteles leány 166, 
összesen tanköteles leány 571. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiu 462, elemi iskolába 
leány 462, összesen 924 gyermek; ismétlő iskolába fiu 38, ismétlő iskolába leány 21, 
összesen 59 gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiu 0, felső nép- vagy polgáriskolába 
leány 0, összesen 0 gyermek; magánintézetbe fiu 0, magánintézetbe leány 31, összesen 
31 gyermek; középtanodába fiu 39, leány 0, összesen 39 gyermek. Iskolát látogatott 539 
fiu, 514 leány, összesen 1053 gyermek. Iskolába nem jár t 30 fiu, 57 leány, összesen 87 
gyermek. Tankönyve minden tanulónak volt. Tanitó volt 16. Ezek közül képesített 15, 
nem képesített 1; rendes 14, segéd 2. Iskola volt 6. Ezek közül az egyház tulajdona 6, 
bérelt 0; jó 6, rosz 0. Tanitólak volt 3; faiskola 2; kert 3; testgyakorló 1; taneszköz 655; 
könyvtár 3. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 162 fr t ; tőkéje 2650 frt. Az ingatlan vagyon 
évi jövedelme 27 fr t ; tőkék kamatjai 132 frt 50 kr ; tandijból bejött 1909 fr t ; községi 
segélyből 280 f r t ; egyházi segélyből 7663 fr t ; egyéb forrású segélyből 900 fr t ; összes évi 
jövedelem 10911 frt 50 kr. Ebből fordittatott : tanítók fizetésére 10140 fr t ; fűtésre, tiszto-
gatásra 597 frt 50 kr ; tanszerekre 100 f r t ; szegény gyermekek könyveire 54 fr t ; egye-
bekre 20 fr t ; összes évi kiadás 10911 frt fiO kr. Mellékfoglalkozása volt 1 tanítónak. A 
megyei tanfelügyelő meglátogatott 6 iskoláty Polgári közegek segédlete 1 helyen sikeres volt. 

6. Pozsonymegyei esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 867, 13—15 éves tanköteles fiu 312, összesen tan-

köteles fiu 1179; 6—12 éves tanköteles leány 925, 13—15 éves tanköteles leány 288, 
összesen tanköteles leány 1213. Ezek közül jár t : elemi iskolába fiu 840, elemi iskolába 
leány 896, összesen 1736 gyermek; ismétlő iskolába fiu 220, ismétlő iskolába leány 197, 
összesen 417 gyermek; felső nép- vagy polgáriskolába fiu 29, felső nép- vagy polgár-
iskolába leány 13, összesen 42 gyermek; magánintézetbe fiu 4, magánintézetbe leány 8, 
összesen 12 gyermek; középtanodába fiu 15, középtanodába leány 2, összesen 17 gyermek. 
Iskolát látogatott 1108 fiu, 1116 leány, összesen 2224 gyermek. Iskolába nem járt 71 fiu, 
97 leány, összesen 168 gyermek. Tankönyve nem volt 70 gyermeknek. Tanitó volt a 
sz. györgyi és bazini városi evangelikus tanítókkal együtt 30. Ezek közül képesített 28, 
nem képesített 2; rendes 28, segéd 2. Iskola volt 19. Ezek közül az egyház tulajdona 19, 
bérelt 0; jó 18, rosz 1. Tanitólak volt 22, faiskola 5; kert 16; testgyakorló 3; taneszköz 
780; könyvtár 8. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 8300 fr t ; tőkéje 7660 frt. Az 
ingatlan vagyon évi jövedelme 443 frt ; tőkék kamatjai 531 frt 40 kr ; tandijból bejött 
760 f r t ; községi segélyből 4453 frt ; egyházi segélyből 8371 frt 65 kr ; egyéb forrású 
segélyből 82 fr t ; összes évi jövedelem 14641 frt 5 kr. Ebből fordittatott: tanítók fizetésére 
13567 frt 13 kr ; fűtésre, tisztogatásra 707 fr t ; tanszerekre 77 frt 50 kr; szegény gyer-
mekek könyveire 54 fr t 15 kr; egyebekre 235 fr t 27 kr; összes évi kiadás 14641 frt 
5 kr. Mellékfoglalkozása volt 0 tanítónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 19 iskolát. 
Polgári közegek segédlete 4 helyen sikeres volt. 

7. Trencséni esperességben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 1147, 13—15 éves tanköteles fiu 399, összesen tan-

köteles fiu 1546; 6 — 12 éves tanköteles leány 1153, 13—15 éves tanköteles leány 406, 
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összesen tanköteles leány 1559. Ezek közül járt : elemi iskolába fiu 1039, leány 1017, 
összesen 2056 gyermek; ismétlő iskolába fiu 144, leány 145, összesen 289 gyermek; felső 
nép- vagy polgáriskolába fiu 3, felső nép- vagy polgáriskolába leány 2, összesen 5 gyer-
mek; magánintézetbe fiu 1, leány 1, összesen 2 gyermek; középiskolába fiu 20, leány 7, 
összesen 27 gyermek. Iskolát látogatott 1207 fiu, 1172 leány, összesen 2379 gyermek. 
Iskolába nem járt 339 fiu, 387 leány, összesen 726 gyermek. Tankönyve nem volt 114 
tanulónak. Tanitó volt 27. Ezek közül képesített 14, nem képesített 13; rendes 16, segéd 11. 
Iskola volt 26. Ezek közül az egyház tulajdona 25, bérelt 1; jó 20, rosz 6. Tanitólak 
volt 26; faiskola 9; kert 5; testgyakorló 0; taneszköz 510; könyvtár 1. Az iskola 
ingatlan vagyonának értéke 9000 frt; tőkéje 0. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 692 f r t ; 
tőkék kamatjai 0; tandíjból bejött 1068 frt 80 kr; községi segélyből 0; egyházi segélyből 
4072 frt 8 kr; egyebekből 31Ó fr t ; összes évi jövedelem 6142 frt 88 kr. Ebből fordítta-
tott : tanítók fizetésére 5795 frt 88 kr; fűtésre, tisztogatásra 266 f r t ; tanszerekre 35 frt ; 
szegény gyermekek könyveire 40 frt ; egyebekre 6 f r t ; összes évi kiadás 6142 frt 88 kr. 
Mellékfoglalkozása volt 9 tanitónak. A megyei tanfelügyelő meglátogatott 2 iskolát. Polgári 
közegek segédlete 0 helyen sikeres volt. 

8. Túróczi esperességben volt : 

6—12 éves tanköteles fiu 1380, 13—15 éves tanköteles fiu 456, összesen tan-
köteles fiu 1836; 6—12 éves tanköteles leány 1191, 13—15 éves tanköteles leány 385, 
összesen tanköteles leány 1576. Ezek közül járt : elemi iskolába fiu 1185, leány 967, 
összesen 2152 gyermek; ismétlő iskolába fiu 171, leány 113, összesen 284 gyermek; felső 
nép- vagy polgáriskolába fiu 27, leány 22, összesen 49 gyermek; magánintézetbe fiu 1, 
leány 4, összesen 5 gyermek; középtanodába fiu 19, leány 0, összesen 19 gyermek. Iskolát 
látogatott fiu 1403, leány 1106, összesen 2509 gyermek. Iskolába nem járt 433 fiu, 470 
leány, összesen 903 gyermek. Tankönyve nem volt 48 tanulónak. Tanitó volt 49. Ezek 
közül képesített 34, nem képesített 15; rendes 33, segéd 16. Iskola volt 48. Ezek közül 
az egyház tulajdona 42, bérelt 6; jó 33, rosz 15. Tanitólak volt 47; faiskola 13; kert 33; 
testgyakorló 4; taneszköz 759; könyvtár 5. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 19110 f r t ; 
tőkéje 0. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 1182 fr t ; tőkék kamatjai 0; tandijból bejött 
5752 f r t ; községi segélyből 190 fr t ; egyházi segélyből 2176 f r t ; egyéb forrású segélyből 
927 f r t ; összes évi jövedelem 10,227 frt. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 9718 f r t ; 
fűtésre, tisztogatásra 383 f r t ; tanszerekre 67 frt ; szegény gyermekek könyveire 2 f r t ; 
egyebekre 57 fr t ; összes évi kiadás 10227 frt. Mellékfoglalkozása volt 11 tanitónak. A 
megyei tanfelügyelő meglátogatott 1 iskolát. Polgári közegek segédlete 3 helyen sikeres volt. 

9. Összezés. 

Az egész dunáninneni kerületben volt : 
6—12 éves tanköteles fiu 9325, 12—15 éves tanköteles fiu 3423, összesen tan-

köteles fiu 12748; 6—12 éves tanköteles leány 8966, 13—15 éves tanköteles leány 3427, 
összesen tanköteles leány 12393. Ezek közül járt : elemi iskolába fiu 8440, leány 8012, 
összesen 16452 gyermek; ismétlő iskolába fiu 1358, leány 1323, összesen 2681 gyermek; 
felső nép- vagy polgáriskolába fiu 103, felső nép- vagy polgáriskolába leány 84, összesen 
187 gyermek; magánintézetbe fiu 7, magánintézetbe leány 48, összesen 55 gyermek; 
középtanodába fiu 156, középtanodába leány 9, összesen 165 gyermek. Iskolába járt 10064 
fiu, 9471 leány, összesen 19535 gyermek. Iskolába nem járt 2684 fiu, 2922 leány, összesen 
5606 gyermek. Tankönyve nem volt 308 tanulónak. Tanitó volt 262. Ezek közül képesített 
180, nem képesitett 76; rendes 185, segéd 77. Iskola volt 230. Ezek közül az egyház 
tulajdona 201, bérelt 29; jó 186, rosz 44. Tanitólak volt 219; faiskola 93; kert 145; 
testgyakorló 46; taneszköz 5473; könyvtár 49. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 
94094 fr t ; tőkéje 12274 frt. Az ingatlan vagyon évi jövedelme 5508 fr t ; tőkék kamatjai 
764 frt 21 kr; tandijból bejött 17776 frt 80 kr; községi segélyből 7850 f r t ; egyházi 
segélyből 51329 frt 04 kr; egyéb forrású segélyből 2937 fr t ; összes évi jövedelem 
86165 frt 05 kr. Ebből fordíttatott : tanítók fizetésére 79900 frt 18 kr; fűtésre, tisztoga-
tásra 4141 frt 50 kr ; tanszerekre 508 fr t ; szegény gyermekek könyveire 211 frt 10 kr; 
egyebekre 1404 frt 27 kr; egész évi kiadás 86165 frt 05 kr. Mellékfoglalkozása volt 55 
tanitónak. A megyei tanfelügyelők meglátogattak 57 iskolát. Polgári közegek segédlete 29 
helyen sikeres volt. 
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A kerületi gyűlés ezen átnézetes jelentést érdekkel fogadta s egész tartalmában a 
jegyzőkönyvbe vezetni rendelte; jegyző urnák tanúsított szorgalmaért és pontos-
ságaért köszönetet mond; azon tapasztalatnál fogva, hogy némely adatok a mult 
éviekkel összehasonlítva, ezekkel összhangzásban s összefüggésben nem állanak, az 
illető adatok összeállítóit és benyújtóit figyelmezteti, hogy az ügy és a szabatosság 
érdekében, benyújtott adataikat mindég hiven szerkesszék. L. 

XVIII. Olvastatott : „a szláv iskolák számára választott kerületi albizottság jelentése", 
mely szerint az illető kerületi albizottság : 1. kifejezi kívánságát, hogy valamennyi esperes-
ségekben ugyanazon tankönyvek használtassanak; 2. nyilvánítja, hogy ezen egyenlőségre 
csak a jövőben, uj tankönyvek behozatalánál legyen tekintet, ez idő szerint azonban, 
hagyassanak az esperességekben a tankönyvek ugy a mint behozattak; 3. következő tan-
könyveket és taneszközöket ajánl : Ujtestámentom illetve Biblia, Tranoscius vagy Zpevník, 
dr. Luther Márton kis katechizmusa, Baltik kiadásában; Káté magyarázata, Leska Jánostól 
és a zólyomi, Doleschall Sándortól; Kai vi vagy Hübner-féle bibliai történetek; egyháztörténet 
Baltiktól; ABC-és könyvek: liptói Uram Gergelytől, nyitrai Bezso Jánostól; olvasókönyvek: 
Bezsoé (legjobb) és a zólyomi; a magyar nyelv tanításához különböző könyvek használtat-
nak, Groó iratai jól használhatók, fokozatos tankönyv kívánatos; számtanitáslioz a gyermek 
kezébe szükségtelen tankönyvet adni; a többi tantárgyakhoz a zólyomi Skolník vagy maga 
az olvasókönyv; a városi több osztályú iskolákban a földrajznál és természettudományi 
tárgyaknál megmaradhatnak az eddigi könyvek; 4. kívánja, hogy az esperességek ezen 
albizottságnak a tankönyvek teljes jegyzékét beszolgáltassák; 5. ajánlja, hogy minden uj 
tankönyvből egy példány a kerületi pénztár által megvásároltassák és a kerületi iskolai 
albizottság elnökének megküldessék; 6. indítványozza, hogy a kerület némely szükséges 
könyvek kiadását pénztárából nyújtott segélyezés által lehetővé tegye, milyenek volnának : 
Bibliai történetek, magyar olvasókönyv szláv iskolák számára, Skolnik és vele pái'huza-
mosan tartott olvasókönyv; 7. a Szentföld szláv szövegű térképének szükséges voltára 
figyelmeztet. 

A kerületi gyűlés az iskolai albizottság előterjesztését tudomásul véve, az ajánlott 
könyveket maga részéről is ajánlja; a tankönyvek egyenlőségére vonatkozó kíván-
ságot osztja; a tankönyvek és tanszerek teljes jegyzékének beszolgáltatását az 
illetőknek meghagyja; azon indítványokat, melyekkel a kerületi pénztárnak 
igénybevétele céloztatik véleméro&dás végett a kerületi számvizsgáló bizottsághoz 
utasítja; a Szentföld szláv szövegű térképének szükségét elismeri. L. 

XIX. Olvastatott Mednyánszky János trencséni tanfelügyelő urnák 1881. évi juliushó 
8-ról 2253. sz. a. kelt s főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett átirata, melyben 0 Fő-
tisztelendősége megkéretik, hogy a zay-ugróczi állami iskolánál a vallás tanításáról gondos-
kodjék, mert a zay-ugróczi lelkész 50 frtnyi jutalom mellett továbbra a vallást tanítani 
vonakodik s a magas ministerium nem rendelkezik oly forrásokkal, melyekből az ily kiadá-
sokat fedezhetné. Kapcsolatban olvastatott ifj. Riesz Károly urnák főtisztelendő Superinten-
dens úrhoz intézett levele, mellyben kinyilatkoztatja, hogy oly csekély jutalom mellett lehe-
tetlen neki a zay-ugróczi állami iskolánál a vallástanitást teljesíteni, még is főtisztelendő 
urnák felszólítására kész ez áldozatot meghozni. 

Tárgyi összefüggésben olvastatott Szüllő Géza zólyom-túróczi tanfelügyelő urnák 
1881. évi augustushó 9-én 824. sz. a. kelt s főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett 
átirata, melyben tudomására hozza, hogy a turócz-szent-mártoni állami fiu- és leányiskolánál 
az oda való lelkész elvonta magát a vallástanitástól; ezen tanítással megbízott Szokolik 
András^ pedig ugy teljesítette e feladatát, hogy ez tovább igy nem maradhat; kívánja, 
hogy 0 Főtisztelendősége az 1868. évi XXXVIII . t.-cz. 57. §-a és az egyházi rendtartás 
227. §-a szerint aként intézkedjék, hogy az érintett iskoláknál a vallás tanittassék, miért 
minden tanuló után 2 frtnyi sőt nagyobb jutalmat is biztosit. Minél a túróczi esperes ur 
jelenti, hogy lehetetlen lesz találnia oly férfiút, ki vállalkoznék ingyen vagy az aján-
lott csekély jutalomért, a túrócz-szent-mártoni állami iskolánál vallástanitásra, a követ-
kező évben. 

A kerületi gyűlés tekintettel arra, hogy a zólyom-túróczi tanfelügyelő ur által 
idézett 1868. évi XXXVIII . t.-cz. 57. §-a a felekezeteknek, a községi, de nem 
az állami iskoláknál hagyja meg a vallástanitásról való gondoskodást; és tekin-
tettel arra, hogy egyházunknak nincsen elegendő eszköze az állami iskoláknál, 
főleg miután azoknak száma folyton növekszik a vallástanárok fenntartására : 
elhatározta az egyetemes gyűlés utján a magas kormánynál külön feliratban kér-
vényezni, hogy ez ugy a jelenben már szervezett, mint a jövőben szervezendő 
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állami iskoláknál esetről esetre alkalmazandó vallástanitók jutalmazásáról gondos-
kodje'k; az egyházi felsőség pedig megbízza a tanítót, ki bármely állami iskolán 
a vallástant tanítaná. L. 

XX. Egyetemes felügyelő báró Radvánszky Antal ur ő nagymóltósága, Hatvanban 
1881. évi juliushó 24-ón kelt s a folyó évi egyetemes gyűlés tartásának idejét októberhó 
19-ére, helyét Budapestre kitűző s meghívó levelének folytán 

a folyó évi egyetemes gyűlésre követekül a kerületnek rend szerinti elnöksége mellett 
kiküldetnek : Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Bodiczky Kálmán, Leska János, 
Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly (napi dijjal), Krizsan Károly és Hodzsa 
András, lelkészek; Andaházy László, idősb Szent-Iványi József, Major Pál, 
dr. Mudron Mihály, Jeszenszky József, Schleifer Károly, Dohnányi Lajos, Justh 
József, világiak; a pozsonyi lyceum részéről Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató 
(napi dijjal) és Csecsetka Sámuel, theologiai dékán. T. 

XXI. Beterjesztetik a kerületi számvevő által előzetesen átnézett s a mult évi kerületi 
gyiilés XII. pontjával megalakított számadás- és pénztárvizsgáló bizottság által felülvizsgált 
kerületi számadásokról és pénztár állásáról szóló jelentés, mely szerint az 1880. évben vo l t : 

1. Forgalom : Bevétel 
Kiadás 

2. Vagyonállás: 
Cselekvő vagyon 
Szenvedő vagyon alapítványokban 

6540 frt 99 kr. 
5226 „ 38 V 

Pénztári maradvány 

Tőkékben 
43152 frt 11 kr. 
22852 49 V V 

Tiszta cselekvő vagyon 20279 frt 62 kr. 

1314 frt 61 kr. 

Kamatokban 
2251 frt 78 kr. 
1159 „ 72 „ 
1092 frt 06 kr. 

A mult évi vagyonálláshoz képest, tőkékben 1139 frt 8 kr.; kamatokban pedig 
74 frt 8 kr. szaporulat mutatkozik. 

Örvendetes tudomásul vétetik. T. 
XXII. Az évi költségvetési előirányzat a számadás és pénztár vizsgáló bizottság terveze-

tének alapján az 1881. évre következőleg állapittatik meg : 

I. S z ü k s é g 1 
Superintendensi tiszteletdíj 
Superintendensi segédlelkész fizetése 
Váczi siketnémák intézetében vallásoktatáséi-
Kerületi jegyzők tiszteletdija 
Kerületi pénztárnok tiszteletdija 
Pozsonyi lyceum és tápintézetnek . 
Vegyes előre nem látható kiadásokra 
Német István alapítványnak kamat 
Szirmay Ádámné „ „ 
Zsedényi Ede „ „ 
Özvegy-árva intézet 

e t . 

v 

33 

Összeg 

II. F e d e z e t . 
r 

a) Esperességek illetékei : Árva 
Liptó 
Moson . 
Nyitra . 
Pozsonyváros 
Pozsonymegye 
Trencsén 
Túrócz . 

b) Cselekvő tőkék jövedelme 

Összehasonlittatván a szükséglet a fedezettel 
maradvány sem hiány nem mutatkozik. 

1200 frt — kr 
200 „ 

20 „ 
200 „ 
100 „ 
250 „ 
819 „ 

86 „ 76 
63 „ -

1000 , — 
9 , 96 a 

3949 frt 05 kr 

73 frt 85 kr. 
332 , 51 

V 

V 

V 

V 

76 
509 

86 
147 
205 
264 

2251 

V 

V 

V 

n 
v 
V 

V 

V 

54 
94 
73 
53 
28 
89 
78 

V 

V 

V 

V 

n 
v 
v 
n 

Összeg 3949 frt 05 kr. 

a két összeg teljesen egyenlő és sem 
T. 

5 
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XXIII . A számadásoknak pontos vezetéseért s a pénztárnak hű és eredményes kezeléseért 
midőn a kerületi gyűlés 

tekintetes Jeszenszky József pénztárnok urnák köszönetet mond, egyszersmind az 
1880. évre szóló számadásokra nézve neki a felmentvényt kiszolgáltatja. T. 

XXIV. Főtisztelendő Superintendens ur beterjeszti az 1878. évi kerületi névtárért, egyház-
ker. rendtartás javaslatáért s egyházkor, rendtartásért általa bevételezett összegekre vonat-
kozó számadását, mely szerint 

az 1878. évi egyházkerületi névtárért . . . 47 frt 40 kr. 
az egyházkerületi rendtartás javaslatáért . . . 111 „ 50 „ és 
az egykázkerületi rendtartásért bejött . . . 189 „ 30 „ s igy 

összesen 348 frt 20 kr. 
Miután a felmutatott kerületi pénztárnoki nyugták szerint is, ez összegek a kerületi pénz-

tárba beszolgáltattak, 
a jelentés helyeslő tudomásul vétetik. T. 

XXV. Olvastatik a „Baldácsy- alapítvány bizottságának egyházkerületünkhöz küldött 
jelentése, melyben a mult évi s ker. jkvünk XL. pontjában kivonatosan közlött jelentésére 
hivatkozva következők foglaltatnak : A 100,000 frt hátrálék Hunyady József gróf és érdek-
társai részére az egyességileg megállapított 90 nap r határidőn belől, az első magyar bizto-
sító társulattól kölcsönvett összeggel kifizettetett. — Földváry Árpád és a boldog emlékű 
alapitó özvegye irányában való viszonyok ugyanazon társulattól kölcsönvett 30,000 írttal 
rendeztettek. Ezen 130,000 frt biztosítására a tisza-roffgyendcii és fegyverneki birtokok a 
kölcsönadó társulatnak jelzálogul leköttettek, mely összegből 100,000 frt tiz egyenlő félévi, 
30,000 frt három egyenlő félévi rátákban, fizetendő vissza. A nagy-kürüi és szent-iványi 
birtokok a szolnoki telekkönyvi hatóságnál, a dévaványai birtok a mezőtúrinál, két teher-
tétel kivételével telekkönyvileg tisztáztattak, hátra van még a hasonló rendezés a kötél ki 
birtokra nézve. Ezen felül még bekebelezve maradtak az alapítólevélben fenntartott külön 
alapítványok, kivévén a dunáninneni reform, egyházkerületre bekebelezve volt 1000 pengő 
frtnyi alapítványt, mely lefizettetett. 

Az alapítványi birtokokon levő épületeknek átalakítása a lehetőségig megtörtént. 
Sok gondot, fáradságot és költséget vett igénybe a vízszabályozási ügyekben való eljárás. 
A nagyon felszaporodott iratok rendeztettek, az értékesebbek külön tűzmentes ládában őriztet-
nek, s a pesti reform, egyház tanácstermébe elhelyeztettek. Az eddig felmerült költségek, 
kivéve az 1880. évi pénztári maradványra utaltakat fedeztettek s kifizettettek. 

Az eredmény, hogy az alapítvány birtoka 3000 holddal nagyobbittatott, hogy a 
báró Baldácsy örökösei elleni per egyesség következtében 43,000 frt előnnyel végződött. 
Megszabadult az alapitvány a perektől, igényektől; birtokainak telekkönyvi állapota ren-
deztetett. Az igen rosz karban levő épületek kijavíttattak, a teljesen tarthatatlanok helyett 
ujak építtettek. Az alapítványnak korábbi szakadozott birtoka összefüggővé változtatott, s 
nagyobb és biztosabb jövedelmezése biztosíttatott. így az alapítványnak külön telekkönyvben 
összesített birtoka már most 1200 [~~]öles holdakban 10,122 hold. 

Beterjesztetik a Baldácsy-alapítványnak a magy. földhitelintézettel folyó számadása. 
Midőn e jelentés s az abban kimutatott eredmény tudomásul vétetik, egyszersmind 
kerületünk bizalomteljesen azon reményét fejezi ki, hogy az alapitvány rövid időn 
át fog adatni rendeltetésének. T. 

XXVI. Egyházkerületünk területén fennálló állami tanitó- és tanítónőképző intézeteken a 
vallástanitásról szóló következő jelentések adatnak be : 

1. A modori állami tanítóképző intézet vallástanára tiszt. Hollerung Károly ur 
jelenti, hogy a mult évi septemberhó 2-án megtartott tanképesitési vizsgálat alkalmával 
n. tiszt. Ritter Károly főesperes és kerül, biztos jelenlétében 4 ág. h. ev. tanítójelölt meg-
vizsgáltatott. A vizsgálat eredménye 1 jeles, 3 jó. — Az 1880/1-ik tanévben 8 protestáns 
növendék látogatta a tanintézetet; ezek közül egy a tanév bevégezte előtt elhagyta a 
tanodát, 7 pedig n. tiszt. Ritter Károly főesperes ur előtt £ é. juniushó 17-én tette le a 
vizsgálatot a bibliai isméből és pedig 2 kitűnő, 3 jeles és 2 jó eredménynyel. Az ez évi 
tanképesitési vizsgálatra csak egy növendék jelentkezett, ki a szigorlatot kitűnő eredmény-
nyel kiállotta. — A szokott gyakorlatok a képzőintézet gyakorló iskolájában ez évben is 
megtartattak. 

2. A zniováraljai állami tanítóképző intézetben tiszt. Rosza János, vallástanár 
jelentése szerint a lefolyt tanévben csak egy helv. hitv. evang. növendék volt, ki a f. é. 
juniushó 11-én tartott vizsgálat alkalmával jó osztályzatot nyert. Az előadott tantárgy a 
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bibliaismeret volt. — A jelentést tevő vallástanár ur, a mennyiben ideje megengedé, a 
tanítóképző intézet gyakorló iskolájába járó ev. gyermekeket maga oktatta a vallástanban. 

3. A pozsonyi állami tanítónő képzőintézetről jelenti n. tiszt. Trsztyénszky Ferencz 
esperes és kerül, biztos ur, hogy f. é. juniushó 13-án az évi vizsgálat 20 ág. hitv. és 3 
hclv. hitv. evang. növendékkel tartatott. Tantárgy volt : biblia ismertetés; tankönyv : 
„A szt. írásnak, a zsidó földnek és a zsidónép erkölcseinek és szokásainak megismertetése." 
Irta Pálfy J . A vizsgálat eredménye volt 16 jeles és 7 jó osztályzat. Juniushó 21-én meg-
tartatott a tanképesitő vizsgálat 10 ág. hitv. és 1 helv. hitv. ev. növendékkel mind a három 
évfolyam tantárgyaiból, mely alkalommal a 11 növendékből 9 jeles, 2 jó osztályzatot nyert. 
Előadó, Liska Sámuel lyceumi tanár ur, mint mindig ugy ez évben is ügyességének és 
szorgalmának kiváló tanúságát adta. 

Mindezen jelentések tudomásul vétetnek. Ms. 
XXVII. Olvastatik tiszt. Gyuris János, a lipótvári m. kir. kerületi fegyintézetnél alkal-

mazott ev. lelkésznek évi jelentése, mely beható és kimerítő alakjában élénk képét nyújt ja 
mind a nevezett lelkész működésének és tapasztalatainak, mind pedig a szellemi gondozására 
bizott fegyenczek magatartásának. Működése egészben véve nem volt sikertelen. A jelentést 
tevő lelkész ur a n. mélt. m. kir. igazságügyi ministerium rendelete következtében m. é. 
október havától kezdve f. é. márcziusig az illavai orsz. fegyintézetben minden hónapban 
egyszer végezte lelkészi teendőit. 

A kerül, gyűlés ezen érdekes jelentést helyeslő tudomásul vette. Ms. 
XXVIII. Mult évi ker. gy. jkve XLlV. és u. a. évi egyetemes gy. jkve 19. pontjainak 

együttes tárgyalásánál olvastatik : „a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház egyetemes köz-
gyűlése által a felállítani szándékolt egyetemes theologiai akadémia tárgyában kiküldött 
bizottságnak a pozsonyi egyház megbizottaival közösen 1881. évi juliushó 6. és 7. napjain 
Pozsonyban tartott ülésének jegyzőkönyve, s ennek különösen az egyetemes egyház és a 
pozsonyi egyház között a nevezett theologiai akadémia tárgyában kötendő szerződés ponto-
zatilag megállapított tervezete. 

Midőn a kerületi gyűlés e tervezetet elfogadva melegen óhajtja, hogy ezen alapon 
a szerződés megköttetvén, az ág. hitv. evang. egyetemes egyház pozsonyi theo-
logiai akadémiája mielőbb megnyittassák s áldásos működését az Urnák nevében 
megkezdje, az érintett pontozatok 41-ét már a mult évben, a fentidézett jegyző-
könyvi pontban foglalva, hozott határozatával mcgegyezőleg, következőkép kívánja 
szövegeztetni : Azon esetre, ha az egyetemes egyház theologiai akadémiáját idő 
multával más helyre kívánná áttenni, azon a theologiai oktatás czéljaira szánt 
egyetemes theologiai alapítványok, melyek jelenleg a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyetemes egyház pozsonyi theologiai akadémiájának szolgálnak, ismét az egye-
temes egyház szabad rendelkezése alá visszaesnek, s a Pozsonyhoz mint helyhez 
kötötteknek jelölt alapítványok közül a Reischel, Zsedényi-alapitványok s a meg-
szűnt protestáns theologiai intézet alapjából visszafizetett összegek iránt a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerületnek fennmarad alapitványszerü szabad rendel-
kezési joga; a Pálffy-féle alapítvány vagy más hasonló cimen teendő alapítványok, 
valamint az akadémia épületei, taneszközei stb. a pozsonyi egyház tulajdonában 
maradnak. A jelzett változás esetén egyházkerületünk a központban kezelt theo-
logiai főiskolai alaphoz és a Zelenay-alapitványhoz birt igényét az őt megillető 
részben érvényesíteni fogja. T. 

XXIX. Fentebbivel kapcsolatban a theologiai akadémiának felállítása esetén, már 1876. 
évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXXI. pontjában foglalt 

határozat megujittatik, melynél fogva kerületünk kívánja, hogy az akadémia bei-
szervezetében az ágostai hitvallás tanaira és az egyházunkban létező különféle 
nyelvek érdekeire suly fektettessék. T. 

XXX. Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy a Zsedényi-féle alapítványból az 
alapitványozónak rendelkezéséhez, és az 1879. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve VI. pont-
jának intézkedéséhez képést a folyó évben következő tanítók jutalmaztat tak: az árvái 
esperességben : Tréger József, párnicai; a liptói esperességben : Bohus Adolf, német-lipcsei; 
a mosonyi esperességben : Ébner Károly, gálosi; a nyitrai esperességben : Kucky Mihály, 
brezovai és Rieszner Károly, bodfalvai; a pozsonyvárosi esperességben : Korcsek Zsigmond, 
pozsonyi; a pozsonymegyei esperességben : Csernák Gusztáv Adolf, grinádi; a trencséni 
esperességben : Krafta Ferdinánd, zárjecsi és Hla.vács Sámuel, ozori; a túróczi esperesség-
ben : Szokolik András túrócz-szent-mártoni tanitók. 

Tudomásul vétetik. T. 
5* 
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XXXI. Több oldalról törtónt felszólalás következtében, néhai Zsedényi Eduard végrende-
letében jelzett jutalmazási eljárás szabályozása tekintetéből kimondatik, 

hogy kerületünkben végrendeletileg az esperességekre ruházott ajánlási jog gya-
korlásának közegei az esperességi iskolai bizottságok, melyek be nem várván a 
felszólitást, minden tanév végén, még pedig esetről esetre minden megszorítás 
nélkül felterjesztendik a Superintendens úrhoz ajánlottaikat. T. 

XXXII . Tárgyi összefüggés következtében olvastatik a mult évi egyetemes gyűlés jkvének 
9. pontja, s ezzel kapcsolatban főtisztelendő Czékus István Superintendens urnák, ugy is 
mint néhai Zsedényi Eduard végrendeleti végrehajtójának Rozsnyón 1881. juliushó 24-én 
kelt levele, melyben a lőcsei kir. törvényszék mellékelt Ítéletének alapján kérdést intéz, 
hogy miután a Zsedényi hagyomány után járó kamatok tekintetében kérelmével elutasitta-
tott, akarja-e kerületünk a kamatokat saját költségén folytatandó per utján követelni, vagy 
pedig követelésétől eláll? 

Kerületünk már a boldogult hagyományozó iránt táplált kegyeletnél fogva is, 
lemond minden igényéről az emiitett kamatokra. T. 

XXXIII . Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urnák 1881. évi februárhó 9-én 
3970. sz. a. kelt rendeletével, az ág. hitv. evang. egyház czéljaira törvényhozásilag meg-
állapított 36,000 frtnyi javadalomból az egyházkerületünkre eső részlet 5000 frttal kiutal -
ványoztatván, kerületi pénztárnok ur jelentése szerint a pozsonyi adóhivatal által ki is 
fizettetett, s következőleg osztatik fel : 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gy. jkv. 45. p.) . . 250 frt 
2. Esperességi lelkészi özvegy-árva intézeteknek . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . . . 800 „ 
4. Túróczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a znióváraljai tanító-

képzőben megtartott kétszeri vizsgához útiköltség . . . 20 „ 
5. Pozsonymegyei esperesnek a modori tanítóképzőnél hasonló czimen 20 „ 
6. Znióváralja tanitóképzőintézet vallástanárának . . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletek fedezésére . 400 „ 
8. Egyes esperességek szerint : 
a) Árvái esperesség. Esperességi pénztár felsegélésére 100 frt., Skripen 

János, lestinei lelkész 20 f r t ; Tomala Lajos, zaskói lelkész 20 frt . . . 140 „ 
b) Liptói. Német-Lipcse 75 frt, Király-Leliota 75 frt, Pribilina 30 frt, 

Rózsahegy 20 frt, Jamnik 20 frt, Csobrda Pál, szmrecsáni lelkész 30 frt . 250 „ 
c) Mosonyi. Magyar-Övár 120 frt, Oroszvár 20 frt . . . . 140 „ 
d) Nyitrai. Bodfalva 100 frt, Salgó 50 frt, Csácsó 40 frt, Assakürt 

40 frt, Berencsváralja 30 frt, Nyitra-Zerdahely 30 frt, Nedobry József, csósztkói 
leik. 40 frt, Stefánik Pál, kosariszky-prépasznéi leik. 30 frt, Szemián Lajos, 
turolukai leik. 30 fr t - 390 

e) Pozsony városi. Ligetfalu 20 frt, Főrév 20 frt, Polefkovics Gusztáv, 
récsei lelkész 100 frt . . . . . . . . . . 140 

f) Pozsonymegyei. Duna-Szerdahely 80 frt, Kralova 30 frt, Grinád 
30 frt, Stelczer Károly, nagyszombati lelkész 100 frt . . . . 240 „ 

g) Trencséni. Ozor 40 frt, Ksinna 20 frt, Podluzsán 20 frt, Bálent 
István, beczkói leik. 40 frt, Krizsan János, szúlói leik. 40 frt, Svehla Ferencz, 
laazi leik. 40 frt, Holuby József, nemes-podhragyi leik. 40 frt, Krizsan István, 
kis-sztankóczi leik. 20 frt, Zsámbokréthy Lajos, puchói leik. 20 frt, Riesz 
Károly, zay-ugróczi leik. 50 frt . . . . . . . . 330 „ 

h) Túróczi. Túrócz-Szent-Márton 70 frt, Szucsán 60 frt, Bogyay Pál, 
turányi leik. 50 frt, Horvát József, túrócz-szent-mártoni leik. 50 frt . . 230 „ 

y Összeg 5000 frt 
T. 

XXXIV. Mivel az államsegélynek egyházkerületünkben szokásos ily évről évre teljes el-
osztása csak pillanatnyi és csekély segélyt nyújt ugy egyházaknak mint egyeseknek, holott 
a többi testvérkerületek annak folytonos, hol egészben, hol részben való tőkésítésé által 
állandó és nevezetes jövedelmet biztosítottak részint központi pénztáraik, részint egyes 
intézményeik számára, vagy gyakran kamat nélküli vagy legalább olcsó kölcsönökkel 
támogatják szükséget szenvedő egyházaikat; mivel nálunk a kerületi gyűlésekre küldött 
esperességi képviselők uti költségei és napi dijai csakis az esperességi pénztárakat terhelik, 
s a mellett, hogy ezek is csak szűken juttathatnak ily segélyt, a kerületi pénztár meg 

» 
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éppen nem díjazhatja őket; mivel a theologiai akadémia létesülésének esetén a 250 frtnyi 
lekötelezett évi járulék ma-liolnap állandó kiadási tételt fog képezni kerületünk költség-
vetésében : 

felhivatnak az esperességek azon kérdés megvitatására illetve eldöntésére : nem 
volna-e tanácsosabb az állandó tételek fenn hagyásával, az esperességek között 
kiosztatni szokott összegeket a kerületi központi pénztár javára a fent kitett 
célokra tőkesiteni. T. 

XXXV. Mult évi ker. gy. jkvének XLVII . pontjában foglalt azon kivánság, hogy az 
államsegélyből az egyetemes pénztárba beszolgáltatandó összeg leszállittassék vagy esetleg 
beszolgáltatása szüntettessék meg, 

e helyütt megujittatik. T. 
XXXVI. Mult évi ker. gy. jkvének XLIX. és u. a. évi egyetemes gy. jkvének 35. pont-

jainál főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy kerületi rendtartásunk végleges meg-
állapítása után, abból egy példányt egyetemes felügyelő ur ő nagyméltóságához, az egye-
temes gyűlésnek fentidézett határozata után pedig, annyi példányt, a hány más kerületbeli 
tagja van a zsinati bizottságnak, e bizottság elnökéhez, méltóságos báró Prónay Dezső 
úrhoz beküldött; 

helyeslő tudomásul vétetik azon határozatnak megújításával, hogy kerületünk 
a hazai összegyház rendezésére csakis a zsinatot ismeri el jogosultnak. T. 

XXXVII. Előterjesztetett és olvastatott : Jelentés a kerületi gyámintézetről az 1880/81. 
évre, mellyel a kerület értesíttetik, hogy ezen jótékony intézet céljaira gyűjtetett : Árvában 
33 frt, Liptóban 48 frt 60 kr., Mosonyban 93 frt, Nyitrában 74 frt 98 kr., Pozsonyvárosi 
esperességben 740 frt 87 kr., Pozsonymegyei esperességben 179 frt 2 kr., Trencsénben 
97 frt 40 kr., Túróczban 56 frt 77 kr., a pozsonyi lyceum gymnasiumi ifjúsága 62 frt 
80 kr. mihez járul : a Reischel-alapitvány kamatai 100 frt, az év folytán összegyűlt taka-
rékpénztári betétek kamatai 12 frt 8 kr., és a mult évi maradvány 1 frt 93 kr., a mai 
oífertorium 30 frt, összesen 1530 frt 45 kr. Ezen összeg következőleg adatott ki : a) Az 
egyházak közvetlenül kiosztottak : Szakolcza, Császtkónak 5 frt 17 krt ; Pozsony : folyó 
költségekre 44 frt 10 kr., Budapesti árvaháznak 10 frt, Főrévnek 40 frt, Ligetfalunak 
30 frt, Zágrábnak 20 frt, Újvidéknek 10 frt, Felsőlövői tanítóképzőnek 5 frt, Soproni 
tanítóképzőnek 5 frt, Pivniczának 5 frt, Zánkának 3 frt, Zay-Ugrócz a budapesti árvaház-
nak 4 frt, Zárjecs, Német-Lipcsének 2 frt 50 kr; összesen 183 frt 75 kr. Az esperességek 
közvetlenül kiosztottak : Liptó, Király-Lehotának 15 frt 20 kr, Mosony, Oroszvárnak 11 frt, 
Nyitra, Császtkónak 4 frt 83 kr . ; Pozsony város : pozsonyi lyceumnak 50 frt, pozsonyi 
elemi iskoláknak 50 frt, magyar-tót templomnak 25 frt, Duna-Szerdahelynek 40 frt, Ho-
monnának 5 frt'; Pozsonymegye 47 frt 21 krt ; Trencsén, Zágrábnak 10 frt, szegény egy-
házaknak 2 frt 80 kr., Túrócz, Zágrábnak 11 frt 59 kr.; összesen 272 frt 63 kr. — 
A Reischel-féle alapitvány kamatai visszatartattak mig felettök választott békebiróság dönt. 
A kerületi gyámintézetbe befolyt : a) határozott célokra, még pedig Leopoldiánumra nyolcz 
esperességtől 10 írtjával 80 frt, a pozsonyi egyháztól 5 frt, Limbachtól 2 frt, Misérdtől 
1 frt, Somorjától 1 fr t ; Gusztáv-Adolf-egyletnek : Árvából 6 frt, Liptóból 1 frt, Mosonyból 
10 frt, Pozsonymegyéből 23 frt 35 kr, Trencsénből 21 frt, Túróczból 12 frt, összesen 
73 frt 35 kr. — Szeretetadományra : nyitrai esperességből 3 frt 77 kr, pozsonyvárosiból 
5 frt 63 kr., pozsonyi egyháztól 6 frt 87 kr., összesen 16 frt 27 kr. b) A szabad rendel-
kezésre bejött 765 frt 43 kr. felosztatott: felerészben 382 frt 72 kr. az egyetemes gyám-
intézetnek beszolgáltatik, más felerészben : Gusztáv-Ádolf-egylet nyomtatványaiért 2 frt 
50 kr. az elnöknek útiköltség 50 frt, pozsonyi lyceumnak 100 frt, Leopoldiánumra 50 frt, 
a nyolcz esperességben nyolcz egyháznak 20 frtjával u. m. Lestine, Király-Lehota, Orosz-
vár, Bodfalva, Ligetfalu, Kralova, Kis-Stankócz és Szucsánnak összesen 160 frt, Zágrábnak 
20 frt, postaköltségre maradt 22 kr. Az offertoriumnak fele 15 frt Király-Lehotának Ítél-
tetett oda, másik fele az egyetemes gyámintézeti pénztárba adandó. 

A kerületi gyűlés a gyámintézetről szóló jelentést kedves tudomásul vévén, ezen 
jótékony intézetet valamennyi esperességnek, gyülekezetnek és minden hívőnek 
melegen ajánlja. L. 

XXXVIII . A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urnák 1880. évi októberhó 
22-én 30519. sz. a. kelt rendeletével főtisztelendő Superintendens ur tudósíttatván, hogy 
minister ur, az egyházkerület f. é. septemberhó 8. és 9-én Pozsonyban tartott közgyűlésé-
nek 50. jkvi pontja alatt hozott és a házassági felmentvényi dijakból 1879/80. évben befolyt 
420 frt hovaforditására vonatkozó határozatát tudomásul vette, Főtisztelendő ur beterjeszti 
az 1880/1. évben ily címen befolyt összegeknek következő jegyzékét : Hulan János, Ver-
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biczáról 10 frt, Feja Gábor, Nagy-Rákóról 10 frt, Reegn Lajos, Pozsonyból 20 frt, Hanko 
János, Hájból 10 frt, Meixner János, Zurányból 30 frt, Kormán János, Kis-Palugyáról 
10 frt, Ivostyál György, Ó-Turáról 10 frt, Dujka József, Vószkáról 20 frt, Kovács István, 
Mijaváról 10 frt, Duchaj András, Blatniczáról 50 frt, Mihalik István, Kosztolnáról 10 frt, 
Vénusz János, Hegyeshalomból 10 frt, Achs György, Gálosról 30 frt, Krivos Mihály, 
Szent-Péterről 20 frt, Gallo János, Kralovánból 10 frt, Paulo János, Sútóról 10 frt, 
Balsianka János, Kis-Selmeczről 10 frt, Marecsek Mihály, Mijaváról 10 frt, Karlovszky 
Lajos, Stubnáról 10 frt, Djanis János, Karlováról 10 frt, Remen János, Krencsről 10 frt, 
Fleischhacker József, Modorból 20 frt, Kellenberger András, Modorból 20 frt, Lupták 
János, Blatniczáról 10 frt, Nitschinger József, Somorjából 20 frt, Guran András, Proszékról 
10 frt, Krcs János, Verbóczról 10 frt. Összesen 410 frt o. é. 

A kerületi gyűlés mult évi felsőbb helyen is tudomásul vett határozatához képest 
ez összegeket ujolag az esperességekben létező nyolc lelkészi s a pozsonyi lyceumi 
tanári özvegy-árvaintézetek között, tehát kilenc egyenlő részre osztva az illetők-
nek kiszolgáltatni kívánja. T. 

XXXIX. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézése végett a jelen jegyző-
könyv VI. pontjával kiküldött bizottság jelenti, hogy a számadást hiba nélkül vezettettnek 
találta j 

tudomásul vétetik. T. 
XL. A mult évi ker. gy. jkvének LIV. pontjánál olvastatik nagyságos Major Pál 

mosonyi esperességi felügyelő urnák jelentése, mely szerint Miklósfalva községének előbb 
közvetlenül Ö cs. kir. Fensége Albrecht főherczeg, mint a magyar-óvári uradalomnak 
tulajdonosa és kegyúr ellen megindított s a legfőbb Ítélőszék által is a cs. kir. főudvarnoki 
hivatal, mint O Fensége személyes ügyeiben itélő hatósághoz utasított keresete, utóbb a 
magyar-óvári uradalom képviseletében, annak igazgatósága ellen indíttatván meg, a nagy-
méltóságú m. kir. curia mint semmitőszék, a győri kir. törvényszéknek, mint első fokú 
biróságnak ez ügybeni illetőségét leszállító határozatát 1880. jun. 10-én 11154/880. sz. a. 
kelt Ítéletével megsemmisítve, a győri kir. törvényszéket perszerü eljárásra utasította. 

A sérelmes ügynek ily kedvező fordulata örvendetes tudomásul vétetvén, a 
per további folyamáról s az ügy fejlődéséről annak idején teendő jelentés el-
váratik. T. 

XLI. Beterjesztetik a mult évi jkv LVI. pontjával a kerületi özvegy-árvaintézet alap-
szabálytervezetének átdolgozása végett kiküldött bizottság jelentése, melyben a felhozott 
indokok alapján sajnálattal bevallja, hogy a hivatolt jegyzőkönyvi pontban foglalt s irány-
eszmékül kijelölt feltételek mellett, valamint a meglevő alapszabálytervezetnek átdolgozására 
ugy újnak szerkesztésére nézve is, magoknak a feltételeknek természeténél fogva feladatát 
meg nem oldotta. 

Tudomásul szolgál. T. 
XLII. A budapesti országos protestáns árvaház segélyt kérő felhívása az aláírási ivvel 

együtt beterjesztetvén, mint hazai egyetlen ilynemű, s már eddig is nagy áldással működő 
intézet, 

az egyházi testületek és egyesek pártfogásába ujolag is legmelegebben ajánltatik. 
T. 

XVIII . A mult évi egyetemes gy. jkvének 4. pontjában foglalt, egy egyetemes alap 
létesítésére vonatkozó felhívás, miután e célzatnak kivitele leküzdhetetlen akadályokba 
ütközőnek látszik, 

egyházkerületünkben viszhangra nem talál. T. 
XLIV. U. a. jkv 14. pontjánál elnöklő Főtisztelendő ur jelentvén, hogy Róth Ada az 

engedélyezett érettségi vizsgát letette, általa tárgyalás alá bocsájtott azon kérdésre : hogy 
a nők az érettségi vizsgára általában bocsáthatók-e? 

A kerületi gyűlés tagadólag válaszol. T. 
XLV. U. a. jkv 28. pontjában foglalt azon felhívásra, hogy kerületünk a megszűnt 

protestáns theologiai intézet alapjából visszafizetett összeget az egyetemes egyház pénztárába 
szolgáltassa be : kerületünk ez összeg iránt fenntartván szabad rendelkezési jogát, miután 
az egyetemes egyház pozsonyi theologiai akadémiájának felállítása ugy is kilátásba van 
helyezve, 

ez összeget az eddigi kezelés alatt meghagyni kívánja. T. 
XLVI. Beterjesztetett és olvastatott a kis-honti esperességben levő fürész-hacsavai egy-

háznak folyamodványa, melyben előadja, hogy midőn 1881. évi januárhó 30-án Laucsek 
Dánielt egyhangúlag lelkészeül megválasztotta, e választást főtisztelendő Czékus István 
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Superintendens ur és az esperességi elnökség él nem ismerte, sőt ez utóbbi hivatkozva a 
kerületi és egyetemes gyűlésnek 1875. évi határozatára, a megválasztottat julius 6-án az 
esperességi határozat ellenére, a paplakból katonai karhatalommal kihányatta, s miután az 
egyháznak ugy főtiszt. Czékus István Superintendens úrhoz, valamint a tiszai kerület köz-
gyűléséhez intézett kérelmei sikertelenek maradtak, ügyét az egyetemes gyűlés elé terjeszteni 
kívánja s egyúttal a dunáninneni kerülethez folyamodik, hogy ez panaszát fontolóra véve 
az egyetemes gyűlésre küldendő követeit utasítsa, miszerint ezek oda törekedjenek, hogy 
Laucsek megválasztatása megerősíttessék, és a fürész-hacsavai egyház jogába vissza-
helyeztessék. 

A kerületi gyűlés a fíirész-hacsavai egyház ügyét szavazattöbbséggel tárgyalás 
végett le az esperességekhez utasította. L. 

XL VII. A liptói esperesség szabályzatának tárgyában, mely a lelkészeknek és tanítóknak 
kimért erdők és legelők használatát szabályozza, véleményadásra kiküldött bizottság műkö-
déséről beterjeszti jegyzőkönyvét, melyben véleményét illetve javaslatát kifejezi azon érte-
lemben, hogy miután az erdők és legelők használata a különböző helyi viszonyok szerint 
különfélekép történik ugy hogy általános érvényű szabály itt nem alkotható, ez irányzatú 
liptói indítvány tehát nem fogadható el, azonban igenis szükséges, hogy minden egyház a 
lelkész s tanítói erdők és legelők használatában, helyi viszonyaihoz mért alkalmas rendet 
állapítson meg, melyet helybenhagyás végett illető esperességének beterjeszt. 

A kerületi gyűlés a bizottság javaslatát egész terjedelmében magáévá teszi. L. 
XLVIII . A nyitrai esperesség tekintettel a türelmi rendelet kiadásának bekövetkező száz 

éves emlékére, ajánlja, hogy ezen emlék jubileummal ünnepeltessék meg. 
A kerületi gyűlés határozza, hogy a folyó évi reformációi emlékünnep alkal-

mával, a türelmi rendelet száz éves emléke illően emeltessék ki. L. 
XLIX. A túrócz-szent-mártoni egyház Jeszenszky János Gáspáré hovatartozásának kérdé-

sében a túróczi esperességi gyűlés határozatának ellenében beadja felfolyamodását, mellyel 
Jeszenszky János Gáspáré ur kelniki ezelőtt Szenesy-birtokával a túrócz-szent-mártoni 
egyház kötelékéből a jeszenei egyházába tétetett át. 

A kerületi gyűlés e kérdésben peres a konzisztorium elébe tartozó kérdést lát, 
s azt az illetékes bírósághoz utasítja. L. 

L. A jövő kerületi gyűlés helyének kitűzését 
a kerületi rendtartás 62. §-ának értelmében a kerületi elnökségnek hagyja fenn. L. 

LI. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
Főtisztelendő Superintendens urnák elnöklete alatt Schuh Ágost, Kitter Károly, 

Jeszenszky József és Csecsetka Sámuel urakból álló bizottság küldetik ki. T. 
LII. Főtisztelendő Superintendens ur a kerületi gyűlés tagjaitól szeretetteljes szavakban 

elbúcsúzva, a hazatérőknek szerencsés utat kiván; 
mire a kerületi gyűlés nagytiszt. Nóvák Sámuel ur tolmácsolása mellett, a bölcs 
vezetésért kifejezett hálás köszönettel s őszinte üdvkivánattal vált meg szeretve 
tisztelt főpásztorától. T. 
A minden kegyelem istenéhez, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyjához intézett 

hálafohásszal elnöklő Superintendens ur a gyűlést berekeszti. 
Kelt Pozsonyban 1881. évi septemberhó 8-án. 

Dr. Mmlron Miliály és Trsztyénszky Verencz, 
egyházkerületi magyar jegyzők 

Leska János, Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi szláv jegyző. egyházkerületi német jegyző. 
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A dunán innen i 

ágost. hitvall. evang. egyházkerület 

1881 . évi szept. 7. és 8. napjain tartott 

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1882. évi augusztushó 30. és 31. napjain Pozsonyban 
Főtisztelendő és Nagyságos O e i l u l y L a j o s Siiperintenclens s kir . tanácsos, 
és Nagymél tóságú idősb S z e i i t - I v á i i y i M á r t o n , kerü le t i felügyelő s val. 

belső t i tkos tanácsos u r a k ikerelnöklete a la t t t a r t o t t közgyűlésének 

Jegyzökony ve. 
Jelen voltali, mint esperességi küldöttek : á r v á i esperességből: Nóvák Sámuel, fő-

esperes, alsó-kubini leik., Csillaghy József, egyh. felügyelő, Országh József, esp. ügyész; 
l iptói esperességből : Baltik Frigyes, főesperes, liptó-szt.-miklósi leik., Bobrovniczky László, 
esp. felügyelő, Kmeti János, esp. jegyző, n.-palugyai leik., Vitális Péter, egyb. felügyelő; 
lllOSOnyi esperessegből : Schub Ágost, esp., gálosi leik.; nyitrai esperessegből : Leska 
János, főesperes, ker. jegyző, brezovai leik., dr. Mudroh Mihály, esp. felügyelő, ker. jegyző, 
Boor Mihály, alesperes, szakolczai-, dr. Húrban József, lilubokai-, Roy Ágost, ó-turai lelké-
szek, Pavlik János; pozsonyvárosi esperességből : Trsztyénszky Ferencz, esperes, ker. 
jegyző, pozsonyi leik,, Mossóczy Lajos, esp. felügyelő, Fürst János, Freytag Victor, 
pozsonyi-, Polefkovics Gusztáv, récsei lelkészek, dr. Samarjay Károly, ker. ügyész, Jeszenszky 
József, ker. pénztárnok, Richter Ede, ker. ellenőr, Csecsetka Sámuel, theol. akad. igazgató, 
Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató, ker. jegyző, Hacker Károly, egyh. jegyző, Heim Ká-
roly, egyh. ügyész, Csáder Gyula, tanitó; pozsonymegye i esperességből : Ritter Károly, 
főesperes, somorjai leik., Schleifer Károly, esp. felügyelő, Millich Dániel, modori-tót-, 
Schleiffer Károly, misérdi lelkészek, Kalenda János, egyh. felügyelő; t r encsén i esperesség-
ből : Krizsan Károly, főesperes, zárjecsi leik., Holuby József, alesperes, nemes-podhragyi 
leik., Osztroluczky Géza, Dohnányi Lajos, egyh. felügyelők; t l i róczi esperességből: Hor-
váth József, alesperes, turócz-szt.-mártoni leik., Rosza János, ivánkofalvi leik., Jeszenszky 
János, esp. másodfelügyelő, Mudroh Pál, egyh. felügyelő urak. 

Fentebbieken kivül: Korcsek Zsigmond, népiskolaügyet előadó ker. jegyző, Kercser 
Ede, bazini német-, Zsarnoviczky Gyula, bazini tót-, Scharbert Ármin, limbachi-, Blaskovits 
Vilmos, gurab-csataji-, Ulicsny Endre, miklósfalvi-, Ringbauer Gusztáv, rajkai-, Csernák 
Gusztáv, grinádi-, Kovács Pál, pusztafődémesi lelkészek, Horemusz Sámuel, kajali lévita, 
Schönwieszner Kálmán, superintendensi-, Javos József, modori segédlelkészek, Schneller 
István, theol. akad. tanár, Ádamis Károly, Győrik Márton, Harmath Károly, Markusovszky 
Sámuel, Zorkóczy Sámuel, lyceumi-, dr. Wagner Lajos, reáliskolai tanárok, Királyföldy 
Endre, Pauschenwein Endre, Kesztler Gyula, dr. Ambro János, Kutlik Vendel, Rosenkranz 
Károly, Moczkovcsák Victor, Günther M. V., Kesztler Károly, Sandtner Pál, Wilfing Ká-
roly, egyháztagok és más helybeli s vidéki hallgatók. 

Egyházkerületünknek a gyűlésen megjelent s a főiskolai könyvtár termében össze-
gyűlt tagjai, miután a német templomban énekkel, imával és Kercser Ede bazini lelkész 
épületes igehirdetésével végzett s offertoriummal kapcsolatos istentiszteleten részt vettek, a 
gyűlési helyiségbe visszatérének. Itt Főtisztelendő Superintendens úr az atyának és fiúnak 
szent lelkeért, az igazságnak, a békeségnek, a szeretetnek és erőnek lelkeért esedezve, 
mennyei áldást kér a gyűlés tanácskozására; kerületi felügyelő úr ő nagyméltósága pedig 



megindult hangon ecsetelve ama nagy veszteséget, mely br. Radvánszky Antal egyetemes 
felügyelő úrnak halálában érte az egyházat, melynek kora ifjúságától fogva lelkes tagja, 
munkás oszlopférfia, majd később vezéregyénisége volt; a hazát, mely iránt táplált hő 
szeretetét egy hosszú élet hü szolgálatával, időt s enyészetet túlélő tetteivel bizonyitá, a 
családot, melynek gondos feje dicsőségének emelője, barátait, kiknek őszinte mindég szol-
gálatra kész híve volt, midőn maga részéről is áldást kíván emlékére, felhívja a kerületet, 
hogy az igaznak emlékezete jegyzőkönyvileg is megörökítessék s a gyászoló családhoz a 
kerület részéről részvétirat intéztessék, a gyűlést megnyitottnak jelenti ki. Az esperességek 
küldöttei beszolgáltatván megbízó leveleiket, a megalakult gyűlés megkezdi s következő 
sorrendben folytatja tárgyalásait : 

I. Mindenekelőtt felhivatik a ker. gyűlés : elfogadja-e ő nagyméltóságának meg-
nyitó beszédében kifejezett, néhai br. Radvánszky Antal úr emlékének jegyzőkönyvi meg-
örökítésére s a gyászoló családhoz részvétirat intézésére vonatkozó kívánságát? 

A közgyűlés egyhangú helyesléssel e helyütt is megörökíteni kívánja az 
egyház javát úgy az országos törvényhozás terén, mint az egyházi tanácsteremben 
egyházának törvényes jogait kitartóan védő s bölcsen biztosító, valamint szellemi 
s anyagi jólétét nemes lelkének teljes odaadásával munkált egyetemes felügyelő-
jének néhai br. Radvánszky Antalnak áldott emlékezetét; de mélyen érzett fájdal-
mas elismerésének nemcsak itt s ily módon kiván kifejezést adni, hanem a 
gyászba borúit család némi vigasztalására, a mélyen tisztelt családhoz részvétiratot 
is kiván meneszteni. A részvétirat szerkesztésével a jegyzői kar bízatik meg. T. 
II. Főtisztelendő Superintendens úr felolvassa az elmúlt egyházi közigazgatási év 

folyamán történtekről szóló következő jelentését : 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 
Huszadik évi jelentésem ez, melyet a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlésnek 

teszek. Ezeknek egyikéhez sem fogtam oly nyomott és borús kedélylyel, mint épen a jelen-
hez. Jelentéseimnek tárgya ugyan mindig azon hajó volt, mely soha nem evezett tökéletes 
szélcsendben és háborítlanúl tengeri útja síkján, hanem, mint már akkor, midőn az Ur 
maga ült benne, hol kisebb, hol nagyobb hullámoktól hányattatott ides-tova; és így jelen-
téseimen is majd többé, majd kevésbé hangos panaszok, feljajdul ások, segély utáni kiáltások 
vonultak keresztül. Üe a veszély, mely hajónkat fenyegeté, nagyobbára kiilelemektől szár-
mazott; maga a hajó népe közt béke honolt, egyetértés és összetartás. Volt ugyan idő •— 
s ez épen akkor volt, midőn hitsorsosaim bizodalma által másokkal együtt én is a hajó 
kormányához lettem állítva — bogy felbomlott vala a béke s heves harcz dult az egy 
hitet vallók közt. De ez lecsillapult Istennek és az érdek lettek jóakaratának segélyével; s 
én azon édes reménynek adám által magamat, hogy nem leszek többé^ tanúja vagy részese 
az elmúlthoz hasonló ily mélyen szomorító jelenségeknek. Csalódtam, ügy látszik, Istennek 
akarata, hogy a mily viharok közt kezdtem egyházkormányzói pályámat, olyanok közt 
fogom azt be is fejezni. Harczi zaj hallik megint hazai evangyéliomi egyházunk körében, 
a szívek fel vannak ingerelve a legmagasb fokig, testvérek testvérekkel elkeseredett ellen-
ségek gyanánt állnak szemben. Kell-e ennek így lennie? Nincs-e mód és lehetség véget 
vetni egyházunkra nehezült ezen újabbi súlyos megkísértetésnek; megelőzni azon eshetősé-
get, hogy végre is kárörvendő ellenei ne lássák rajta teljesedve az Urnák ama mondását : 
„Minden ország, mely magában meghasonlik, elpusztul és egy város is vagy háznép, a mely 
meghasonlik magában, meg nem maradhat?" — Kérjük Istent, hárítsa el tőlünk e csapást; 
dorgédja meg a szeleket és a tengert, hogy legyen megint csendesség köztünk. De tegyünk 
meg magunk is mindent, a mi tőlünk telik, ezen czél elérésére. En lankadó és gyengülő 
erőimhez képest teszem ezt és tenni fogom, a míg lehet; s ha nem lehetne többé, nem 
fogok megszűnni könyörögni az Urnák, ne hagyja el sokat hányatott egyházunkat, légyen 
kegyelemteljes atyja, oltalmazója ezentúl is. Különben legyen szabad, mielőtt ezen itt 
csak általában megérintett szomorú tárgyról tüzetesen szólanék, némi szívvidítóbbakkal 
kezdeni el részletes előadásomat. 

Ezek közé sorolom első helyen azon magas kitüntetést, mely érdemekben meg-
őszült egyházkerületi felügyelő urunkat, nagyméltóságú szent-iváni Szent-Iványi Márton 
urat érte az által, hogy Ö csász. ap. kir. Felsége neki a belső titkos tanácsosi méltóságot 
adományozni méltóztatott. Részemről indíttatva éreztem magamat az egész egyházkerület 
örömének ez esemény felett az által kifejezést adni, hogy egy egyházkerületi bizottságot 
küldtem ki, mely ő nagyméltóságának az egyházkerület örömérzeteit s őszinte szerencse-



kivánatait tolmácsolja. Engedje meg ő nagyméltósága, hogy azt személyesen tegyem itt is, 
úgy is, mint a ki 21 év óta mindig szintoly bnzgó mint jóakaró munkatársát, tanácsadóját, 
gyámolát birta benne. — Terjessze a kegyelemnek Istene becses életét még bosszú időkre 
ő Felsége szolgálatára, a haza javára, egyházunk üdvére s kedves övéinek örömére! 

Felemlítem itt mindjárt két másik jelesünknek is, habár szerényebb, de ügy nekik 
díszökre váló mint minket hálára lekötelező legmagasb kitüntetését. 0 Felsége Novak Sámuel 
árvái főesperes úrnak a koronás arany érdemkeresztet s Ebner Károly gálosi tanitó úrnak 
a koronás ezüst érdemkeresztet méltóztatott érdemeik elismeréseid adományozni. Fogadják 
ők is, itt nyilván is, mindnyájunknak azon őszinte kivánatát, hogy az uralkodó kegyelmé-
nek, de hitsorsosaik tiszteletének és szeretetének is sugaraitól megvilágítva és melegítve, 
viruljanak még sokáig mint amaz a vizek mellett plántáltatott fa, s a vezetésökre bízott 
hívek, illetve nevendék gyermeksereg javára gyümölcsözni meg ne szűnjenek. 

Kicsoda közülünk ne ismerné el kiválóan örvendetes eseménynek azt is, hogy 
annyi évi előkészületek után végre létre jött a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház 
theologiai akadémiája Pozsonyban? Bővebb értesítést fog erről venni a mélyen tisztélt egy-
házkerületi gyűlés a maga helyén. Itt egyesüljünk azon imában, hogy ez intézetből mennél 
több pásztor kerüljön ki, kik híven legeltessék a Krisztus nyáját s hirdessék neki tisztán 
az evangyéliomot, Istennek ama hatalmát minden hívőnek idvességére. 

A jó időnek ellenébe helyezte Isten a gonosz időt, az örömnapnak ellenébe a 
gyásznapot. Gyásznap volt az összes egyházunkra nézve, melyen annak egyetemes fel-
ügyelője néhai nagymélt. báró Radvánszky Antal úr az életnek és halálnak ura által az 
élők sorából kiszólíttatott. Benne egyházunk oly férfiút veszített, ki több mint egy félszá-
zadon át buzgó részt vett annak közügyeiben; ki midőn néhány évvel ezelőtt közbizoda-
lommal a legfelsőbb polezra emeltetett, melyről egyházunk rendelkezik, ama szép szót 
mondá : „Hitem és meggyőződésem az, hogy egyházát igazán szerető protestánsnak az 
egyházi téren való működése nem ott végződik, hol ereje hanyatlani kezd, hanem végződik 
csak ott, hol ereje megszakad;" ki különösen a törvényhozás terén halhatatlan érdemeket 
szerzett magának egyházunk körül; de ki nem csak az egyháznak erős oszlopa és őrje, 
hanem a vallásosságnak egyénileg és buzgó gyakorlója volt. Ily férfiúnak emléke légyen 
és maradjon köztünk áldott. Egyébiránt a kegyeletes hála adóját iránta lefizették egyház-
községeink egyenként tiszteletére megtartott külön gyászünnepélyek által. — Az elhúnyta 
által megüresült egyetemes felügyelői hely betöltésére meg vannak téve a lépések. Adjon 
neki az Úr oly utódot, kit egykor szintoly elismerő szavak kísérjenek sírjába, mint báró 
Radvánszky Antalt! 

S most itt vagyok a tárgynál, mely a lefolyt egyházi közigazgatási év leggyászo-
sabb mozzanatát képezé. Szeretnék róla nem szólani; de a miről minden nyelvek beszélnek, 
mit minden nyilvánossági közegek tárgyalnak, mi minden elméket elfoglal, arról hiában 
akarnánk hallgatni. Igyekezni fogok azonban azon körülményről, midőn e tárgyról szólok, 
meg nem feledkezni, hogy szavam nem világi, nem politikai, hanem egyházi testülethez 
van intézve. 

Ez évben a sajtóban először egyes, azután ezek folytán mind sűrűbb hangok 
kezdtek emelkedni, hogy egyházunk kebelében hazaellenes irányzatok léteznek, államellenes 
fondorlatok űzetnek; s illettetett e váddal kiválóan a mi egyházkerületünk. Mi az egyház-
kerület élén állók, ismervén közelebbről annak viszonyait, de nem bírván ismeretével 
semmiféle tényeknek, mik e vád mellett bizonyítanának, hallgattunk arra. Ellenkező eset-
ben mondhatom, hogy ha ily tények tudomásunkra jutottak volna, hogy ha ez egyház-
kerületben, jelesül annak lelkészei és tanitói közt, léteznének a magyar haza, annak léte 
és egysége ellen törők, azt elveszteni, elárúlni akarók, én lettem volna az első, s velem 
együtt bizonyosan az itt oldalamon ülő egyházkerületi felügyelő úr ő nmltósága, a kik 
általadtuk volna azokat a törvény büntető kezének, hogy vegyék el gonosz szán-
dékuknak megérdemlett díját. A kik nem csak óhajainkkal, de tettel és áldozatokkal is 
járultunk hozzá nehéz időkben, midőn mások vagy tétlenül tespedtek vagy nem is léteztek 
még, hogy e haza, ezen mi szeretett Magyarországunk foglalja el az államok sorában azon 
helyet, melyen ma áll s mely őt joggal megilleti, azokról, remélem fel nem fogja tenni 
senki, hogy ezen állása megrontására vagy akár csak megingatására is czélzó törekvéseket 
megtűrnének vagy, a mennyiben hatalmukban áll, meg ne akadályoztatnának. így levén 
lelkesülve, az érintett sajtói felszólalásokat meglehetős nyugalommal vettük. 

Történt azonban, hogy a pozsonyi lyceumi tanulók közt, nagy meglepetésünkre, 
titkos „Zora" nevű szláv társulat fedeztetett fel. Ez már csakugyan tény volt. És noha a 
legszorgosabb nyomozás utján is az iskolai hatóság nem tudott egyebet kisütni, mint hogy 



azon tanulók tót anyanyelvök művelésével foglalkoztak, mint hogy titkos társulásokat semmi-
féle intézeten eltűrni nem lehet, hozzájárulván némely vétkeseknek a nyomozás közben 
tanúsított daezos, illetlen magaviselete, öten közűlök a lyceumból való kizáratással, a többi 
a titkos társulatban résztvettek más enyhébb büntetésekkel illettettek. Az elsőkét 
vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nmltsága oda súlyosította, hogy nem csak minden 
hazai tanintézetekből kizárta őket, de a tanulmányok befejezéséről szóló okleveleiket, ha 
ilyeneket az ország határain kívül szereznének, e határokon belül előre is érvény-
teleneknek nyilvánította. Szigorú, felette szigorú büntetés ez kétségkívül; s talán nem 
alakúi vala ily szigorúvá, ha már ekkor mély gyökeret nem vert volna, nem csak a nagy 
közönségnél, de az irányadó felső körökben is azon gyanú, hogy a hazaellenes törekvések 
és üzelmek egyházunkban csakugyan léteznek. 

S ezen gyanú az, melyet nekünk magunkon elszenvednünk nem szabad, hanem, 
a mennyire tehetségünkben áll, magunktól elhárítanunk kell. Én erre csak egy módot látok. 

Sokan úgy vélekednek, hogy nyilatkozatokat kell tenni hazafiságunkról, határoza-
tokat hozni a jó hazafiság megóvására s biztosítására egyházunkban. En azt gondolom, 
hogy ezen rendszabályok részint nagyon kétes értékűek, részint túllépnek az egyház hatá-
rain s a kivitelben legyőzhetetlen nehézségekkel fognának találkozni, s így megint érték-
telenekké válni. Nézetem szerint a ki haza- és államellenes üzelmeket folytat, az haza-
árulási bűnt követ el. Mi nem ismerünk ugyan ilyent köztünk; de ha volna mégis, csak 
hálával fogunk tartozni az erre hívatott polgári hatalomnak, ha minket tőle megszabadít. 
Lépjen fel az ilyenek ellen az államügyész a törvény fegyverével kezében s éreztesse velők 
annak súlyát. így fog egyedül biztosan és kétségtelenül kiderülhetni, mennyire alaposak 
vagy alaptalanok az egyházunk ellen szórt ocsmány vádak; csak így fognak megczáfoltat-
hatni azok, kiknek roszakarata vagy könnyelműsége által egyházunk a hazai közvélemény 
előtt a haza ellen törő, a haza ellen összeesküvő latrok tanyájaul van mintegy odaállítva. 

Ezen kívül azonban történhetnének még nézetem szerint némelyek, mikkel be fogna 
bizonyíttatni, hogy köztünk nincsen senki, a ki különösen, mint állíttatik, a magyar nyelv 
iránt gyűlölséggel viseltetnék, de hogy az iránt, mint általánosan elfogadott állam-
nyelvünk iránt, mindnyájan rokonszenvvel és szeretettel is viseltetünk. Bátor leszek egy pár 
esetleges bizonyítékát ennek felemlíteni : 

Midőn én superintendenssé választattam, akkor kötelességemül tétetett az esperes-
ségekkel azon nyelven közlekedni, mely az azokat képző egyházközségeknek vagy legalább 
azok többségének nyelve. Bészemről ezen nem kevéssé terhes kötelességnek híven meg-
eleltem mindeddig; noha attól a német nyelvű községekből kizárólag vagy túlnyomóan 
álló esperességek már régen felmentettek. Azóta az idők nagyon megváltoztak. Nem egy 
tisztelt világi egyéntől hallám, hogy a közügyektől esperességében egyebek közt a mondott 
körülmény miatt is vonja vissza magát. Nem lehetne-e ezen jövőre úgy változtatni, hogy 
a superintendens, hol az esperességekkel mint testületekkel közlekedik, ezt ezentúl 
magyar nyelven tegye, "a mi által egyszersmind annak munkaköre tetemesen meg fogún 
könnyebbülni? 

Az állami magyar nyelv tanítása törvény által be van hozva az iskolákba, hogy 
azt minden honpolgár magaévá tehesse. Ügyeljenek fél az iskolai hatóságok, hogy ezen 
törvénynek pontosan és buzgóan meg is feleltessék. 

A házassági akadályoktól való felmentésért felterjesztett folyamodványok bármi 
nyelven vannak szerkesztve, soha ezért, a mir magában értődik, sem vissza nem küldetnek, 
de kisebb serénységgel sem intéztetnek el. Ám ezen folyamodványokat rendesen a lelkész 
urak szerkesztik. Miért ne tehetnék azt mindnyájan, a mint már sokan teszik is, magyar 
nyelven ? 

Még az államsegély átvételéről szóló nyugták is elfogadtatnak oda fennt, ha 
nem magyar nyelven vannak is fogalmazva. Ezeket is jövőben az illetők kizárólag e nyel-
ven állíthatnák ki. 

Csekélységeknek látszó dolgok ezek; jelesül az utolsó kettő. Nem is azért 
hoztam fel, mintha azokra magokban valami nagy súlyt fektetnék; de nagy súlyt fektetek 
rájok igenis annyiban, a mennyiben tanúságot fognának tenni az illetők jóakaratáról a 
magyar nyelv kérdésében. A magyar nemzet féltékeny, a rajongásig féltékeny nemzetiségére 
és nyelvére; de ha ezeket biztosítva látja minden veszély ellen, nemeskeblű és nagylelkű 
is tud lenni. Legyen megnyugtatva arra nézve, hogy ezen féltett drága kincse iránt min-
denki jó indulattal viseltetik, bizonyosan azt, a mit magánál a legfőbb erénynek néz, t. i. 
anyanyelve szeretetét, másban sem fogja bűnnek tartani, s annak háboríttatlan használatát, 
különösen az egyház és vallás terén, mindenkinek örömest megengedni. — S így fognak 
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visszatérni megint azon idők, melyeknek apáink örvendettek, a kik a jelenlegi nyelv-
harczokról nem tudtak semmit; és teljesülni fog az apostolnak azon mondása, hogy itt 
nincsen sem görög sem zsidó, sem szolga sem szabados, lianem mindnyájan egy vagyunk a 
J-Krisztusban. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Általmegyek az elmúlt közigazgatási évben előfordult más nevezetesb mozzanatok 
előadására; s tenni fogom azt mu.lt évekbeli jelentéseim nyomán. Emlékezni fog a mélyen 
tisztelt egyházkerületi gyűlés, mily nagy felháborodást okozott volt az utolsóelőtti évben 
azon r. kath. lelkészek eljárása, kik a törvény szerint az evang. vallásban neveltetni kellő 
gyermekeket is keresztelők. A fokozatos fejlődést, melyen ez ügy keresztül ment, mint 
amugyis ismertet, nem akarom ismételni. Utolsó stadiuma az volt, hogy egyházunk részéről 
kérvény adatott be az országgyűléshez s közelebbről, a képviselőházhoz, méltóztatnék ez 
törvényhozási uton intézkedéseket tenni ama törvényszegések megakadályoztatására. A kér-
vény innen kiadatott a ministeriumnak, a ministerelnök utján, „megfontolás végett és az 
annak következtében szükségessé válható törvényhozási eljárás kezdeménye czéljából." 
Hasonló kezdeményezés azonban még mindeddig nem történt. 

Azalatt a r. kath. lelkészek többjei folytatták, mint azelőtt, törvényellenes túl-
kapásaikat. így : 

1. Schweinsbachi r. kath. lelkész Horváth Rezső megkeresztelte r. kath. Hrzsics 
Máriának figyérmékét, noha ennek atyjául ottani ág. hitv. ev. lakos Wlnik Márton vallotta 
magát, s utóbb, midőn ez a nevezettel házasságra is lépett, megtagadta a bazini evang. 
lelkésztől a gyermeknek ez által kért hivatalos keresztlevelét. 

2. Árva-váraljai r. kath. lelkész Kuchár Endre Krchmann Zsófiéit, ki csak néhány 
nappal az előtt saját vallásának szertartása szerint élt az Urnák sz. vacsorájával, felvette 
halálos ágyán a r. kath. egyházba, az 1868. évi 53. t.-cz. 3. §-ában előirt szabályok 
mellőzésével. 

3. A jaszlóczi r. kath. lelkész megkeresztelte ág. hitv. ev. Mandelik Ferdinand 
apának figyermekét. 

4. Ürményi plébános Brühl József Bagonya Márton ág. hitv. ev. 10 éves árvafiút 
befogadott a r. kath. egyházba. 

Részemről az ezen törvényszegéseket nálam bejelentett lelkésztárs urakat oda 
utasítottam, hogy azok orvosoltatását, illetőleg megtoroltatását, a büntetőtörvénykönyv alap-
ján keressék. 

A mult évi jelentésemben felemiitett, Palkovics Jcmos sz.-györgyi, Ernyei Kálmán 
keresztúri, Mikovics Imre nagy-bossányi, Bábek Pál bosáczi, Badimeczky Mihály szeleczi r. 
kath. lelkészek által elkövetett s általam a nagymélt. ministeriumhoz feljelentett sérelmekre 
nézve ettől mindekkorig sem érkezett válasz. 

Nem kisebb felháborodásra, mint a törvényellenes keresztelések, szolgáltatott okot 
egyházunk minden köreinek a r. kath. papságnak azon fellépése, melynél fogva oly földek 
jelenlegi evang. birtokosaitól, melyek azelőtt r. kath. kezeken voltak, párbért s ehhez hasonló 
más illetményeket követelt. Az ügy az Egyetemes Gyűlés által felvitetett a magas kor-
mányhoz. Ez pedig azt ugy dönté el, hogy ily követelések iránt ezentúl, ne mint eddig 
a politikai hatóságok, hanem a rendes bíróságok határozzanak. Meg lcsz-e ezen döntvény-
nyel elégedve az Egyetemes Gyűlés, látni fogjuk. Az azt magában foglaló ministeri rendeletet 
szerencsém lesz a maga helyén előterjeszteni. 

Történtek az iskolaügy terén is néhány túlkapások: 
1. Nemeik trencséni szolgabírói segéd ur a kerületi jegyző által a nemes-podhrágyi 

egyházközséget, a nélkül hogy erről annak elöljáróságát csak egy szóval is értesítette volna, 
egybehivatta az ottani iskolaépületbe, hogy tanácskozást tartson vele, egy második és pedig 
nőnemű tanitó megválasztásáról. Ez önkényes fellépése a nevezett hivatalnoknak feljelentetvén 
általam trencsénmegyi főispán Knbicza Péil ő mltságának, általa rögtön betiltva s roszalva 
lett, s az ügy a maga törvényes kerékvágásába igazíttatott. 

2. Mijavai segédtanitó Horváth György, mert bizonyos jelentést beküldeni elmulasz-
tott, a nyitrai tanfelügyelői hivatal által rövid uton 10 frt pénzbirságra Ítéltetett s a hely-
beli egyházi gondnoki hivatalnak meghagyatott, hogy azt fizetéséből lefogja és a nyitra-
megyei tanítói nyugdijalap pénztárába szolgáltassa. — De a mi ennél még fontosabb, tek. 
Nyitramegye közigazgatási bizottsága a mijavai evang. iskola építése körül oly intézkedéseket 
tett, mintha ez nem hitfelekezeti hanem községi iskola volna, a felügyelettel a szolgabírót 
bízta meg, kiadatta ezzel az egyházközségnek az építési tervet, meghagyván neki az ehhez 
való szoros alkalmazkodást, bekivánta a költségvetést stb. — Közöltetvén ezek velem, én 
a sérelmeket felterjesztém a nmlts. ministeriumnak, orvosoltatásukat kérve tőle. 

2 
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S még egyet terjeszték fél oda. Szarvassy nevű holicsi posta-expeditor egy időben 
minden kezeibe jutó egyházi jellegű hivatalos levelet felbontott, s azt elolvasván és újra 
lepecsételvén, tovább küldte. A ministeriumnál keresém ezen nálam bejelentett, nyilván a 
büntetőtörvénykönyv 200. §-ába, mely a levéltitok szentségének a postahivatalnokok általi 
megsértéséről szól, ütköző merénynek megfenyíttetését s meggátoltatását is. 

Szinte jól esik szivemnek ennyi nem kellemes után, vigasztalóbb tárgyra, t. i. 
egyházközségeink s azok tagjainak áldozatkészségére, térhetni. 

Az árvái esperességből különös e részbeli adatok nem hozattak tudomásomra, 
noha nem kételkedem, hogy ezen kicsiny ugyan de hitbuzgó esperességnek hívei, mint 
mindig, ugy ez évben is készséggel járultak az egyház és iskola szükségeinek fedezéséhez. 

A liptói esperességben: Csorba 237 frt költséggel díszes templomi csillárt szerzett, 
mely összeghez Dániel János és Zsuzsanna házastársak 100 frttal járultak; Bocza kijavíttatta 
templomát; ugyanazt tevé Tarnócz templomával és lelkészlakával; ugyanazt Szjelnicza és 
Kis-Poruba templomaikkal és iskoláikkal; ugyanazt Pribilina lelkészlakával és iskolájával ; 
ugyanazt Verbicza-Szt.-Miklós lelkészlakával; Okolicsna és Plostin kitágíták temetőiket; 
Német-Lipcse temploma építésében dicséretes buzgalommal halad előre, melyet özvegy 
Kollárik Zsófia 100 frt, özvegy Beniéws Zsuzsánna szintén 100 frt adománynyal, Lipcse 
mezővárosa pedig 741 frt értékű ajándékozott fával, segíttettek elő; Rózsahegy Liszkova 
leányközsége számára 1000 frton iskolának szolgálandó házat vett, ugyanaz a nagyselmeczi 
erdő jövedelméből 500 frtot kapott; Szjelniczának tek. Vitális Péter ur 40 frtot ajándékozott. 

A mosonyi esperességben Gálos mult őszi gabonagyűjtése 1700 frtot eredményezett, 
mivel toronyépítési alapját 5100 frtra emelte; szintúgy Rajka is torony építési tőkéjét ön-
kény tes adományok utján 222 frttal szaporította, mely összeghez maga Rumpeltes Mátyás 
100 frttal járult, — azonkívül orgonáját is kijavíttatta ; Német- Járfalva lelkészlaképítési 
adóssága törlesztésére 700 frtot gyűjtött; Zurányban uj orgona megszerzésére adakoztak : 
néhai Meixner Áclám hátramaradottal 100 frt, özvegy Dürr Mária 100 frt, Zechmeister 
Lörincz 200 frt, Leitner János 50 frt, Nitschinger Andreis 50 frt, Meixner Mátyás bécsi 
vaskereskedő 100 frt, özvegy Dürr Zsuzsánna 25 frt, Pingitzer András 25 frt, Leitner 
Mátyás 20 frt, özvegy Fischer Anna 5 frtot. — Rajkém a mult évben elhalt Hautzinger 
Péü az egyháznak 50 frtot hagyományozott. Az oroszvári templomi és iskolai épületeket 
tek. Habermayer Rudolf ur Pozsonyban, ezen községnek régi jóltevője, újonnan 10 évre a 
tűzkár ellen biztosította, letevén egyszerre sajátjából az azért járó 112 frt díjt. Végül 
megemlítendő még, hogy Zurány a duna-szerdahelyi egyháznak 40 frt és Zágrábnak 31 frt 
szeretetadományt küldött. 

A nyitrai esperességben Brczova javításokat tett iskoláján és toronyóráján, Kubó 
Anna egyházi czélokra adakozott 10 frtot; Ilalo Anna ugyanilyenekre hagyományozott 
20 frtot; Bukócz uj iskolát és tanítói lakot épített 4000 frt költségen, azonkívül kijaví-
totta templomát és lelkészlakát; Bodfalván 4000 frtot meghaladó költségen igen szép uj 
iskola épült, mely advent II. vasárnapján az esperes ur által ünnepélyesen felszen-
teltetett, ugyanott az irtványi iskola kijavítására több mint 100 frt fordíttatott; Ilolics uj 
tanítói állomást állított fel 300 frt fizetéssel; Assakürtön az iskola körül javítások történtek, 
Justh Emili a kisasszony ugyanott a templom és lelkészlak javítására 50 frtot áldozott; 
Kosztolnán az iskola uj padokkal szereltetett fel; Kosariszko-Prjepasznén az uj iskola építése 
befejező félben van; Krajnán uj lelkészlak építéséhez készülnek, ennek leányegyháza Pod-
kilava saját költségén uj iskolát épített, volt podkilavai gondnok Remiás István hitvesével Karlik 
Judittal az uj lelkészlakra 100 frtot, a lelkésznek és tanítónak egyenként 100—100 frtot 
ajándékozott; Lubina a lelkészlak és iskola kijavítására 200 frtot fordított, a [templom gyö-
keres kijavítására pedig rendkívüli gabonagyüjtést tett több mint 1000 frt értékben; Mijava 
nagyszerű iskolát épít 3 tanteremmel és lakokkal 2 tanító számára, a költségvetés 10,000 frtra 
van előirányozva, járultak ehhez Jurenka Sámuel felügyelő 50 frt, Jurenka Márton jegyző 
50 frt, Vieszt Károly tanító 25 frt önkény tes adományokkal; Vágujlielyen a templom és 
lelkészlak kijavítására 150 frt fordíttatott; Szeniczen kiigazítások tétettek a paplakon 220 frt 
költséggel; Szakolcza temetőjének kőfallal körülkerítésére ez idén 200 frtot gyűjtött s a 
templom és paplak körül tett kiigazításokra 200 frtot adott ki; Szobotiston az oltár fel-
díszítésére Petko Anna kisasszony 25 frt értékű ékítményeket ajándékozott, az ehhez 
tartozó Berencs-Váralja leányközségben az iskolaépítés befejezésére 907 frt fordíttatott; 
Ó Túrán Mikulecz Tamás hitvesével Ukropecz Katalinnal 2000 frt értékű egész vagyonát 
az egyháznak ajándékozta, ugy, hogy élte fogytáig annak kamatait ő húzza; Rohácsek János 
könyvvételi alapul szegény tanuló gyermekek számára 80 frtot adományozott, Bieszik György 
a segédlelkészi alap részére 40 fr tot ; Kostial Márton hagyományozott az egyháznak 40 frtot 
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és egy kis telket, Skulecz György ugyancsak az egyháznak 100 frt, a lelkésznek 40 frt, 
a segédnek 40 frtot, és Bieszik György az egyháznak 100 frt, a lelkésznek és segédnek 
egyenként 5 — 5 frtot; Verbóczon az orgona megújítása után a templom végfelszerelésén 
fáradoznak; Vérbőn Bór Dániel az egyháznak 100 frt, s a lelkésznek is 100 frtot hagyo-
mányozott; Felsö-Zelén javítások történtek templom, lelkészlak és iskola körül 70 frt költ-
séggel ; Nyitra-Zerdahelyen a templomba 140 frtba került uj karzat állíttatott be. 

A pozsonyvárosi esperességben a pozsonyi egyház a theol. akadémia számára átadott 
egyemeletes épületen, s az egyházi és iskolai épületein tett tetemes javításokon felül, egy 
szilitőlv nagy mint díszes két emeletes iskolaházat épített, mely különféle czélokra for-
dított költségei ha felszámíttatnának, talán az 100,000 frt összeget is megütnék. 

A pozsonymegyei esperességben Szent-Györgyön néhai Grün János volt polgármester 
az egyháznak 500 frtot hagyományozott, özvegye szül. Beidner Karolina asszony pedig egy 
1067 [ jölnyi szántóföldet; Felső-Szeli temploma külső kijavítására 700 frtot költött; Alsó-
Szeli templomépítési adósságából 400 frtot rótt le; Misérd temploma teteje, lelkész- és iskola-
háza tatarozására 350 frtot fordított, ugyanaz az iskola udvara nagyobbítására 135 frton egy 
darab beltelket vett, valamint ugyanott özvegy Kuszák Krisztina az orgona alapra 30 frtot 
adott; Nagy-Lévéircl lelkészlaka udvarának nagyobbítására 60 frtot forditott; Limbach az 
1880-ban véghez ment tagosításnál temetője nagyobbítására 800 | } öl földet kapott, mely 
terület most a községi elöljáróság szívességéből árokkal és töltéssel vétetett körül, s ren-
deltetésének ünnepélyesen átadatott, ugyancsak Limbach az Esztergomban alakuló reform, 
testvéregyháznak 10 frt szeretetadományt küldött; Somorja úgynevezett konventháza udva-
rának czélszerű javítására 82 irtot költött, ugyanott az egyházi pénztárnak a csizmadia-
társulat 15 frtot ajándékozott; Modorban a tótajku egyház belvárosi mindkét tanítójának 
fizetését 77 frt 60 krajczárról 130 frtra emelte, ugyanannak a mátkapárok 24 frt 40 krt, 
a halottvivők 44 frtot, a fazekassegédek 13 frtot ajándékoztak, Bukiva Zsuzsánna hajadon 
pedig 50 frtot hagyományozott; Grinád egyházi adósságának terhét 300 frttal kevesbítette, 
ugyanannak két megneveztetni nem akaró jóltevő 100 frtot ajándékozott, s az Ur házának 
kedvelői gyűjtés utján 50 frtot szerezvén össze, azon selyembársonyból való és aranynyal 
díszített oltárterítőt vettek; Modorban a németajkú egyháznak Siegel Erzsébet asszony 20 frtot 
hagyományozott; Nagy-Szombat egyházi adósságát 149 frt 42 krral apasztotta, orgona-alapját 
1014 frt 22 krral szaporította s temetői kőfalkerítésének építését megkezdette, mire egy 
megneveztetni nem kívánó 50 frtot, a helybeli takarékpénztár pedig az egyháznak 100 irtot 
ajándékozott; Német-Gurab Csatajon az a kegyes és kedves szokás áll fen, hogy a hívek 
elhunytaik emlékét egy Isten dicsőségére adott önkénytes ajándékkal szentelik meg, mely 
czimen Bagi Jémos özvegye született Bagi Judit férje emlékére az egyháznak 30 frt 50 krt, 
Grénus György özvegye szül. Macsina Mária szintén férje emlékére 12 frt 20 krt, Béisó 
Jémos Mihály fia emlékére 26 frt 50 krt, Zsehnay Jémos neje szül. Bépás Mária emlékére 
13 frt 25 krt ajándékoztak ; Felső-Szeliben, a fentemlített 700 frt áldozaton felül, melyet 
az egyház temploma kijavítására* hozott, magának az egyháznak javára a következő 
egyesek következő adakozásokat tették: özvegy Bedecs Géispéirné 22 frt, Lénárt Gáspéir 
25 frt, néhai Végh Gáspár 200 frt, néhai Nagy Sándor 500 frt, Soos Sámuel 95 frt 50 kr, 
egy 14 éves leány Mikus Mária 120 frtot két ezüst gyergyatartóra és 50 frtot egy ezüst 
feszületre, a confirmandusok 16 frton oltárterítőt vettek, öreg Bánya Ferencz 30 frton 
oltárkép-keretet készíttetett; a duna-szerdahelyi templom, kevés belső felszerelési tárgyak 
kivételével, készen van. 

A trencséni esperességben Felsö-Ozor 320 frt költséggel kijavította templomának 
belsejét és külsejét, annak lelkésze t. Huszár Gusztéw egy esperességi segédlelkészi fizetés-
alap megalakításához 50 frttal járult; Nemes-Podhrágy, kifizetvén 130 frtot tevő mult évi 
adósságát, azonfelül lelkészlaka és iskolája körül tett különnemű javításokra 270 frtot 
költött; ugyanaz 2 harangot szerzett az anya egy 3 mázsást 314 frton, leánya Bosácza egy 
4 mázsást 434 frton; Morva-Ljeszko adósságából 285 frt 60 krt törlesztett, s egyházi 
épületei kijavítására s temploma feldíszítésére 185 frt 29 krt fordított; Púchón Fancsek 
Zsuzsanna szolgáló harangokra 100 frtot hagyományozott. 

A túróczi esperességben Tót-Próna temploma és lelkészlaka körül 260 frtba került 
igazításokat tett; Pribócz templomába gyűjtés útján összejött 184 frton díszes csillárt 
szerzett; Túrócz-Szt-Márton temploma fedelét javíttatta ki 300 frt költségen; ugyanaz 
történt Turánban 120 frt költségen, hol még Frano Jémos és Janota Péil egyháztagok egy 
templomi csillárra 13 frtot ajándékoztak ; Felső-Záthurcson idősb Zathureczky József ur 40 frt 
értékű keresztelő-medenczét ajándékozott a templomnak, Balsianka Jémos pedig 80 frtot 
gyűjtött egy oltári ezüst feszület s két gyergyatartó megszerzésére. 

2* 



Hosszú sor ez valóban, hála légyen az Urnák; adja az ő kegyelme, hogy soha 
rövidebbé ne legyen! 0 , ki cselekvé az elősoroltaknál mind hogy akarják mind hogy 
véghez vigyék azt, mit az ő szent neve megdicsőítésére tettek és áldoztak, ne hagyja 
soha kiapadni hitünk cselédeinél azon forrást, melyből ez idén is a jótékonyságnak oly bő 
folyamai fakadtak. 

Nem hiányzott egyébiránt ez évben is a külsegély sem azok számára, a kik arra 
szorultak. Első helyen itt megint Ö cs. ap. kir. Felségét említem fel, ki Felső-Ozornak 
legfelsőbb magánpénztárából 100, Király-Lehotának pedig, a központi gyámintézet útján 
600 frtot méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. A hála, a mint már felment a 
segélyzett részéről az adakozónak királyi trónjához, ugy mondjuk ki azt szivünk mélyéből itt is. 

A Gusztáv-Adolf'egylet részéről következők következő adományokat kaptak : Duna-
Szerdahely 459 frt 25 krt, Szulyó 150 frt 77 krt, Fuchó 131 frt 77 krt, Nagyszombat 
111 frt 27 krt, Magyar-Óvár 87 frt 85 krt, Német-Lipcse 76 frt 14 krt, Grinád 58 frt 56 krt, 
Láz 43 frt 92 krt, Kis- Sztankócz 23 frt 43 krt, Zarjecs 23 frt 43 krt, Kosariczko-Prjepaszné 
7 frt 5 krt, trencséni esperességi gyámolda 29 frtot, lázi lelkész tanító 63 frt 80 krt, 
özvegy Kokesné 52 frt 20 ki t, Stefánikné 29 frt, Kolényiné 29 frtot és Schmittáné 17 frt 40 krt, 
ez utóbbiak papi özvegyek. Ellenben mi a már oly gazdag isteni áldás eszközévé lett 
Gusztáv-Adolfegyletnek 50 éves jubileuma alkalmából felküldtiink egyházkerületünkből 
326 frt 30 krt. 

A központi gyámintézet részéről következő egyházainknak következő segély jutott: 
Csasztkónak 400 frt, Duna-Szerdahelynek 200 frt 36 kr, Nagyszombatnak 89 frt 6 kr, 
Jaszenovának, Magyar-Óvárnak, Salgónak, Szulyónak, Alsó-Szelinek, Ksinnának 40—40 frt, 
Förévnek, Kosariszkó-Prjepasznénak 30—30 frt. 

Saját egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog beterjeszteni. 
Két egyházközségünk közt támadt per, felebbviteli uton, épen most van törvény-

széki tárgyalás alatt. 
Házassági felmentvényekért bejött 500 frt. 
Jegyzökönyveinket, mint máskor, ugy ez évben is kicseréltük mind két hitfelekezetii 

testvér egyházkerületeinkkel. 
Az egyházi és iskolai hivatalok személyzetében a következő változások történtek : 
a) Működési terökről a halál által elszólíttattak: Bajcsy Adeodát volt isztebnei 

másodfelügyelő, Nittnausz Ádám volt szent-györgyi lelkész, Boleman István volt pozsonyi 
lyceumi tanár, DUreich Mihály volt bazini és Stepita Jémos volt szeniczi tanítók. 

b) Helybeli felügyelővé lett: Benczúr Jémos megyei árveszéki elnök Alsó-Kubinban. 
c) Superintendensi segédlelkész lett: Schönviszner Kálmán a stájerországi Marburgba 

elköltözött Goschenhofer József helyébe. 
d) Tanitók lettek: Bartos Mór Alsó-Szeliben, Keller Ferencz Német-Gurabon a 

nyugalomba lépett Nehiba András helyett, Zsólnay Istvcm Kis-Sztankóczon, Ondrus János 
Tarnóczon, Dérer Frigyes Szt.-Péteren, Luzsa Pál Pribilinán és Ptuman Albert Kokován, 
ez utóbbi kettő mint segéd, Horváth György Mijaván, Putz Mihály Pozsonyban a nyuga-
lomba lépett Bekker Ádám helyett. Tanítók lenni megszűntek: Glaidncz Dániel Demén-
falván és Bauer Ludmila Verbicza-Szentmiklóson. 

e) Lelkészszé avattatott a fentnevezett Schönviszner Kálmán. 
f) Hitjelölti vizsgát tettek: Barto Mihály Ispánmező-gömöri, Böhm Jémos Locs-

mánd-soproni, Gzimrák János Nagy falu-árvái, Faix Mihály Kislomnicz-szepesi, Kléír Béla 
N.-Szt.-Miklós-torontáli, Koricsánszky Pál Felső-Terény-honti, Pukánszky Béla Orosháza-
békési, Quotidian György Benicz-túróczi, Scliroth Péter Vadkert-pesti, Simko Gyula Bánk-
nógrádi, Szekerka Pál Pocsuvadlo-honti. 

Végén vagyok. Azon imával fejezem be e jelentésemet, melylyel jelen gyűlésünket 
megkezdém, hogy Isten lelke, az igazságnak, a rbékének és szeretetnek, az erőnek lelke, 
lebegjen most következő tanácskozásaink felett. Ámen. 

A kerületi gyűlés tisztelve szeretett főpásztorának ezen kimerítő, egy-
házias szellemtől áthatott előadását feszült figyelemmel meghallgatván s egyhangú 
helyesléssel fogadván, a benne nyilatkozó, a magyar haza és ág. hitv. ev. 
egyház iránti szeretetet egyesitő irányzatot magáénak ismerve, határozatiing 
kimondja, hogy 

a magyar hazát és államot érdeklő ügyek elintézésére a polgári ható-
ságokat tartván illetékeseknek, a haza és állam ellen intézett törekvések meg-
torlását is e hatóságok és nem az egyház jogkörébe tartozónak ismeri; 
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főtisztelendő superintendens ur és a kebelbeli esperességek, mint testü-
letek közt folyó levelezésekben a magyar nyelv használatát kívánja; 

az iskolákban a magyar nyelv taníttatása érdekében hozott országos tör-
vény buzgó és pontos megtartását, a házassági akadályoktól való felmentetésért 
benyújtott folyamodványoknak, valamint az államsegély átvételéről szóló nyugták-
nak magyar nyelven való szerkesztését ajánlja. F. 

III. Olvastatott főtisztelendő Superintendens urlioz intézett leirat mellett a vallás és 
közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1882. évi aprilhó 24-ről 11519. sz. a. kelt 
köröz vénye, mely szerint a pozsonyi és eperjesi ágost. hitv. evang. főiskolák igazgató 
testületeinek Ítéleteik alapján, hazaellenes pánszláv irányú titkos társulatban való részvét 
miatt a hazai összes tanintézetekből végkép kizárattak a vallás és közoktatásügyi magy. kir. 
minister által az alább nevezett tanulók u. m. a pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumba járt 
Makoviczky Péter VII.- Kuttlik Tódor VII.- Daxner István VI.- Paulinyi-Tóth Zsigmond VI.-
és Bodiezky Dezső VI. osztálybeli gymnasiumi növendék; továbbá az eperjesi ág. hitv. ev. 
tanítóképezdébe jár t : Kundráth Mátyás, Migra Dániel és Sztik Aurél III. éves, valamint 
Bodiezky Dániel, Filipesa János és Zsorna Gyula II. éves növendékek, végül Marschall 
Gusztáv eperjesi jogakadémiai I. éves joghallgató ; és pedig mindannyian azon hozzáadással, 
hogy ha esetleg ezen kizárt növendékek egyikének vagy másikának sikerülne is bármily 
uton és módon valamely nem hazai tanintézettől tanítói oklevelet vagy más bizonyítványt 
szerezni, azok hazánk határain belül érvényteleneknek fognak tekintetni. 

A turóczi esperesség ezen körözvénynyel szemben javasolja, hogy a dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerület az egyháziskolai tekintetben s igy egyháziskolai bíráskodási s 
fegyelmi ügyekben is törvényesen biztosított önkormányzattal birván, már evang. hatóság 
által megbüntetett ifjak büntetését szigorító ezen ministeri rendeletet, mint az ág. hitv. 
evangélikusok autonómiájába való benyúlást fájdalmas tudomásul vegye s azon törvényes 
kérelemnek, hogy a királyi magas ministerium a szigorított büntetést kegyelmesen elengedje 
tiszteletteljes felterjesztésben kifejezést adni kegyeskedjék. 

A kerületi gyűlés hosszú és mindenoldalú tárgyalás után, szavazással, 
az árvái, nyitrai, trencséni és turóczi esperességeknek a mosonyi, pozsonyvárosi 
és pozsonymegyei esperességekkel szemben beadott szavazatainak többségével, 
miután a liptói szavazat, a küldöttek meg nem egyezvén nem számíttatott, a 
javaslat ellen szavazó, s a fenttisztelt ministeri rendeletben az evang. autonómia 
megsértését nem találó esperességek óvástétele mellett, mely óvástételhez a liptói 
esperesség világi küldöttei is csatlakoztak, elhatározta : a magas vallás és köz-
oktatásügyi ministeriumhoz tiszteletteljes felterjesztést intézni, melyben az evang. 
egyháziskolai autonómiába való benyulásnak fájdalmas tudomásul vétele kifejez-
tessék s a kizárt tanulókra mért szigorított büntetés kegyelmes elengedése kérel-
meztessék. L. 

Kerületi felügyelő Szent-Irányt Márton ur ö nagyméltósága 
eltávozván, mint legidösb esperességi felügyelő nagys. ÓBobrOVniczJcy László ur 
foglalja el a társelnöki széket. 

IV. Az egyetemes egyház 1881. évi pénztári számadása beterjesztetvén, 
átnézés esetleg jelentéstétel végett tek. Jeszenszky József ur elnöklete 

alatt tek. Richter Ede és nt. Boor Mihály urakból álló bizottságnak kiadatik. T. 
V. Mult évi ker. gyül. jkvének VII. pontjánál jelenti főtisztelendő Superintendens ur, 

hogy az állami segély 5000 ftnyi összegben ez évre engedélyeztetett, elosztása tervezetének 
elkészítésére szükséges bizottság választására hívja fel a gyűlést. 

A kerületi gyűlés a jelentést kedves tudomásul véve főtisztelendő Super-
intendens urnák elnöklete alatt Nóvák Sámuel, Trsztyénszky Ferencz, Ulicsny 
Endre, Krizsan Károly, r Horváth József, Leska János, Baltik Frigyes, Boor Mihály, 
Ritter Károly, Schuli Ágost, Jeszenszky József, Csecsetka Sámuel és Mudron Pál 
tagokból álló bizottságot nevez ki, mely az államsegély elosztásának tervezetét 
elkészítve a jövő ülésen beterjeszti. L. 

VI. Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy a pozsonyin egyei esperesség részéről 
beterjesztetik az esperességi gyűlés határozata, melylyel a kralovai leány-egyház önállósítása 
esperességileg kimondatik, hozzátévén, hogy mielőtt ezen ügy közgyülésileg tárgyaltatnék, 
szükséges, hogy az e czélra kiküldött bizottság által vizsgáltassék meg. 

A kerületi gyűlés nt. Nóvák Sámuel árvái esperes ur elnöklete alatt, 
Schub Ágost, Kmeti János, Richter Ede és Dohnányi Lajos tag urakból álló 

3 
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bizottságot nevez ki, mely az ügyiratokat átnézi, véleményét s a kralovai ügy 
végleges elintézésére vonatkozó indítványát a legközelebbi ülésnek beterjeszti. L. 

VII. A múlt évi kerületi gyűlés jkvének III. és u. a. évi egyetemes gyűlés jkvének 
37. pontjainak kapcsolatos tárgyalásánál jelenti főtisztelendő Superintendens ur, hogy Fiiina 
István ügyében semmi uj adatról nem értesült, 

tudomásul vétetik, s az egyetemes felügyelő ur megbízatásának ered-
ményéről az egyetemes gyűlés utján való értesítés elváratik. T. 

VIII. U. a. évi ker. gyűlés jkvének XIII. pontjánál jelenti főtisztelendő ur, hogy az e 
pontban foglalt s felterjesztett sérelmes eseteket illetőleg mind ez ideig válasz nem érkezett, 

tudomásul vétetik azon felhívással, hogy miután az 1879. évi XL. törv.-
czikk az ily esetek elintézéséről gondoskodik, az illető lelkészek a tapasztalt sérel-
mes esetekről értesítsék ugyan ezentúl is Superintendens urat, hanem a sérelmek 
orvoslásáért az illetékes bíróságokhoz forduljanak. T. 

IX. Olvastatik a Reischel Károly-alapitványt kezelő kerületi bizottságnak jelentése, 
mely szerint az 1881. évi deczemberhó 31-én lejárt számadás következő eredményt mutat: 

I . F o r g a l o m : * 

Bevétel. 
1. Kölcsönszámla . . . 11,636 frt 96 kr. 
9 
U • 

Kamatszámla 10,739 „ 36 
3 ITaszonbérszámla . 1612 „ 60 
4. Takarékpénztári számla 4994 % 73 
5. Pénztári maradvány 

1880. évről . . . 3121 „ 80 
Összeg 32,105 frt 45 kr. 

Kiadás. 
1. Kölcsönszámla . . . 12,809 frt — kr. 
2. Kamatszámla . . . 6873 „ 67 „ 
3. Takarékpénztári számla 10,891 „ 94 „ 
4. Vegyesek számlája . 754 „ 36 „ 

Összeg 31,328 frt 97 kr. 

Összehasonlittatván a „bevétel" 32,105 frt 45 kr. a 
„kiadással" 31,328 „ 97 „ mutatkozó 

pénztári maradvány 776 frt 48 kr. 

I I . V a g y o n á l l á s : 
1. Magán kötelezvényekben 24,166 frt 783/7 kr. 
2. Takarékpénztári könyvekben 9223 „ 60 „ 
3. Értékpapírokban -61,090 „ — „ 
4. Ingatlan vagyon értéke 25,074 „ — „ 

Kezelt vagyon összege 119,554 frt 383/7 kr. 
Levonva az eddig a theol. akadémiának jutott 

kamat V4-t ' . . . 2310 „ 7 5 „ 
Tiszta közös vagyon 117,243 frt 633/7 kr. 

A mult évi jelentésben kimutatott 120,068 frt, s a jelenleg kimutatott 117,243 frt 
633/7 kr. között létező külömbözet, a néhai alapitványozó által tőkesített, már tavaly két-
ségesnek jelzett, jelenleg elveszettnek bizonyult 5314 frt 804/7 krnyi összeg által igazoltatik, 
— mely összeg, a számadás tisztázásának érdekében a vagyonösszegből leíratott, ugy azon-
ban, hogy ha az adósok vagyoni állapota javulna, a bizottság érvényesíteni fogja az alapít-
vány követelését. 

Nyugdijakban és segélyzésben a beterjesztett táblázatok szerint 1881. évi októberi 
határidőben, az ugyanazon évre kimutatott 4475 írtból e határidőre eső második részlet 
2112 frt 50 kr. lett 38 segélyzett közé felosztva. 

1882. évben felosztható 1881. évi jövedelem: 
tényleg befolyt: haszonbérből és kamatokból . . . 4034 frt 06 kr. 
függő jövedelem : kamathátralék, értékpapírok szel-

vényei, rész vényjövedelem stb. 2 6 6 4 „ 8 2 „ 
Összesen 6698 frt 88 kr. 
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Az elosztás következő terv szerint foganatosíttatott: 
Segélyzésre fordítható 4473 frt — kr. 
Theologiai akadémiának járó 74 1491 „ — -„ 
Tartalókalapi'a 734 „ 88 „ 

Összesen 6698 frt 88. kr. 
Ez alapon a folyó évi áprilisi határidőben 42 segélyzett közé elosztatott 2337 frt 50kr. 

A bizottság felkéri a nt. esperes urakat sziveskedjenek egyrészt az adatoknak 
pontos összeállításával s véleményök szabatos szerkesztésével a bizottság eljárását könnyíteni, 
más részt közvetitésökkel a magokat mellőzötteknek hivő segélyzettek által okozott kelle-
metlenségektől a bizottságot megóvni. 

Végül a bizottság kinyilatkoztatja, hogy a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvé-
nek 27. pontjában foglalt, az egyetemes egyház és a pozsonyi egyház között a theologiai 
akadémia érdekében kötött szerződésnek 32. sorszáma alatt irt megállapodást, hogy azon 
esetben ha a theol. akadémia más helyre tétetnék „elhatározandó lesz egyszersmind, hogy 
ez természetéhez képest hova fordítandó", ugy érti, hogy ezen elhatározásra csakis a bíró-
ságok illetékesek. 

A kerületi gyűlés, a bizottságnak jelentését helyeslő tudomásul veszi, s 
annak, buzgó és lelkiismeretes kezeléseért köszönetet mond. T. 

X. A mult évi ker. gyűlés jkvének V. pontjánál főtisztelendő Superintendens ur 
jelenti, hogy a Reischel Károly-alapitvány ideiglenes alapszabályaira az egy liptói esperességet 
kivéve, mely még a határozat keletkezte előtt küldte be megjegyzéseit, ily megjegyzéseket 
egészen a mai napig egy esperesség sem küldött be, miből következtethető, hogy az esperes-
ségek nagy többsége a fennálló alapszabályokkal meg van elégedve; a ker. gyűlés osztva 
főtisztelendő urnák véleményét, 

a Reischel Károly-alapitvány alapszabályait állandósítja, s az „ideiglenes" 
jelzőt törülni rendeli. T. 

XI. Mult évi ker. gyűlés jkvének IX. pontjához, a turócz-szentmártoni volt gymnasium 
könyvtárának gondozásával megbízott turóczi esperes ur jelenti, hogy a könyvtárat átvette, 
a könyveket, iratokat s minden itt s a muzeumban találtató czikkeket névjegyzékbe vezet-
tette, e munkához Szokolik András turócz-szentmártoni tanítót alkalmazta, a könyvtárat a 
turócz-szentmártoni egyház gondozása alá és használatába átadta, mennyiben pedig a könyvtár 
és muzeum rendezése és lajstromozása még befejezve nem volna, megbízatásához képest ez 
ügyet befejezni Ígérkezik. 

A kerületi gyűlés esperes urnák jelentését tudomásul vévén, megbízza, 
hogy a könyvtár és muzeum rendezését és lajstomozását befejezze és a kerületi 
gyűlésnek jelentést tegyen. L. 

XII. Az előző ponttal összefüggésben s a mult évi ker. gyűlés jkvének ugyanazon 
IX. pontjánál olvastatott a Szalmovszky-féle tartozás behajtásával megbízott turóczi esperes 
urnák jelentése, hogy ő megbízatásában eljárt, adós Szalmovszky Endre után maradt örö-
kösöket megintette, ezektől tagadó választ nyert s most már vagy az adósok beperlését, 
vagy a nagy szegénységben levőknek az adóság elengedését ajánlja. 

A kerületi gyűlés, a turóczi esperes ur ajánlatához képest Szalmovszky 
Ernő 46 frtot tevő tartozását, mint behajthatatlant elengedi, a turócz-szt.-mártoni 
volt gymnásium alapjából törli s a kötelezvényt tek. Jeszenszky József kerületi 
pénztárnok ur kezeiből átvéve, a kerületi levéltárba helyezni rendeli. L. 

XIII. Mult évi ker. gyűlés jkvének X. pontjához, mely szerint a lefoglalt könyvek 
visszakérendők voltak, főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy eljárásához semmiféle 
adatok nem szolgáltattak. 

A kerületi gyűlés Superintendens urnák jelentését tudomásul veszi, s 
nem bírván a panaszra alappal, az ügyet, mint tárgynélkülit mellőzi. L. 

XIV. Mult évi ker. gyűlés jkvének XI. pontjánál, mely szerint taneszközöknek a nyitrai 
esperességben történt ráerőszakolása okából panasz volt emelendő, főtisztelendő Superintendens 
ur jelenti, hogy nem szolgáltattak adatok. 

A kerületi gyűlés e kérdést, mint tárgynélkülit mellőzi. L. 
XV. Beterjesztetnek a nméltós. vallás és közoktatási m. kir. ministeriumnak következő 

rendeletei : 
1. 1881. évi septemberhó 12-éről 1308. ein. sz. a. Pótlék a hiteles okiratokat 

kiadható német birodalmi hivatalok jegyzékéhez. 
3* 
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2. 1881. évi októberhó 4-éről 25.725. sz. a. A katonai eltartásban részesülő sze-
mélyek halála a községi elöljáróságnak haladék nélkül jelentessék be. 

3. 1881. évi novemberhó 19-éről 29,953. sz. a. Bizonyítványok a hit- és erkölcs-
tanból idegen iskolákat látogatók számára. 

4. 1882. évi januárhó 23-áról 10,400. sz. a. Siketnémák oktatása. 
5. 1882. évi márciushó 3-áról 393. ein. sz. a. Üzleti biztosítékul elfogadható 

értékpapírok. 
6. 1882. évi juliushó 29-éről 1198. ein. sz. a. A pénzügyi igazgatás minden 

ágazatában üzleti biztosítékul elfogadható értékpapírok. 
7. 1882. évi aprilishó 14-éről 056. ein. sz. a. Polgári alkalmazásra jogosított 

altisztek visszautasítása. 
8. 1882. évi aprilishó 24-éről 350. ein. sz. a. Postán elveszett hivatalos pénz-

küldemények visszatérítése. 
9. 1882. évi májushó 12-éről 32,959. sz. a. A hadmentességi dij ügyében kiadott 

anyakönyvi kivonatok csak bélyegmentesek s nem egyszersmind díjmentesek is. 
10. 1882. évi juniushó 29-éről 884. ein. sz. a. Az Í882. évi XI. tvnycikk 

végrehajtásánál a lelkészek teendői. 
11. 1882. évi juliushó 1-éről 8824. sz. a. A bábák kötelesek minden szülést 24 

óra alatt bejelenteni. 
12. 1882. évi augustushó 7-éről 15,027. sz. a. A tanköteles gyermekek összeírása. 
13. 1881. évi októberhó 5-éről 28,278. sz. a. Klamárik János „középiskolák szer-

vezete" czimfí munkája ajánltatik. 
14. 1881. évi októberhó 11-éről 1373. ein. sz. a. Juhos János „Helységnévtár"-a 

ajánltatik. 
15. 1881. évi deczemberhó 5-éről 35,062. sz. a. Bárány Gyula munkája „föld-

rajz tanitóképezdei növendékek és tanítók használatára" ajánltatik. 
16. 1882. évi januárhó 20-áról 1013. sz. a. A mezei gazdaságra nézve hasznos 

és kártékony állatok szines fali táblái ajánltatnak. 
17. 1882. évi juliushó 14-éről 20,126. sz. a. Szűcs Mihály munkája: „A mezei 

gazdaság alapvonalai" ajánltatik. 
18. 1882. évi januárhó 3-áról 37,798. sz. a. Hesse Károly iskolai harmoniumai 

ajánltatnak. 
19. 1881. évi deczemberhó 19-éről 37,496. sz. a. Takó Sándor a tanítói pályától 

eltiltatott. 
20. 1881. évi novemberhó 23-áról 33,321. sz. a. Vukic György a tanítói pályá-

tól eltiltatott. 
21. 1881. évi augustushó 27-éről 23,445. sz. a. Bendicsák Ferencz tanitóképezdei 

növendék az összes és mindennemű hazai tanintézetekből kitiltatott. 
22. 1881. évi októberhó 8-áról 29,467. sz. a. Löwy Sándor az ország összes 

középiskoláiból, Weinberger Miksa a bajai kath. főgymnásiumból kizáratott. 
23. 1881. novemberhó 18-áról 31,470. sz. a. Stark György a népiskolákat meg-

haladó valamennyi tanintézetből kizáratott. 
24. 1881. évi deczemberhó 9-éről 36,130. sz. a. Sternberg József a hazai összes 

középiskolákból kizáratott. 
25. 1882. évi januárhó 22-éről 33,724. sz. a. Pollák Rezső az összes hazai közép-

tanodákból kizáratott. 
26. 1882. évi januárhó 22-éről 32,677. sz. a. Rosenbaum Jakab az ország összes 

gymnásiumaiból kizáratott. 
27. 1882. évi februárhó 17-éről 3326. sz. a. Strasser Ignácz a kis-kun-halasi 

tanitóképezdéből kitiltatott. 
28. 1882. évi februárhó 26-áról 1617. sz. a. Neumann Manó a hazai összes 

középiskolákból kizáratott. 
29. 1882. évi juliushó 29-éről 16,240. sz. a. Manojlovics György az ország nyil-

vános és nyilvánossági jelleggel felruházott középiskoláiból kizáratott. 
30. 1881. évi septemberhó 12-éről 27,019. sz. a. Pályázat rajztanitói állomásra 

a fehértemplomi állami főgymnásiumnál. 
31. 1881. évi septemberhó 17-éről 26,504. sz. a. Pályázat történelmi tanszékre 

a budapesti m. kir. egyetemen. 
32. 1881. évi deczemberhó 15-éről 35,976. sz. a. Pályázat tanszékekre a fiumei 

állami főgymnásiumnál. 
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33. 1882. évi juniushó 19-éről 19151. sz. a. Pályázat tanszékekre a fiumei állami 
fogy rünasiumn ál. 

34. 1882. évi augustushó 11-éről, 24958. sz. a. Pályázat tanszékekre a nagy-
szebeni állami fogymnasiumnál. 

Mindezen rendeletek részint már elébb körözve részint most körözés alatt 
lévén, tudomásul vétetnek. Ms. 

XVI. Beterjesztetik a vallás és közoktatásügyi magy kir. ministeriumnak 1882. évi 
januárhó 13-án 52. ein. szám alatt kelt rendelete, mely szerint magyarországi illetőségű 
egyének részéről, a birodalmi tanácsban képviselt országokban vagy külföldön köttetni szán-
dékolt házasság czéljából benyújtott folyamodványhoz vagy 1 frtos magyar bélyeg, vagy 
az annak megfelelő érték készpénzben csatolandó. 

Ezzel kapcsolatban olvastatik u. a. ministeriumnak 1882. júniushó 12-én és 17397. sz. 
a. kelt, főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett válaszirata, melyben kijelentetik, hogy 
a ministerium által kiadott bizonyítványok, kizárólag azon ténykörülmény igazolására szo-
rítkoznak, hogy az ország határain kivül házasságra lépni szándékozó magyar honos házas-
sága tekintetében forog-e fen „polgári" akadály vagy sem. 

Magyar honos külföldön ily értelmű bizonyítvány felmutatása nélkül bázasságilag 
egybe nem adatik, a bizonyítvány kiállítása pedig a ministertanács 1876. évi októberlió 3-án kelt 
24077. számú határozata értelmében a vallás és közoktatásügyi minister hatáskörébe utaltatott. 

Ha külföldön 'és így a birodalmi tanácsban képviselt országokban lakó magyar 
illetőségű felek, hazánk határán belől kívánnának házasságikig egybeadatni, s így e rende-
leteket kijátszani, 

figyelmeztetnek egyházkerületünk lelkészei, hogy az ily egyéneket csakis 
a fentjelölt bizonyítványnak előmutatása mellett eskessék meg. T. 

XVII. Múlt évi ker. gy. jkvének XV. és u. a. évi egyetemes gy. jkvének 4. pontjánál 
olvastatik vallás és közoktatási m. k. minister úrnak Budapesten 1882. évi májushó 6-án 
20419. sz. a. kelt s főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett következő rendelete : Mult 
1881. évi július 10-én 469. szám alatt kelt felterjesztésére tudósítom Nagyságodat, miszerint 
a belügy és igazságügyi minister urakkal egyetértve elrendeltem, hogy a róm. kath. lelké-
szek párbéi- s eliez hasonló illetmények kiszolgáltatása iránt fenforgó ügyeiben mind azon, 
a vezetésem alatt álló ministeriumhoz felebbezett concret esetekben, midőn azon peressé 
vált kérdés eldöntése válik szükségessé, vájjon birtokhoz kötött vagy személyi járandóságnak 
tekintendők-e az illető illetmények ezentúl a rendes bíróság vétessék igénybe. 

Folytatólag olvastatik ugyanazon minister úrnak Budapesten 1882. évi május 22-én 
13838. sz. a. kelt főtisztelendő úrhoz intézett, s a fentebbi rendelet alkalmazását tartalmazó 
leirata: Pivárcsy Nándor lukii róm. kath. lelkésznek Luki úrbéres község ág. hitv. ev. 
lakosai ellen az ottani róm. kath. iskola- és orgonamester javára összesen öt öl fának ki-
szolgáltatása iránt, továbbá Dettrich Gyula ág. hitv. evang. biszkupiczi földbirtokos és 
Kardos Gusztáv trencséni róm. kath. plébános közt ágybér követelés iránt, végül a spáczai 
róm. kath. lelkész és kántornak Skoluda Mihály ottani ág. hitv. ev. lakos ellen párbér 
kiszolgáltatása iránt fenforgó ügyében 1880. évi mártius 4-én 210., 1881. évi april 20-án 
294. és 1880. évi april 23-án 339. sz. a. kelt felterjesztései folytán Trencsénmegye köz-
igazgatási bizottságához és illetve Pozsonymegye közönségéhez egyidejűleg kiadott rendele-
teimet másolatban közlöm Nagyságoddal, kellő tudomás végett. 

Vé^ül felolvastatnak az említett rendeletek másolatai, melyek szerint minister úr 
a Pivárcsy Nándor és a lukii ág. hitv. ev. egyházhívek között fennforgó iigyben a trencsén-
megyei közigazgatási bizottság által harmadfokban hozott marasztaló, s az ezt jóváhagyó alispáni 
határozatot hatályon kivül helyezi s megsemmisíti; Némák Ferencz trencséni szolgabírónak eljá-
rását, ki Dettrich Gyula és Kardos Gusztáv között egyeséget létesített, mint a fentírt rendeletbe 
ütközőt nem helyesli és végre a spáczai róm. kath. lelkész s kántornak Skoluda Mihály elleni 
ügyében a nagyszombati járás szolgabirája által hozott marasztaló s az ezt jóváhagyó megye al-
ispáni határozatot hatályon kivül helyezendőnek s az egész eljárást megsemmisítendőnek találja. 

Mind ezen közlemények, mint az egyes követelések igazságos elbírálá-
sára reményt keltök örvendetes tudomásul vétetnek, s a lelkészek utasíttatnak, hogy 
hasonló esetekben a ministeri leiratok értelmében eljárva, 1790/1. évi XXVI. t.-cz. 
6. pontjában biztosított jogainknak érvényt szerezni igyekezzenek. T. 
Nagys. Bobrovniczky László úr eltáuoztával, Teli. Mudroh Mihály 

úr, mint legidösb esperességi felügyelő foglalja el a társelnöki széket. 
XVIII. Beterjesztetik Oroszvár leánygyülekezet néhány ág. hitv. ev. lakosának nevében 

Ebner János lelkész úr által benyújtott panaszos folyamodványa, mely szerint nevezett 
4 
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leányegyháznak hat tagja évek óta kényszeríttetik az oroszvári róm. kath. lelkésznek gabona-
és pénzilletményt fizetni, a nélkül, hogy erre akár birtokaik átvételekor magán szerződés 
utján kötelezték volna magokat, akár e szolgalom birtokaikra telekkönyvileg be volna 
kebelezve. 

Felkéretik dr. Mudron Mihály úr szíveskedjék a panaszló oroszvári hivek 
ügyében eljárni. Miután a felkért e kívánatnak engedett az oroszvári hivek 
utasíttatnak, hogy sérelmök orvosoltatásának czéljából tek. dr. Mudron Mihály úrhoz 
forduljanak. T. 

XIX. Fentebbiekkel tárgyi összefüggésben s a múlt évi kir. gy. jkvének XVI. és u a. 
évi egyet, gyük jkvének 2. pontjánál, miután az ág. hitv. ev. és a helv. hitv. egyházak 
részéről az országgyűléshez intézett, s ez által a ministeriumnak, a ministerelnök utján meg-
fontolás végett és az annak következtében szükségessé válható törvényhozási eljárás kezde-
ményezése czéljából kiadott kérvény mind ez ideig eredmény nélkül maradt: 

ujolag felkéretik az egyetemes gyűlés, hogy az ág. hitv. evang. egye-
temes egyház és a helvét hitv. testvéregyház együttes s erélyes fellépésével 
s ismételt felszólalással igyekezzék egyházunk a hazai törvényekben gyökerező 
jogának érvényt szerezni. T. 

XX. Beterjesztetett és olvastatott : „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
népiskoláiról, az 1881—82. iskolai évben," összeállítva Korcsek Zsigmond, a kerületi iskolai 
bizottság jegyzője által, következő szerkezetben : 

1. Árvái esperessógben volt : 

6—12 éves tanköteles fiu 336, 6—12 éves tanköteles leány 328, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 664; 13—15 éves tanköteles fiu 134, 13—15 éves tanköteles leány 
138, 13—15 éves tanköteles gyermek 272; 6—15 éves tanköteles fiu 470, 6 —15 éves 
tanköteles leány 466, 6 —15 éves tanköteles gyermek 936. Ezek közül já r t : helybeli 
elemi iskolába 307 fiu, 283 leány, összesen 590 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 86 fiu, 
102 leány, összesen 188 gyermek; idegen elemi iskolába 7 fiu, 3 leány, összesen 10 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 7 fiu, 4 leány, összesen 11 gyermek; polgári iskolába 2 leány; 
középiskolába 10 fiu. Iskolát látogatott 417 fiu, 394 leány, összesen 811 gyermek. 
Iskolába nem járt 53 fiu, 72 leány, összesen 125 gyermek. Helybeli iskolába járt idegen 
illetőségű 10 fiu, 8 leány, összesen 18 gyermek. Tanító volt 11, kik mind képesítettek 
és rendesek. Az iskolák közül 9 egyházi, 2 állami s mind jó. Tanítólak volt 11, fa-
iskola 2, testgyakorló 1, taneszköz 144, kötet könyv 150; javíttatott 1 iskola. Az iskola 
jövedelme kész pénzben 1149 frt 80 kr., terményekben 1209 frt 10 kr., összesen 2358 frt 
90 kr. Az iskola tőkéje 1592 frt s ennek évi kamatja 113 frt 36 kr. Tandíjból bejött 
70 frt, egyházi segélyből 2175 frt 54 kr.; összes évi jövedelem 2358 frt 90 kr. Ebből 
fordíttatott: tanítók fizetésére 2350 frt 50 kr., egyebekre 8 frt 40 kr.; összes évi kiadás 
2358 frt 90 kr. 

2. Liptói esperességben v o l t : 

6—12 éves tanköteles fiu 1576, 6—12 éves tanköteles leány 1507, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 3083; 13—15 éves tanköteles fiu 694, 13—15 éves tanköteles leány 
681, 13—15 éves tanköteles gyermek 1375; 6—15 éves tanköteles fiu 2270, 6—12 éves 
tanköteles leány 2188, 6—15 éves tanköteles gyermek 4458. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 1387 fiu, 1306 leány, összesen 2693 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
457 fiu, 436 leány, összesen 893 gyermek; idegen elemi iskolába 10 fiu, 19 leány, összesen 
29 gyermek; polgári iskolába 18 fiu, 20 leány, összesen 38 gyermek; magánintézetbe 7 
leány; középtanodába 19 fiu. Iskolát látogatott 1891 fiu, 1788 leány, összesen 3679 
gyermek. Iskolába nem járt 379 fiu, 400 leány, összesen 779 gyermek. Helybeli iskolába 
járt idegen illetőségű 39 fiu, 27 leány, összesen 66 gyermek. Tanitó volt 45, kik közül 41 
képesített, 4 nem képesített; 43 rendes, 2 segéd. Az iskolák közül 38 az egyház tulaj-
dona, 3 bérelt; 37 jó ; 4 rosz. Tanítólak volt 40, faiskola 12, testgyakorló 8, taneszköz 
1482, kötet könyv 420; javíttatott egy iskola. Az iskola jövedelme kész pénzben 8378 frt 
55 kr., terményekben 5940 frt, összesen 14318 frt 53 kr. Az iskola ingatlan vagyonának 
értéke 18180 frt s ennek évi jövedelme 1198 frt. Tandíjból bejött 2666 frt 40 kr., köz-
ségi segélyből 882 frt, egyházi segélyből 9284 frt 15 kr., egyebekből 288 fr t ; összes évi 
jövedelem 14318 frt 55 kr. Ebből fordíttatott: tanítok fizetésére 13909 frt 55 kr., javításra 
290 frt, tanszerekre 53 frt, egyebekre 66 f r t ; összes évi kiadás 14318 frt 55 kr. 
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3. Mosonyi esperességben vo l t : 

6—12 éves tanköteles fiu 461, 6 12 éves tanköteles leány 442, 6—12 éves tan-
köteles gyermek 903; 13—15 éves tanköteles fiu 164, 13—15 éves tanköteles leány 173, 
13 —15 éves tanköteles gyermek 337; 6—15 éves tanköteles fiu 625, 6—15 éves tanköteles 
leány 615, 6—15 éves tanköteles gyermek 1240. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 
458 fiu, 438 leány, összesen 896 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 160 fiu, 166 leány, 
összesen 326 gyermek; idegen ismétlő iskolába 3 fiu, 5 leány, összesen 8 gyermek; polgári 
iskolába 3 fiu, 2 leány, összesen 5 gyermek; magánintézetbe 1 leány; középtanodába If in . 
Iskolát látogatott 625 fiu, 612 leány, összesen 1237 gyermek. Iskolába nem járt 3 leány. 
Helybeli iskolába járt idegen illetőségű 6 fiu, 5 leány, összesen 11 gyermek. Tanító volt 10, 
kik mind képesítettek és rendesek. Mind a 8 iskola az egyház tulajdona s jó. Tanítólak 
volt 8 , faiskola 6, taneszköz 639, kötet könyv 408. Az iskola jövedelme kész pénzben 
3919 frt 36 kr., terményekben 2963 frt, összesen 6882 frt 36 kr. Az iskola ingatlan vagyoná-
nak értéke 16600 frt. s ennek évi jövedelme 829 frt. Az iskola tőkéje 599 frt s ennek évi 
kamatja 29 frt 79 kr. Tandíjból bejött 1495 frt 28 kr., községi segélyből 829 frt, egyházi 
segélyből 3670 frt 81 kr., egyebekből 28 frt 48 kr. ; összes évi jövedelem 6882 frt 36 kr. 
Ebből fordíttatott : tanítók fizetésére 6198 frt 78 kr., javításra 376 frt, tanszerekre 58 frt 
47 kr., egyebekre 249 frt 11 kr.; összes évi kiadás 6882 frt 36 kr. 

4. Nyitrai esperességben vo l t : 

6—12 éves tanköteles fiu 2872, 6—12 éves tanköteles leány 3023, 6—12 éves 
tanköteles gyermek 5895; 13—15 éves tanköteles fiu 969, 13—15 éves tanköteles leány 
980, 13—15 éves tanköteles gyermek 1949; 6 — 15 éves tanköteles fiu 3841, 6—15 éves 
tanköteles leány 4003, 6—15 éves tanköteles gyermek 7844. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 2543 fiu, 2482 leány, összesen 5025 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
298 fiu, 251 leány, összesen 549 gyermek; idegen elemi iskolába 4 fiu, 1 leány, összesen 
5 gyermek; idegen ismétlő iskolába 12 fiu, 8 leány, összesen 20 gyermek; polgári iskolába 
3 fiu, 4 leány, összesen 7 gyermek; magánintézetbe 1 leány, középiskolába 22 fiu. Iskolát 
látogatott 2882 fiu, 2747 leány, összesen 5629 gyermek. Iskolába nem járt 959 fiu, 1256 
leány, összesen 2215 gyermek. Helybeli iskolába járt idegen illetőségű 26 fiu, 16 leány, 
összesen 42 gyermek. Tanító volt 73, kik közül 33 képesített, 40 nem képesített; 32 rendes, 
41 segéd. Az iskolák közül 51 az egyház tulajdona, 1 állami, 21 bérelt. Tanítólak volt 
56, faiskola 25, testgyakorló 21, taneszköz 1838, kötet könyv 668; épület 3 új, javíttatott 
3 iskola. Az iskola jövedelme kész pénzben 13112 frt 24 kr., terményekben 3899 frt, 
összesen 17011 frt 24 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 2030 frt s ennek évi 
jövedelme 337 frt. Tandíjból bejött 1721 frt, községi" segélyből 540 frt, egyházi segélyből 
14241 frt 34 kr., egyebekből 171 frt 90 kr.; összes évi jövedelem 17011 frt 24 kr. Ebből 
fordíttatott: tanítók fizetésére 15804 frt 50 kr., javításra 368 frt 90 kr., tanszerekre 141 frt, 
egyebekre 696 frt 84 kr.; összes évi kiadás 17011 frt 24 kr. 

5. Pozsonyvárosi esperességben vo l t : 
6—12 éves tanköteles fiu 405, 6—12 éves tanköteles leány 399, 6—12 éves tan-

köteles gyermek 804; 13—15 éves tanköteles fiu 119, 13 — 15 éves tanköteles leány 137; 
13—15 éves tanköteles gyermek 256; 6—15 éves tanköteles fiu 524, 6 —15 éves tanköte-
les leány 536, 6—15 éves tanköteles gyermek 1060. Ezek közül j á r t : helybeli elemi 
iskolába 430 fiu, 429 leány, összesen 859 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 45 fiu, 21 
leány, összesen 66 gyermek; magánintézetbe 34 leány, középiskolába 41 fiu. Iskolát láto-
gatott 516 fiu, 484 leány, összesen 1000 gyermek. Iskolába nem járt 8 fiu, 52 leány, 
összesen 60 gyermek. Helybeli iskolába járt idegen illetőségű 68 fiu, 46 leány, összesen 
114 gyermek. Tanító volt 16, kik közül 15 képesített, egy nem képesített; 14 rendes, 2 
segéd. Mind a hat iskola az egyház tulajdona s jó. Tanítólak volt 3, faiskola 2, test-
gyakorló 1, taneszköz 675, kötet könyv 459; épült 1, javíttatott 2 iskola. Az iskola jöve-
delme kész pénzben 10668 frt, terményekben 266 frt, összesen 10934 frt. Az iskola ingat-
lan vagyonának értéke 162 frt s ennek évi jövedelme 27 frt. Az iskola tőkéje 2650 frt 
s ennek évi kamatjai 132 frt 50 kr. Tandíjból bejött 1909 írt, községi segélyből 280 frt, 
egyházi segélyből 7685 frt 50 kr., egyebekből 900 fr t ; összes évi jövedelem 10934 frt. 
Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 10Í40 frt, javításra 160 frt, tanszerekre 100 frt, egye-
bekre 534 fr t ; összes évi kiadás 10934 frt. 

4* 
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6. Pozsonymegyei esperességben vo l t : 
6—-12 éves tanköteles fiu 901, 6—12 éves tanköteles leány 935, 6—12 éves 

tanköteles gyermek 1836 ; 13—15 éves tanköteles fiu 304, 13—15 éves tanköteles leány 
300, 13—15 éves tanköteles gyermek 604; 6—15 éves tanköteles fiu 1205, 6—15 éves 
tanköteles leány 1235, 6 —15 éves tanköteles gyermek 2440. Ezek közül j á r t : helybeli 
elemi iskolába 854 fiu, 906 leány, összesen 1760 gyermek ; helybeli ismétlő iskolába 225 fiu, 
212 leány, összesen 437 gyermek; idegen elemi iskolába 21 fiu, 10 leány, összesen 31 gyer-
mek; idegen ismétlő iskolába 7 fiu, 1 leány, összesen 8 gyermek; polgári iskolába 32 fiu, 
12 leány, összesen 44 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 8 leány, összesen 9 gyermek; 
középiskolába 9 fiu. Iskolát látogatott 1149 fiu, 1149 leány, összesen 2298 gyermek. Isko-
lába nem járt 56 fiu, 86 leány, összesen 142 gyermek. Helybeli iskolába járt idegen illető-
ségű 48 fiu, 34 leány, összesen 82 gyermek. Tanitó volt 28, kik közül 25 képesített, 3 nem 
képesített; 27 rendes, 1 segéd. Az iskolák közül 18 az egyház tulajdona, 3 községi; 20 jó, 
1 rosz, Tanitólak volt 21, faiskola 3, testgyakorló 3, taneszköz 896, kötet könyv 1485 ; 
javíttatott 1 iskola. Az iskola jövedelme készpénzben 10,364 frt 7 kr, terményekben 1161 frt, 
összesen 11,525 frt 7 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 9200 frt s ennek évi 
jövedelme 492 frt. Az iskola tőkéje 7660 frt s ennek évi kamatjai 531 frt 40 kr. Tandíj-
ból bejött 659 frt 50 kr ; községi segélyből 1788 frt; egyházi segélyből 8054 frt 17 k i -
összes évi jövedelem 11,525 frt 7 kr. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 10,804 frt 30 ki-
javításra 222 frt 62 kr; tanszerekre 181 frt 15 k r ; egyebekre 317 frt; összes évi 
kiadás 11,525 frt 7 kr. 

7. Trencséni esperességben volt: 
6—12 éves tanköteles fiu 1147, 6 - 1 2 éves tanköteles leány 1153, 6—12 éves 

tanköteles gyermek 2300; 13—15 éves tanköteles fiu 399, 13 — 15 éves tanköteles leány 
406, 13—15 éves tanköteles gyermek 805; 6—15 éves tanköteles fiu 1546, 6—15 éves 
tanköteles leány 1559, 6—15 éves tanköteles gyermek 3105. Ezek közül jár t : helybeli 
elemi iskolába 1039 fiu, 1017 leány, összesen 2056 gyermek ; helybeli ismétlő iskolába 
144 fiu, 145 leány, összesen 289 gyermek ; polgári iskolába 3 fiu, 2 leány, összesen 5 
gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 1 leány, összesen 2 gyermek ; középtanodába 20 fiu, 
7 leány, összesen 27 gyermek. Iskolát látogatott 1207 fiu, 1172 leány, összesen 2379 gyer-
mek. Iskolába nem járt 339 fiu, 387 leány, összesen 726 gyermek. Helybeli iskolába járt 
idegen illetőségű 7 fiu, 10 leány, összesen 17 gyermek. Tanitó volt 27, kik közül 14 képe-
sített, 13 nem képesített; 16 rendes, 11 segéd. Az iskolák közül 25 az egyház tulajdona, 
1 bérelt; 20 jó, 6 rosz. Tanitólak volt 26, faiskola 9, taneszköz 510. Az iskola jövedelme 
készpénzben 5450 frt 88 kr., terményekben 692 frt, összesen 6142 frt 88 kr. Az iskola 
ingatlan vagyonának értéke 9000 frt, s ennek évi jövedelme 692 frt. Tandíjból bejött 
1068 frt 80 kr., egyházi segélyből 4072 frt 08 kr ; egyebekből 310 f r t ; összes évi jöve-
delem 6142 frt 88 kr.-Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 5795 frt 88 kr; javításra 266 f r t ; 
tanszerekre 35 f r t ; egyebekre 46 f r t ; összes évi kiadás 6142 frt 88 kr. 

8. Turóczi esperességben vo l t : 
6—12 éves tanköteles fiu 1398, 6 — 12 éves tanköteles leány 1214, 6 — 12 éves 

tanköteles gyermek 2612; 13—15 éves tanköteles fiu 376, 13—15 éves tanköteles leány 
281, 13—15 éves tanköteles gyermek 657 ; 6—15 éves tanköteles fiu 1774, 6—15 éves 
tanköteles leány 1495, 6—15 éves tanköteles gyermek 3269. Ezek közül já r t : helybeli 
elemi iskolába 1124 fiu, 934 leány, összesen 2058 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
139 fiu, 84 leány, összesen 223 gyermek ; idegen elemi iskolába 50 fiu, 50 leány, összesen 
100 gyermek; polgári iskolába 16 fiu, 2 leány, Összesen 18 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 
középtanodába 23 fiu. Iskolát látogatott 1353 fiu, 1070 leány, összesen 2423 gyermek. 
Iskolába nem járt 421 fiu, 425 leány, összesen 8 46 gyermek. Helybeli iskolába járt idegen 
illetőségű 126 fiu, 60 leány, összesen 186 gyermek. Tanitó volt 50, kik közül 31 képesí-
tett, 19 nem képesített; 31 rendes, 19 segéd. Az iskolák közül 42 az egyházközség-
tulajdona, 6 bérelt; 32 jó, 16 rosz. Tanitólak volt 43, faiskola 15, testgyakorló 7, tan-
eszköz 881, kötet könyv 30 ; épült 1 uj iskola. Az iskola jövedelme készpénzben 6782 frt, 
terményekben 4728 fr t ; összesen 11,510 frt. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 8100 frt 
s ennek évi jövedelme 518 frt. Tandíjból bejött 7109 frt, községi segélyből 65 frt, egyházi 
segélyből 3443 frt, egyebekből 375 f r t ; összes évi jövedelem 11,510 frt. Ebből fordíttatott: 
tanítók fizetésére 11,370 frt, javításra 44 frt, tanszerekre 24 frt, egyebekre 72 f r t ; összes 
évi kiadás 11,510 frt. 



Összezés : 

Az egész dunáninneni kerületben volt: 
6 _ 1 2 éves tanköteles fiu 9096, 6—12 éves tanköteles leány 9001, 6—12 éves 

tanköteles gyermek 18,097 ; 13—15 éves tanköteles fiu 3159, 13—15 tanköteles leány 
3096, 13—Í5 éves tanköteles gyermek 6255 ; 6—15 éves tanköteles fiu 12,255, 6—15 
éves tanköteles leány 12,097, 6—15 éves tanköteles gyermek 24,352. Ezek közül já r t : 
helybeli elemi iskolába 8142 fiu, 7795 leány, összesen 15,937 gyermek ; helybeli ismétlő 
iskolába 1554 fiu, 1417 leány, összesen 2971 gyermek ; idegen elemi iskolába 92 fiu, 
83 leány, összesen 175 gyermek; idegen ismétlő iskolába 29 fiu, 18 leány, összesen 47 
gyermek; polgári iskolába 75 fiu, 44 leány, összesen 119 gyermek; magán intézetbe 3 fiu, 
52 leány, összesen 55 gyermek ; középtanodába 145 fiu, 7 leány, összesen 152 gyermek. 
Iskolát látogatott 10,040 fiu, 9416 leány, összesen 19,456 gyermek. Iskolába nem járt 
2215 fiu, 2681 leány, összesen 4896 gyermek. Helybeli iskolába járt idegen illetőségű 
330 fiu, 206 leány, összesen 536 gyermek. Tanitó volt 260, kik közül 180 képesített, 
80 nem képesített; 184 rendes, 76 segéd. Az iskolák közül 197 az egyház tulajdona, 
6 községi vagy állami s 31 bérelt; 189 jó, 45 rosz. Tanitólak volt 210, faiskola 74, test-
gyakorló 41, taneszköz 7065, kötet könyv 3620; épült 4 uj iskola, javíttatott 8. Az iskola 
jövedelme készpénzben 59,824 frt 90 k r ; terményekben 20,858 frt 10 k r ; összesen 
80,683 frt. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 63,272 frt s ennek évi jövedelme 4093 frt. 
Az iskola tőkéje 12,501 frt s ennek évi kamatja 807 frt 5 kr. Tandíjból bejött 16,698 frt 
98 k r ; községi segélyből 4384 f r t ; egyházi segélyből 52,626 frt 59 k r ; egyebekből 
2073 frt 38 k r ; összes évi jövedelem 80,683 frt. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 
76,373 frt 51 k r ; javításra 1727 frt 52 kr ; tanszerekre 592 frt 62 k r ; egyebekre 
1989 frt 35 kr ; egész évi kiadás 80,683 frt. 

A kerületi gyűlés ezen alapos és átnézetes jelentést érdeklődéssel tudo-
másul veszi; egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvenni határozza; jegyző 
urnák szorgalmáért és pontosságáért köszönetet mond; kiindulva pedig azon 
tapasztalatból, hogy jelen évi sok adat nevezetesen külömbözik a mult évitől, 
az előirt táblázatok szabatos, egyenletes és megbízható kitöltésének eszközlése 
végett jónak látja utasítást adni ki, melynek kidolgozására a kerületi iskolai 
bizottság felkéretik. L. 

XXI. Olvastatott a szláv tankönyvek érdekében fennálló iskolai albizottság jelentése 
1882. évről, mellyel az illető választmány óhajtja, hogy némely tankönyveknek a kerület 
támogatásával eszközlendő kiadását illető mult évi kerületi határozat életbe lépjen, s ismétli 
az alkalmas könyvek mult évi ajánlását, melyekhez még Bezso János tanitó műveit is 
ajánlja számíttatni, melyek : Obrázkovy slabikár a prvá cítanka; Druhá cítanka a mluvnica; 
Tretia citanka a mluvnica; Mad'arské citanie a cvicenie reci. 

A kerületi gyűlés a benyújtott jelentést tudomásul veszi; Bezso műveit 
ajánlja; azon indítványt, mellyel a kerületi pénztár igénybe vétetik újólag a 
kerületi számvevő bizottsághoz véleményadás végett utasítja. L. 

XXII. Olvastatik a mult évi jkv. XIX. pontja, mely szerint az egyetemes gyűlés utján 
a magas kormány az iránt volt megkeresendő, hogy egyházi megbizásból az állami elemi 
iskoláknál működő vallástanitók jutalmazásáról gondoskodjék ; és olvastatott az egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 16. pontja, melynek értelmében az egyetemes gyűlés ezen ügyet 
a kerületek belügyének tekinti, s a kerületekhez vissza is szállítja. 

A kerületi gyűlés az egyetemes gyűlés elutasítását tudomásul véve, el-
határozta a kerülettől közvetlenül a vallás és közoktatásügyi ministeriumhoz fel-
terjesztést intézni és kivánni, hogy bárhol állított vagy állít a kormány állami 
iskolákat, gondoskodjék a vallástanitó jutalmazásáról. L. 

XXIII. Az iskolai kérdéssel összefüggésben beterjesztetett és olvastatott a vallás és köz-
oktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 1882. évi 17,101. sz. a. kelt rendelete, melyben 
azon okból, hogy a miavai, brezovai, turolukai, óturai, lubinai, bottfalvi, szobotisti, kosz-
tolni ; továbbá valaszkobélai irtványokon és rudnói völgyben fekvő községekben levő ágost. 
evang. felekezeti népiskolák nem felelnek meg az 1868. évi 38. t.-cz. 12. és 13. §-aiban 
foglalt követelményeknek s különösen tanítókul e helyeken csaknem kivétel nélkül a tanítói 
hivatalra egyátalán nem alkalmazható, még irni, olvasni is alig tudó földmivesek alkalmaz-
tatnak ; — tekintettel arra, hogy ezen iskoláknál mutatkozó feltűnő hiányok megszüntetése 
iránt, íiz egyházi hatóság részéről mi intézkedés sem tétetett s remény sincsen, hogy valami 
történjék, kijelenti a minister ur, hogy hajlandó volna Miava határában fekvő 9 irtványbeli 
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iskola részére kisérletképen 2 vándortanítói állomást tárczájának terhére rendszeresíteni, ezen 
vándortanítók működésökre nézve a rendelethez csatolt „Utasítás "-bau foglaltak szolgálnának 
irányadókul, vagyis az iskola jellege, jövedelme, az iskolaszék hatósága semmiféle tekintet-
ben nem érintetnék, a tanítók működése kizárólag csak a tanításra terjedne, s azt egy iskolá-
ban hetenkint bizonyos, később meghatározandó napokon teljesítenék, és ezen nemcsak a 
tankötelesek, hanem a felekezeti tanítók is jelen lennének, így a tanítóknak is alkalom nyúj-
tatnék, hiányos képességök pótlására s a mellett a tanítás is rendszeresen vezettetnék. — 
Végül felkéri minister úr a Superintendens urat, hogy e kérdésben véleményesen nyilat-
kozzék, hozzá téve, hogy azon esetre, ha a jelzett intézménnyel az említett helyeken levő 
iskolák viszonyai rendbeliozhatók nem lesznek, indíttatva fogja magát érezni az 1868. évi 
38. t.-cz. 15. §-ában megszabott eljárást foganatba venni, s annak megtörténte után ott, 
hol indokoltnak mutatkozik, állami iskolát felállítani. 

Ezen ministeri rendelet nyomán főtisztelendő Superintendens úr megjegyezvén, 
hogy az, mintha az 0 és az egyházi hatóság részéről az irtványi iskolák érdekében misem 
történnék, nem áll, jelenti, hogy ő ezen rendeletet a nyitrai esperességnek, mint legköze-
lebb érdekeltnek nyilatkozat czéljából kiadta s jelentést vár. 

Nyitrai esperes úr megjegyezvén, hogy az említett rendeletben felhozott iskolák 
nem valamennyije evangélikus, nevezetesen a valaszko-bélai irtványok és a rudnai völgy 
hozzánk nem tartozik és hogy nem áll az mintha-a nyitrai esperesség és az illető egy-
házak az irtványi iskolákról nem gondoskodnának, holott is évenkint uj és uj iskolák állít-
tatnak és nagy szegénység s más akadályok mellett folytonos haladás van, jelenti, hogy a 
többször tisztelt ministeri rendelet a nyitrai esperességi gyűlésnek beterjesztetett, ez pedig 
határozta, hogy a főtisztelendő egyházkerület utján a vallás és közoktatásügyi magy. kir. 
minister úr O Nagyméltóságához felirat intéztessék, melyben hálával ismertetnék el iskoláink 
iránt tanúsított gondoskodás és áldozatkészség, de egyszersmind fejeztessék ki azon meg-
győződés, hogy az evangelikus egyház a mi iskoláinkon működő s nekünk nem felelős 
vándortanítói intézményt elvileg el nem fogadhatja, hogyha pedig oly kegyes volna a minister 
úr ezen intézménnyel tárczáját megterhelni, kegyeskedjék az e czélra szánt összeget a mi 
kezeinkbe adni, hogy mi magunk, az ajánlott módon rendezhessük irtványi iskoláinkat. 

A kerületi gyűlés a nyitrai esperesség javaslatának alapján elhatározta a jel-
zett értelemben szerkesztett választ illetőleg kérvényt intézni a Minister úrhoz. L. 

XXIV. Főtisztelendő Superintendens úr jelenti, hogy a múlt évi kir. gy. jkvének XXXI. 
pontjával megállapított ajánlási mód érvényesítésével a Zsedényi-féle alapítványból, folyó 
évben a következő tanítók jutalmaztattak : árvái esperességben : Benczúr Mátyás, jaszenovai-; 
liptói esperességben : Jamniczky András, nagypalugyai-; mosonyi esperességben : Ebner János, 
németjárfalvi-; nyitrai esperességben : Nehiba Sámuel, verbói-, Bezso János, szeniezi-, s a 
tizedik helyre Stepita János, szeniczi; pozsonyvárosi esperességben : Bekker Ádám, pozsonyi-; 
pozsonymeyyei esperességben: Neumann Dániel, kralovai-; trencséni esperességben; Krajcso-
vics István, beczkói-; turóczi esperességben : Soltész György, mosóczi tanítók. 

Tudomásul vétetik, s a megjutalmazottak utasíttatnak, hogy nyugtáikat 
tekintetes Jeszenszky József kerületi pénztárnok úrhoz küldjék be. T. 

XXV. Beterjesztetnek egyházkerületünk területén fennálló állami tanító- és tanítónő-
képző intézeteken a vallástan oktatásáról szóló következő jelentések : 

1. A niodori tanítóképző intézet ev. vallástanára tiszt. Hollerung Károly lelkész úr 
jelenti, hogy az elmúlt 1881/2. tanévben ez intézetet 7 evang. növendék látogatta, kik 
június 20-án nagytiszt. Ritter Károly úr jelenlétében, az egyháztörténelemből, mint ez évi 
tantárgyból megvizsgáltattak s 1 kitűnő, 4 dicséretes s 2 jó érdemjegyet nyertek. Ugyan-
ezen tanintézeten hárman tették a tanképesítő vizsgát 1 kitűnő, 1 dicséretes és 1 elégséges 
eredménnyel. — A gyakorlatok megtartattak. 

2. A znióváraljai tanítóképző intézet ev. vallástanára tiszt. Rosza János lelkész úr 
jelenti, hogy három evang. növendék látogatta ez intézetet. Tantárgy : egyháztörténelem. 
Júniushó 12-én tartatott meg a vizsga. Eredmény 1 dicséretes, 2 jó. 

3. A pozsonyi tanítónőképző intézet vallásoktatásáról jelenti Trsztyénszky Ferencz 
esperes, ker. biztos, hogy ez intézetet 18 evang. növendék látogatta. Tantárgy : egyház-
történelem. Vizsga június 12-én tartatott. Az eredmény általában dicséretes. Tanképe-
sítő vizsga ez évben nem tartatott. 

A felolvasottakkal kapcsolatban jelenti főtisztelendő úr, hogy tek. Lenkei Sámuel 
úr, a pozsonyi tanítónőképző intézeten vallástanár ezen állásáról lemondott, s helyébe tiszt. 
Frey tag Victor úr neveztetett ki. 

Tudomásul vétetik. T. 
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XXVI. Olvastatik Gyuris János a lipótvári magyar kir. állami fogház lelkészének évi 
jelentése, melyben a rábizott fegyenezek számáról, elitéltetésök okáról és erkölcsi állapotá-
ról, valamint istentisztelettel, oktatással, lelkipásztorkodással és az egyes zárkákban végzett 
látogatásával teljesített lelkészi működéséről értesít. 

A kerületi gyűlés ezen alapos és érdekes jelentést helyeslő tudomás-
sul veszi. L. 

XXVII. Néhai báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelő úrnak Radvanban 1882. évi 
júniuslió 5-én kelt, s az egyetemes gyűlést 1882. évi októberhó 18-ára Budapestre egybe-
hívó levelével összefüggésben főtisztelendő Superintendens úr értesíti a közgyűlést, hogy 
megállapított rend szerint a közgyűlésen való megjelenés határidejéül oktober 16-a tüzetett 
ki, mely napon a szokásos értekezlet is megtartatik; 17-én délelőtt boldogult egyetemes 
felügyelő úr emlékére gyászistentisztelet leend, mire 18-án a tanácskozások veendik kez-
detüket. 

A kerületi gyűlés a meghívót és főtisztelendő úrnak értesítését irányadó 
tudomásul véve; ez egyetemes gyűlésre a kerület rendszerinti elnöksége mellett 
követekül kiküldi : Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost, Leska János, 
Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly, Krizsan Károly (napi díjjal), Hodzsa An-
drás, Andaházy László, Bobrovniczky László, Major Pál, dr. Mudroií Mihály, 
dr. Samarjay Károly, Schleifer Károly, Dohnányi Lajos, Mudroií Pál, Michaelis 
Vilmos (napi díjjal) urakat. T. 

XXVIII. Beterjesztetik a kerületi pénztár s pénztárnoki számadás megvizsgálására 1880. évi 
közgyűlés jegyzőkönyvének XII. pontjával kiküldött bizottság jelentése, mely szerint 1881. 
évben volt: 

I. Forgalom: Bevétel . . . . . . . 8147 frt 03 kr. 
Kiadás 6916 „ 75 „ 

Pénztári maradvány 1230 frt 28 kr. 
II. Vagy (mállás: Tőkékben Kamatokban 

Cselekvő vagyon . . . 43467 frt 78 kr. 2247 frt 78 kr. 
Szenvedő vagyon alapítványokban 22885 „ 21 „ 1160 „ 44 „ 

Tiszta cselekvő vagyon 20582 frt 57 1™ 1087 frt 34 kr. 
A múlt évi vágyónál!áshoz képest tőkékben 302 frt 95 kr. növekvés; kamatokban 

4 frt 72 kr. apadás mutatkozik. A kamatjövedelem apadása a kamatláb leszállásában találja 
magyarázatát. 

Tudomásul vétetik. T. 
XXIX. A volt turócz-szentmártoni gymnasium tulajdonát képező, s a kerületi pénztárban 

őrzött 7 drb. turócz-szentmártoni takarékpénztári könyvecskében foglalt vagyon : 
1. Tápintézeti alap . . . . 616 frt 55 kr. 
2. Kuzmányi-féle alapítvány . . 139 „ 82 „ 
3. Stúr-féle alapítvány . . . 187 „ 88 „ 
4. Paulinyi-féle alapítvány . . . 94 „ 45 „ 
5. Muzeumi alap . . . . 38 „ 31 „ 
6. Suhajda-féle alapítvány . . . 777 „ 70 „ 
7. Intézeti orvos díjazására alap . 198 „ 51 „ 

Összesen 2053 frt 22 kr. s igy a kimuta-
tott összeg teljesen egyenlő az őrizet alá vett összeggel, minek oka, hogy a takarékpénz-
tári könyvekbe az esedékes kamatok be nem jegyeztettek. 

Jóllehet egy takarékpénztár ügyvitelével szemben a kamatok évi be-
jegyzése nem feltétlenül szükséges, mégis a nyilvántartás érdekében felhivatik a 
turóczmegyei esperes úr, hogy a turócz-szentmártoni takarékpénztárból a kama-
tokra vonatkozó tudósítást évenkint vegye ki s a kerületi pénztárnok úrral 
közölje. T. 

XXX. Jeszenszky József kerületi pénztárnok urnák, a pénztár hű és gyümölcsöztető 
kezeléseért s a számadások kifogástalan vezetéseért nyilvánított köszönet mellett 

az 1881. évre a szokásos félmentvény megadatik. T. 
XXXI. Az egyházkerületi pénztár számadásainak s pénztárnak megvizsgálására kiküldött 

s e tárgyban is meghatalmazott bizottság az 1882. évre következő költségvetési előirány-
zatot terjeszt be : 
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I. S z ü k s é g l e t . 

Superintendensi tiszteletdíj . . . . . 1200 frt — kr 
Superintendensi segédlelkész fizetése 200 V — T) 
Váczi siketnémák intézetében vallástanításért . 20 V — n 
4 kerületi jegyző tiszteletdíja . . . . 200 V — r> 
Kerületi pénztárnok tiszteletdíja . . . . 100 V — V 
Pozsonyi lyceumi tápintézetnek . . . . 
Theologiai akadémiára évi járulék 

250 r> — n Pozsonyi lyceumi tápintézetnek . . . . 
Theologiai akadémiára évi járulék 250 r> — V 
Németh István alapítványnak kamat 8G r> 88 V 
Szirmay Ádámné „ „ . . . 63 V — r> 
Zsedényi Ede „ „ 1000 V — r> 
Ozvegy-árva-intézet „ „ 10 r> 56 V 
Vegyes előre nem látható kiadásokra 964 V 61 V 

Összeg 4345 frt 05 kr. 

II. F e d e z e t . 
Cselekvő tőkék jövedelme 
Esperességek illetékei : 

/ 

Államsegélyből 

Árva 73 V 85 
Liptó 332 V 51 
Mosony 76 n 54 
Nyitra 509 n 94 
Pozsony város 86 r> 73 
Pozsony megye . 
Trencsén . 

147 V 53 Pozsony megye . 
Trencsén . 205 V) 28 
Turócz 264 V) 89 
. 400 n — 

2247 frt 78 kr. 
r> 
v 
v 

n 
V) 
v 
v 
v 

Fedezet összege 4345 frt 05 kr. 
a szükséglet a fedezettel sem maradvány, sem hiány nem Osszehasor dítta t ván 

mutatkozik. 
A beterjesztett költségvetési előirányzat helyeslőleg elfogadtatik. T. 

XXXII. A Baldácsy alapítvány bizottságának eddigi működéséről s az elért eredményről 
tett jelentésére, a jövőben szükséges teendőkre vonatkozó javaslatára, s az egyházkerületek-
hez az alapítvány fenntartása, biztosítása és kezelése iránt intézett felhívására egyházkerü-
leti gyiilésünk 

mindenek előtt kedves kötelességének ismeri a fenttisztelt bizottságnak 
buzgó és sikeres munkálkodásaért hálás köszönetét kifejezni. Az alapítvány jövő 
kezelését illetőleg kijelenti, 

hogy az alapítvány mielébb tehermentes legyen, a mutatkozó jövedelem 
felesleg mind addig, mig e czél elérve nem lesz a terhek törlesztésére fordíttassák. 

A jövedelem egy részének, az alap biztosítása és öregbítése czéljából való 
tőkésítése iránt mind addig, mig az alap teljesen tisztázva, rendbehozva nincsen 
s a jövedelem tökéletesen megállapítható nem lesz, határozni nem kiván. 

Az alap jövedelme a 11 kerület között egyenlő részletekben osztandó el. 
Minden kerület a reá eső részt egészben veszi át; a három czél közötti 

felosztás arányának meghatározása minden kerületnek belügye. 
Az alapítvány ügyeinek intézésére javasolt közgyűlés és igazgatóság fel-

állítását, a javaslatban megirt szervezéssel és hatáskörrel helyesli; azonban a kerü-
letek részéről a közgyűlésre küldendő meghatalmazottak nem egy, de három évre 
választandók és újra választhatók. 

Jelen viszonyok között az ügyész, későbben az alapítványi vagyon köz-
vetlen felügyeletére megválasztandó tisztviselőnek készpénzfizetés, pl. évi 2000 frt 
állapíttassék meg. 

Kerületünk részéről rendes meghatalmazottakul a közgyűlésre főtiszte-
lendő és nagyságos Geduly Lajos superintendens és nagyméltóságú Szent Iványi 
Márton ker. felügyelő urak, póttagul dr. Mudron Mihály választatnak meg. T. 

XXXIII. A múlt évi ker. gy. jkvének XXVIII. pontjánál felolvastatnak u. a. évi egye-
temes gy. jkvének G. 25—27. pontjai, midőn egyszersmind főtisztelendő Superintendens úr 
jelenti, hogy a theologiai akadémia felállításának érdekében szükséges intézkedések meg-



tétettek, a kormányzó bizottságok nemcsak az akadémia szervezeti szabályzatát megálla-
pították, hanem a tanárok is megválasztattak s jóllehet a tanári kar még kiegészítendő a 
theologiai akadémia folyó évi szeptemberhó 12-én ünnepélyesen meg fog nyittatni s meg-
kezdi működését. 

Midőn a kerületi gyűlés a jelentést örömmel fogadja s a közlött siker 
felett érzett örömét, az Ur áldásának hő kivánata mellett jegyzőkönyvileg is ki-
fejezni óhajtja, az egyetemes egyház s a pozsonyi egyház között kötött s az 1881. 
évi egyetemes gyűl. jkvének 27. pontjában foglalt szerződés 31. s 32. számai 
alatt jegyzett megállapodásokra nézve, múlt évi határozatának értelmében és újó-
lag kijelenti, hogy azon nem várt esetben, ha az egyetemes egyház theologiai 
akadémiáját Pozsonyból más helyre kivánná áttenni a Zsedényi-Peiscliel alapít-
ványokhoz, s a megszűnt protestáns theologiai intézet alapjából visszafizetett össze-
gekre nézve fenntartja e kerület alapítványszerű szabad rendelkezési jogát s az 
alapítványok hovatartozása kérdésének eldöntésére egyedül a birói utat tartja 
illetékesnek. 

E jogfenntartást és nyilatkozatot az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvébe 
felvétetni kéri. T. 

XXXIV. A múlt évi ker. gy. jkvének XXIX. pontjánál főtisztelendő Superintendens úr 
jelenti, h o g y nemcsak az akadémia szervezeti szabályzatában, de a gyakorlatban is az ágost. 
hitvallás tanaira és egyházunkban létező különféle nyelvek érdekeire kellő figyelem fordíttatott. 

Megnyugtató tudomásul vétetik. T. 

XXXV. Olvastatik a theol. akadémiai nagy bizottság helyettes elnöke br. Prónay Dezső 
és jegyzője Zelenka Pál urak által aláírt, Pozsonyban 1822. évi julius 4. 5. napjain tartott 
nagy bizottsági ülésből kerületünk elnökségéhez intézett átirata, mellyel azon értesítés 
kapcsában, hogy a th. akadémia f. é. szeptember elején Pozsonyban meg fog nyittatni s 
6 tanárral, teljes 4 évi tanfolyammal megkezdi működését, tisztelettel felkéretik az elnökség 
s általa a kerület, hogy a dunáninneni kerület pénztárából a szerződés 4. 5. pontjai értel-
mében járó 250 frtot és a Peischel-féle alapítványnak költségvetésbe jelenleg 1500 frtra felvett 
évi kamatát folyóvá tegye, illetőleg annak félévi részletét 875 frtot, most folyó évi szep-
tember 1-jére, folytatólagosan pedig minden félév elején előre az akadémia pénztára javára 
kiutalványozza és kifizettesse. 

A kerületi gyűlés örömmel engedve a felhivásnak, a szerződésileg ki-
kötött összegeket mind a két pénztárból utalványozza s kifizettetésöket az aka-
démiai pénztár javára elrendeli. T. 

XXXVI. Az államsegély tőkésítésének tárgyában, múlt évi ker. gy. jkvének XXIV. pont-
jában foglalt s az esperességekhez intézett felhívásra: az esperességek vitassák illetőleg 
döntsék el azon kérdést, nem volna e tanácsosabb az állandó tételek fennhagyásával az 
esperességek között kiosztatni szokott összegeket a kerületi központi pénztár javára tőkésí-
teni? a kebelbeli esperességek többsége a tőkésítés ellen nyilatkozván, 

az eddigi elosztási módozat továbbra is fenntartatik. T. 
XXXVII. Főtisztelendő Superintendens úr beterjeszti a vallás és közoktatásügyi magy. kir. 
ministeriumnak Budapesten 1881. évi szeptemberhó 30-án 28931. sz. a. kelt rendeletét, 
mely szerint a főtisztelendő úr által felterjesztett, az 1880. évre kerületünk javára utal-
ványozott államsegély kiosztásáról szóló számadási okmányok rendben találtattak és hogy 
az 1880. évi április 11-én 16549. sz. a. kelt rendelettel utalványozott 4750 frtnyi összeg, 
mint beszámolt, a nyilvántartásból töröltetett. 

Ezzel összefüggésben olvastatik ugyan azon minister úrnak Budapesten 1882. évi 
június l-jén 16637. sz. a. kelt rendelete, mellyel egyidejűleg utasíttatott a pozsonyi magy. 
kir. adóhivatal, hogy az 1882. évi államköltségvetésben az ág. hitv. evang. egyház részére 
törvényhozásilag megállapított javadalomból a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületet 
illető ötezer frtnyi segélyt fizesse ki, mely összegről annak idején okmányolt számadás fel-
terjesztendő. 

Tudatja továbbá főtisztelendő Úrral, hogy a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület részére 1881. évre utalványozott államsegélyre vonatkozó felterjesztett számadás 
megvizsgáltatván, észrevétel nélkül találtatott; minélfogva az 1881. évi februárhó 9-kén 
3970. sz. a. kelt rendelettel utalványozott 5000 frt, mint beszámolt, a nyilvántartásból vég-
leg töröltetik. 

Tudomásul szolgál. T. 
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XXXVIII. Fentebbi rendelettel a magas ministerinm által e folyó évre kerületünk javára utal-
ványozott, s kerületi pénztárnok úr által átvett 5000 frt összegű államsegély a jelen ker. 
gyűlés jkvnek V. pontjával kiküldött bizottság tervezetének alapján következőleg osztatik el : 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gy. jkv. 45. p.) . . 250 frt 
2. Esperességi lelkészi özvegy-árva intézeteknek . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költség tér ités . . . . . . 800 „ 
4. Turóczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a zniováraljai tanító-

képzőben megtartott vizsgához útiköltség . . . . 20 „ 
5. Pozsonymegyei esperesnek a modori tanítóképzőnél hasonló cimen 20 „ 
6. Zniováraljai tanitóképzőintézet vall ás tanárának . . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletek fedezésére . 400 „ 
8. Egyes esperességek szerint: 
a) Árvái esperesség. Esperességi pénztár 110 frt, Skripen János, 

lestyinei leik. 30 frt . . . . . . . . . . 140 „ 
b) Liptói esperesség. Esperességi pénztár 50 frt, Német-Lipcse 60 frt 

Rózsahegy 40 frt, Szmrecsán 40 frt, Nagy-Palugya 40 frt, Boczabánya 20 frt 250 „ 
c) Mosonyi esperesség. Magyar-Ovár 120 frt, Oroszvár 20 frt . 140 „ 
d) Nyitrai esperesség. Bukócz 40 frt, Bodfalva 50 frt, Hluboka 40 frt, 

Császtkó 40 frt, Assakürth 30 frt, Nyitra-Zerdaheíy 30 frt, Salgó 40 frt, 
Nedobry József császtkói leik. 40 frt, Paulinyi László, pritrzsdi leik. 40 frt, 
Stefánik Pál kosariszko-prjepasznéi leik. 40 frt . . . . . 390 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség. Főrév 20 frt, Ligetfalu 20 frt, Polefkovics 
Gusztáv, récsei leik. 100 frt . . . . . . . . . 140 „ 

f j Pozsonymegyei esperesség. Puszta-Födémes 60 frt, Német-Gurab 
30 frt, Kralova 20 frt, Grinád 30 frt, Stelcer Károly nszombati leik. 100 frt 240 „ 

g) Trencséni esperesség. Puclió 40 frt, Laaz 40 frt, Zárjecs 30 frt, 
Szuló 30 frt, ifj. Riesz Károly, zay-ugróczi leik. 50 frt, Krizsan János, szú lói 
leik. 50 frt, Svehla Ferencz, laazi leik. 40 frt, Zsámbokréthy Lajos, puchói 
leik. 30 frt, Wargha János, ksinnai leik. 20 frt . . . . . 330 „ 

h) Turóczi esperesség. Esperességi pénztár 180 frt, Horváth Emil 
turócz-szentmártoni lelkész 50 frt . . . . . . . . 230 „ 

Összeg 5000 frt. 
T. 

XXXIX. Mult évi ker. gyűlés jkvének XXXV. pontjánál, melyben az államsegélyből az 
egyetemes pénztárba beszolgáltatandó' összeg leszállitása, esetleg a beszolgáltatás megszünte-
tése kivántatik, olvastatik u. a egyet. gyül. jkvének 32. pontja, mely szerint az egyetemes 
pénztár csak is ezen járulékok folytán van azon helyzetben, hogy a legszükségesebb kiadá-
soknak eleget tehet, minél fogva ezen kérelem nem teljesíthetőnek találtatott. 

Sajnos tudomásul vétetik. T. 
XL. Főtisztelendő Superintendens úr beterjeszti folyó évben házassági felmentvényi 

dijakat fizetettek névsorát: Kristóf Lajos, Szeniczről 20 frt, Darula Sámuel, Kostyánból 
10 frt, Sumichrast János, Dezserről 10 frt, Adamek János, Mijaváról 10 frt, Minich Dániel, 
Modorból 20 frt, / Wurster Mihály, Alsó-Csölléről 10 frt, Burák János, Csemiczéről 10 frt, 
Buno György, O-Turáról 10 frt, Skokna András, Szucsánból 20 frt, Martinka Ádám, 
Werbiczáról 10 frt, Moravcsik János, Mosóczról Nyitrában 10 frt, Denk János, Misérdről 
10 frt, Uher Márton, Lubináról 10 frt, Stefek János, Verbóczról 10 frt, Mazák János, 
Veszka-Bezdedóról 20 frt, Krupa András, Zaskóról 10 frt, Pavlik György, Drjetomáról 
10 frt, Stetka Károly, Modorból 20 frt, Szadlon Pál, Mijaváról 10 frt, Micsa Pál, Szobo-
tistról 10 frt, Meixner Mátyás, Rajkáról 20 frt, Steinhibel Márton, Terlingről 10 frt, Tomek 
János, Krajnáról 10 frt, Nittnausz György, Gálosról 20 frt, Krcs István, Turolukáról 10 frt, 
Huba György, Nagyfaluból 10 frt, Kapitány Mihály, Dovalóról 10 frt, Hrdko János, Kis-
Palugyáról 10 frt, Kruslák Pál, Septencz-Üjfaluból 10 frt, Mikus András. Timorházáról 
10 frt, Sulák Márton, Nimniczáról 20 frt, Brenner Adolf, Somorjáról 20 frt, Thuránszky 
Péter, Bécsből 50 frt, Petrik István, Családkáról 10 frt, Hanko János, Zsaskóról 10 frt, 
Milan György, Podhragyról 10 frt, Zsaskovszky-Kajan János, Zsaskóról 10 frt. Össze-
sen 500 frt osztr. ért. 

Ezen összeg ujolag az esperességekben létező 8 lelkészi s a pozsonyi 
lyceumi tanári özvegy-árva intézetek között, tehát 9 egyenlő részre osztva, az 
illetőknek kiszolgáltatandó. T. 
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XLI. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézése végett a jelen jegyzőkönyv 
IV. pontjával kiküldött bizottság jelenti, hogy a számadást számszerint hiba nélkül vezet-
tetnek találta. 

Tudomásul vétetik. T. 
XLII. Beterjesztetett és olvastatott a kerületi gyámintézet 1881/2 évi működéséről szóló 

jelentés, mellyel értesíttetett a kerületi gyűlés, hogy a ker. gyámintézet pénztárába jótékony 
czélokra begyült: Árvából 43 frt, Liptóból 59 frt 53 kr, Mosonyból 126 frt, Nyitrából 
64 frt, Pozsony városból 391 frt 59 kr, Pozsonymegyéből 185 frt 36 kr, Trencsénből 104 frt, 
Turóczból 48 frt 5 kr, Pozsonyi lyceum gymnasiális ifjúságától 90 frt, pozsonyi helyi 
gyámintézettől 34 frt 52 kr, időközi kamatokból 6 frt 63 kr, kerületi offertoriumból 40 frt, 
összesen: 1192 frt 71 kr; kiadatott: 1. Gusztáv-Adolf egyletnek 50 évi jubileumi ajándékra 
(Árvából 16 frt, Liptóból 22 frt 8 kr, Mosonyból 54 frt, Nyitrából 40 frt, Pozsonyváros-
ból 10 frt, Pozsonymegyéből 58 frt 70 kr, Trencsénből 37 frt, Turóczból 12 frt, pozsonyi 
lyceum 10 frt, pozsonyi helyi gyámintézet 19 frt 52 kr, kerületi gyámintézetből 50 frt) 
329 frt 30 kr. 2. Gusztáv-Ádolf egyletnek 44 frt 27 kr. 3. Leopoldiánumra 96 frt 73 kr. 
4. Közvetlenül (Szerdahelynek 10 frt, Butyinnak 5 frt, budapesti árvaháznak 10 frt) 25 frt. 
5. Szabad rendelkezésre (offertoriumon s 50 frtnyi jubileumi fentjegyzett ajándékon kívül) 
710 frt 41 kr, mely összeg következőleg osztatott e l : egyik fél 355 r f r t 21 kr az egyete-
mes gyámintézetnek; a másik félből : 355 frt 20 krból a Gusztáv-Ádolf egylet jubiláris 
ajándékára 50 frt, mint fentebb is említtetett, Leopoldiánumra 50 frt, a Gusztáv-Adolf 
egylet közgyűlésére kiküldött egyházi követ útiköltsége 100 frt. — A gyámintézeti köz-
gyűlésre menő küldött útiköltsége 50 f r t ; Gusztáv-Ádolf egyleti nyomtatványokra s pos-
tára egész évi kiadás 4 frt 14 kr. Hat egyháznak : Isztebnének, Magyar-Ovárnak, Assa-
kürtnek, Szielniczának, Zárjecsnek, Raksa-Nedozsernek 16 frt 50 krjával 99 frt, a pénztár-
ban maradt 2 frt 8 kr. — Az Offertorium fele 20 frt adatott Kralovának, másik fele 20 frt 
az egyetemes gyámintézetnek. 

A kerületi gyűlés a gyámintézetnek jelentését tudomásul véve, ezen jóté-
kony egyesületet ujolag és további kedvezésbe ajánlja. L. 

XLIII. Mult évi ker. gyűlés jkvének XL. pontjánál beterjesztetik Miklósfalva község és a 
magyar-óvári főlierczegi uradalom, mint a miklósfalvi róm. kath. egyház kegyura között 
folyó peres ügy állásáról szóló jelentés ; 

tudomásul vétetik és a végeredményről való értesítés be váratik. T. 
XLIV. Jelen jegyzőkönyv VI. pontjában nevezett bizottság beadta Kralova önállósítására 

vonatkozó jelentését, véleményét s javaslatát következőleg szövegezve : hogy a kerületi 
gyűlés tekintettel arra, hogy Kralova az önállósításra előirt követelményeknek majdnem 
egészen megfelelt, a pozsonymegyei 1882. évi augusztushó 17-ki esperességi gyűlés határoza-
tához képest ezen egyházat önállónak jelentse ki. 

A kerületi gyűlés midőn azon hogy az egyházi rendtartás követelményei-
nek majdnem tehát még is egészen elég téve nincsen megütközött, arról pedig, 
hogy az okmányok nem teljesek meggyőződött: nem volt azon helyzetben hogy 
Kralova önállóságát feltétlenül kimondhassa, határozta tehát az okmányokat az 
esperesi hivatalhoz visszaszármaztatni, hogy ez megállapítsa s okmányilag igazolja, 
hogy az egyházi rendtartás követelményeinek elég van e téve, s az esetben, ha 
ez megtörtént főtisztelendő Superintendens urat felhatalmazza, hogy Kralovának 
az egyházi rendtartás 9. §-a értelmében az önállóságot megadni kegyeskedjék. L. 

XLY. A mult évi ker. gyűlés jkvének XLIII. és u. a. évi egyetemes gyűlés jkve 10. 
pontjában foglalt s néhai br. Radvánszky Antal egyetemes felügyelő ur által főtisztelendő 
Superintendens úrhoz 1882. évi márcz. 18-ról intézett levelében is újólag ajánlott egyetemes 
alap felállítására vonatkozó javaslat 

a kerület esperesség'einek többsége által elfogadhatónak nem találtatott. T. 
XL VI. Igyanazon évi ker. gyűlés jkvének XL1Y. pontjával kapcsolatban újólag felvétetik 

a mult évi ker. gyűlés jkvének 17 pontjában foglalt azon kérdésnek tárgyalása: vájjon a 
nők érettségi vizsgához bocsáthatók-e, vagy sem ? 

kerületi gy ülésünk nem tartja a nőket érettségi vizsgához bocsát-
hatóknak. T. 

XLVII. Mult évi ker. gyűlés jkve XLV. pontjában foglalt határozata következtében, u. a. 
évi egyetemes gyűlés jkvének 30. pontjában kifejezett azon követelését, hogy a megszűnt 
protestáns theologiai intézet alapjából visszafizetett s kerületünk részéről a pozsonyi egyház 
kezelésére bizott összegek az egyetemes pénztárba fizettessenek be, miután a mostani kezelés 

6* 
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a tulajdonosok rendelkezésére lett behozva s az akadémiának Pozsonyban történt felállítása 
is az eddigi kezelés czélszerüségét támogatja, 

teljesíthetőnek nem tartja s továbbra is eddigi határozatánál marad. T. 
XLVIII. Olvastatik a dunántuli helv. hitv. egyházkerületnek a vallás- és tanulmányi or-
szágos alapok tárgyában hozott indokolt határozata ; 

kerületi gyülésünk a felhozott érveket helyeseknek s a szőnyegre hozott 
tárgyat nagyfontosságúnak ismerve felkéri az egyetemes gyűlést a felterjesztvén y 
meleg pártolására, s az országgyűléshez a testvér helv. hitv. egyházzal együtt a 
kérdésnek igazságos alapon való megoldását sürgető kérvény benyújtására, T. 

XLIX, Mult évi jegyzőkönyv XLVI. pontjánál, mellyel a Pila-hacsavai egyház ügye az 
esperességekhez lett utasítva, — - mely ügy azon közben máskép intéztetett el; 

a kerületi gyűlés elintézését fájdalmas tudomásul veszi. L. 
L. A XLVIII. pontnál, mellyel a türelmi rendelet száz éves emlékének megünneplése 

rendeltetett el, főtisztelendő ur beterjeszti a csehországi keleti esperességnek 1882. évi 
január 12. kelt átiratát, melyben ezen hitrokonok hálás köszönetet mondanak azon rész-
vétért és szellemi támogatásért, melyben ép az elmúlt tolerancziális száz év alatt, kedves 
hazánkból főleg annak felső szláv tájairól származó lelkészek által részesültek, s kivánják, 
hogy az Ur ezentúl is áldjon meg, evangeliómának igazságában szilárdítson, és örök kegyel-
mével tápláljon bennünket. 

A kerületi gyűlés ezen hittestvéri szózatot kedves, örvendetes tudomásul 
véve elhatározta, hittestvéri rokonérzelmét e gyülekezetből is kifejezni s arról a 
csehországi hitrokonokat a Cseh superintendencia utján jegyzőkönyvi kivonattal 
tudósítani. L. 

LI. Kapcsolatosan liptói esperes ur felhozta a javaslatot, hogy kerületünk jövő évben 
ünnepelné meg Luther születésének négy évszázas emlékét. 

A kerületi gyűlés elfogadva a javaslatot, Luther születésének négy év-
százas emlékét, születésnapja után való vasárnapon fogja ünnepelni. L. 

L1I. Beteijesztetett báró Radvánszky Antal ő nagyméltóságának mái- az Urban meg-
dicsőült egyetemes felügyelő úrnak átirata, mellyel a zágrábi egyháznak a magas kormány-
hoz intézett, a horvátországi ág. és helvét hitv. egyháznak egy Superintendensiába, vagy 
legalább egy esperességbe való rendezését tárgyazó kérelmét kiséri azon hozzátétellel, hogy 
tőlünk a zágrábi kérvény támogatása kérelmeztetik. 

A kerületi gyűlés azon feltevésben, hogy a zágrábi kérvény az egye-
temes gyűlésnek be fog terjesztetni; tekintettel e kérdés fontosságára fenntartja 
későbbi tárgyalásához jogát, és egyetemes gyűlési követeinek meghagyja oda mű-
ködni, hogy ezen kérelem, mielőtt az egyetemes gyűlésen elintéztetnék, küldessék 
le a kerületekhez fokozatosan az esperességekhez tárgyalás végett. L. 

LIII. A nyitrai esperesség tudomással birván arról, hogy az esperességekből illetve 
kerületekből bizonyos egyházpolitikai életet érdeklő javaslatok intéztetnek az egyetemes 
gyűléshez, kifejezi óhajtását, hogy minden az egyetemes gyűléshez felterjesztett javaslat, 
önkormányzati elveink s rendtartásunk szerint lefelé a kerületekre s fokozatosan az esperes-
ségekre menesztessenek. 

A kerületi gyűlés a javaslatot elfogadja, s követeit annak értelmében 
való működésre utasítja. L. 

LIV. A jövő kerületi gyűlés helyének meghatározása, 
az egyházi rendtartás 62. §-ának értelmében a ker. elnökségre bizatik. L. 

LV. Jelen jegyzőköny hitelesítésére 
Főtisztelendő Superintendens urnák elnöklete alatt dr. Mudron Mihály, 

Jeszenszky József, Fürst János és Freytag Victor urakból álló bizottság kül-
detik ki. T. 
Főtisztelendő Superintendens ur a kerület tagjaitól szívélyesen elbúcsúzva, az 

egyház Urához intézett hálafohásszal a gyűlést berekeszti. 
Kelt Pozsonyban 1882. évi augusztushó 31-én. 

T r s z t y é n s z k y I T e r e n c z , 
egyházkerületi magyar jegyző. 

L e s k a J á n o s , M i c h a e l i s V i l m o s , 
egyházkerületi szláv jegyző. egyházkerületi német jegyző. 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1883. évi szeptemberhó 5. és 6. napjain, Pozsonyban, 
Főtisztelendő és Nagyságos Dr. Oec lu ly L a j o s superintendens és kir. ta-
nácsos, és Nagyméltóságú idősb S z e n t - I v á n y i M á r t o n , kerület i felügyelő s 
valóságos belső t i tkos tanácsos nrak ikerelnöklete alat t t a r to t t közgyűlésének 
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Jelen voltak, mint esperességi képviselők: árvái esperessógből: Nóvák Sámuel, fő-
esperes, alsó-kubini leik., Csillaghy József, egyházi felügyelő; liptói esperessógből: Baltik 
Frigyes, főesperes, liptó-szt.-miklósi leik., Institorisz József, alesperes, pribilinai leik., Plat thy 
Gyula ós Vitális Póter egyh. felügyelők; niOSOliyi esperessógből: Schuh Ágost, esperes ós 
gálosi leik., Major Pál, esp. felügyelő, Bodiczky Kálmán, zurányi ós Pósch Frigyes, levóli 
lelkószek; nyitrai esperessógből: Leska János, főesperes, ker. jegyző, brezovai leik., Dr. Mu-
droii Mihály, esp. felügyelő, ker. jegyző, Stefáník Pál, kosariszko-prjepasznei leik., Fajnor 
István, Valásek Pá l ; pozsonyvárosi esperessógből: Trsztyónszky Ferencz, esperes, ker. 
jegyző, pozsonyi leik., Mossóczy Lajos, esp. felügyelő, Fürst János, Freytag Victor, po-
zsonyi, Polevkovics Gusztáv, rócsei lelkószek, Dr. Samarjay Károly, ker. ügyósz, Jeszenszky 
József, ker. pónztárnok, Richter Ede, ker. számvevő, Csecsetka Sámuel, theol. akad. igaz-
gató, Michaelis Vilmos, lyc. igazgató s ker. jegyző, Schneller István, theol. tanár, Csáder 
Gyula, tanító, Chalupka Endre; pozsonymegyei esperessógből: Ritter Károly, főesperes, 
somorjai leik., Steltzer Károly, nagyszombati leik., Schleiffer Károly, misórdii leik., Ka-
lenda János ós Maier János, egyh. felügyelők; trencséni esperessógből: Holuby József, 
főesperes, nemes-podhragyi leik., Dohnányi Lajos, esp. másodfelügyelő, Dócsy Lajos, Po-
rubszky János; turóczi esperessógből: Hodzsa András, főesperes, szucsányi leik., Jeszenszky 
János, esp. felügyelő urak. 

Fentebbieken kivül: Korcsek Zsigmond, kerületi iskolai bizottsági jegyző, Rásó Mi-
hály, alesperes, alsó-szelü-, Minich Dániel, modori tót-, Kercser Ede, bazini nómet-, Zsarno-
viczky Gyula, bazini tót-, Kovács Pál, pusztafődómesi-, Szilárd János, felső-szelü-, Blas-
kovics Vilmos, gurab-csataji-, Schönwieszner Kálmán, sz. györgyi-, Ulicsny Endre, miklós-
falvai-, Ringbauer Gusztáv, rajkai-, Ébner Gusztáv, nómet-járfalusi-, Skrabák Góza, hegyes-
halmi lelkószek; Vasskó Gyula theologiai-, Harmatk Károly, Kámory Sámuel, Markusovszky 
Sámuel, Zorkóczy Sámuel, Győrik Márton, Dr. Hoffmann Frigyes, Hirschmann Nándor, 
lyczeumi tanárok ; Tomka Kálmán, Kutlik Vendel, Szandtner Rezső, Moczkovcsák Victor urak. 

Tisztelendő Ringbauer Gusztáv rajkai lelkósz ópületes beszódóvel megtartott gyám-
intózeti istentisztelet vógeztóvel, a gyülós tagjai az Urnák házából a lyczeum könyvtári ter-
mébe vonultak, hol is főtisztelendő Superintendens ur a Szentlélek áldásait kérő buzgó 
imájának, s nagyméltóságú kerületi Felügyelő ur bevezető szavainak elhangzása után az 
esperessógek képviselői megbízó leveleiket beszolgáltatván, a gyülós megalakult s a napi-
rendre kitűzött ügyek tárgyalása következőleg fo ly t : 

I. Főtisztelendő Superintendens ur felolvassa következő évi jelentését: 
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Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Keressétek az Istennek országát! Urunknak idvezítőnknek ezen intése mindenikünk-

nek szól; de szól az összes egyháznak is. Az egyház nyújtja híveinek a tért Isten orszá-
gának keresésére, valamint az arra szolgáló eszközöket. A Krisztus egyházának egyik kis 
részét képezi a mi egyházkerületünk is. A mi az összes egyháznak rendeltetése, az az ő 
rendeltetése is, az Isten országának keresését előmozdítani. — Bizonyára nagyon helyen 
kivűli dolgot cselekedném, ha itt panaszokra fakadnék a felett, a mit a világ ugy általá-
ban mint főleg napjainkban mindenek felett keres, ü e annyit helyesen vélek megjegyez-
hetni, hogjr az az oly mohón, csaknem kizárólag keresett valami a jobb kebleket nem 
elégíti ki; örömmel, nyugalommal nem tölti el; a leküzdött tusák, a kivívott diadalok, az 
aratott pályadíjak után is bizonyos kielégítetlen, magasabb és nemesebb czél felé törekvő 
vágyat hágy hátra belsejökben. Ez az, a minek kielégítését Urunk kilátásba teszi, midőn 
azt mondja : Keressétek az Istennek országát; keressétek, és a többiek megadatnak nektek. 
Boldog, a ki az Urnák ezen intéséről meg nem feledkezik, tanácsát követi; üdv az egy-
háznak, ha az Ur által eléje tűzött ezen czélt soha szeme elől nem téveszti! 

Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! A mi egyházi életünkből ismét egy év 
pergett le. Midőn ma visszatekintünk ez évre, vájjon miképen fog hangzani válaszunk 
azon kérdésre : előre haladtunk e vagy hátra mentünk lefolyása alatt Isten országa kere-
sésében? Mert én azt hiszem, ez azon magasabb szempont, melyből egyházi életünket s 
annak minden mozzanatait megfigyelnünk, s magunknak róla számot adnunk kell. Nem 
azzal a mértékkel kell itt mérnünk, melylyel a földi országokban mérnek, vagy csak rész-
ben azzal, de főleg azon mértékkel, mely azt mutatja, mennyire gyarapodtunk Isten orszá-
gában s mennyire gyarapítottuk mi azt. Engedje meg tehát a mélyen tisztelt egyházkerü-
leti gyűlés, hogy e szempontot tartva szemem előtt, a lefolyt egyházi közigazgatási évnek 
főbb eseményeit elősoroljam; az elszámolás eredményét mondja meg egyházi elfogulatlan 
köztudatunk s mindenkinek saját őszinte magántudata. 

A mi egyházunk mindenha szent igazságul fogadta az Urnák azon nyilatkozatát: 
én általam uralkodnak a királyok, s teljesítette azon apostoli parancsolatot : minden lélek a 
felső hatalmasscigoknak engedelmes légyen. Illő, hogy első helyen említsem fel, miképen 
adtunk ezen érzületünknek csak a legközelebb lefolyt napokban az által kifejezést, hogy 
először is kérő imáinkat intéztük a királyok királyához, boldogítaná felséges uralkodó 
házunkat egy uj sarjjal, mely légyen az ő öröme s a királyi pálczája alatt levő népek-
nek gyönyörűsége; midőn pedig az egek ura e kérésünket meghallgatá, nem mulasztottuk 
el s nem fogjuk elmulasztani azon kegyelmeért hálaimáinkat is trónja elé hozni. Esdekel-
jünk neki innen is, árassza el legjobb áldásával az újszülöttet, annak fenséges szülőit, az 
egész uralkodóházat, s az annak örömében őszintén osztozó mi kedves magyar hazánkat. 

A súlyos veszteség, mely tavaly egyházunkat nmélt. báró Radvcinszky Antal volt 
érdemdús egyetemes felügyelője elhunytával érte, ez idén ki lett pótolva, s az egyházunk-
ban létező legfőbb méltóság már eddig is szép múlttal díszlő de még szebb reményekkel 
biztató kitűnő fiatal erővel betöltve. A hitsorsosok túlnyomó többségének bizodalma e méltó-
ság betöltésénél béiró Prónay Dezső a dunántúli testvéregyházkerület addigi felügyelője 
személye felé fordult. Más jeleseink is voltak szóban, s bírtak hopzájok ragaszkodó hívek-
kel; mely körülményen t. i. hogy egyházunk számosb, kormánya után vágyó s arra képe-
sített fiakkal bír, csak örvendenünk lehet. Megválasztott s folyó évi májushó 23-kán méltó-
ságába ünnepélyesen beiktatott egyetemes felügyelőnknek fényes lelki tehetségeitől, magas 
míveltségétől, vallásos hűségétől és buzgalmától méltán a legjobbat várhatjuk. Minket, kik 
a beiktatási ünnepélyben mint az egyházkerület képviselői részt vettünk, a folyó évi május-
hó 9-kén megtartatott rendkivűli egyházkerületi gyűlés még különösen is megbízott azzal, 
fejeznök ki ő méltósága iránt „egyházkerületünk teljes bizalmát s abbeli meggyőződését, 
hogy mint egyházának hű fia s hitének rendületlen vallója, eddig is tanúsított bölcsességgel 
s erélylyel fogja egyházunk szent igazait megvédeni, valamint tisztének ismerendi a tör-
vényes négy egyházkerület egységét és érdekközösségét s köztük az evangéliomi szellemben 
gyökerezett jó egyetértést, szíves atyafiságot és szeretetet fentartani." O méltósága férfias 
szavát adá, hogy ezen benne vetett bizodalmat nem fogja megszégyeníteni. 

És valóban, ha valaha volt, most van szükség reá, hogy azok, kiket az egyház 
dolgai élére állított, nyilt szemekkel, szilárd kezekkel, de szerétő szívvel is őrködjenek 
annak ügyei felett és vezessék azokat. Csak futólag utalok azon zivatarra, mely a mult 
évben fejeink felett elzajlott. Hogy ez gyakrabban megújuljon, azt egyházunknak csak 
annak vesztét kivánó ellensége kiválthatná. Mily rendszabályokat határozott a mult évi 



— 3 — 

egyetemes gyűlés azon veszélyek elhárítására, melyekkel egyházunk körében a hazát fenye-
getve lenni gondolta, az a maga helyén fel fog említtetni, s különben is tudva van. Én 
e helyt örömömet fejezem ki a felett, hogy e rendszabályok alkalmazására nálunk eddig 
szükség nem volt. S remélem, nem is lészen. Elvárom minden illetőtől, hogy nem csak 
minden a törvény szigora alá eshető bűnténytől, a milyet lehetetlennek tartok, de minden 
vétkes könnyelműségtől s meggondolatlanságtól is tartózkodni fog. Az érintett egyetemes-
gyűlési határozat minket superintendenseket bizott meg a legsúlyosabb és legfájdalmasabb 
feladattal. Ha hosszas szerény működésem által az egyházi kormányzat terén, melynél 
vezércsillagom volt az Isten országának, mindenek felett az Isten országának tenni szol-
gálatokat, némi igényeket szereztem magamnak ez egyházkerület tagjainak elismerésére, 
kérek mindenkit, ne hozzon azon helyzetbe, hogy ama fájdalmas feladatot teljesíteni kény-
telen légyek. Az pedig, a kinek országa, az apostol szavai szerint, igazságban és békes-
ségben áll, adjon egyházunknak békés napokat; s ha már küzdenünk kell, lásson minket, 
mint hű harczosait, nem egymás ellen, de vállvetve egymás mellett. 

Erre közreműködni főleg a mi tisztünk, kik az Urnák szorosabb és közelebbi 
szolgálatában állunk. Hogy e szolgálat ne lásson hiányt alkalmas munkásokban, ahhoz 
egy uj segédeszközzel véltünk járulni, midőn múlt évi szeptemberhóban Pozsonyban a theo-
lor/iai akadémiát, — s ez képezi szintén lefolyt évi egyházi életünknek egyik kiváló mozza-
natát, — sok évi előkészület után megnyitottuk. Adja Isten, hogy eléressék a czél, mely 
azoknak szemeik előtt lebegett, kik ez intézet felállítása körül fáradoztak; adja Isten, hogy 
tanárok és nevendékek egyaránt megértsék, mi az az egy szükséges dolog, mely felé töre-
kedniük kell. Az aratásra való gabona valóban sok; kérjük az Urat, bocsássa ki az arató-
kat gabonájának aratására. 

A lefolyt év még egy más a mi egyházunk életébe is mélyen bevágó intézkedést 
hozott a tanügy terén, a középiskolai uj országos törvényt. Mi e törvénynek nem aggodalom 
nélkül néztünk eléje. Autonómiánkat féltettük tőle, melylyel pedig egyházunk — s evan-
gyéliomi egyházat evangyéliomi iskolák nélkül tud e valaki csak képzelni is? — ez ország 
körülményei közt áll és esik. Fognak e ez aggodalmak teljesülni vagy sem, az idő fogja 
megmutatni. Mi legyünk főleg azon, hogy iskoláinkban ezentúl is gondosan ápoltassék 
azon evangyéliomi szellem, mely azokat apáinknak s nekünk oly kedves megbecsülhetetlen 
kincsünkké tevé. Mi hasznunk volna nekünk a bármily mesterségesen és fényesen berende-
zett iskolákból, melyekből kiköltözött az evangyéliomi szellem, melyek Istenben nyugvó 
dicső elődeinknek csak azon szemrehányását hoznák fejünkre : mi nem csak a földnek, de 
Isten országának is akartunk polgárokat nevelni, ti nem tudtátok, nem akartátok felhasz-
nálni e czélra, eldobtátok magatoktól az általunk reátok hagyott drága szent örökséget! 

Előbbi évi jelentéseim során most egyházunknak azon, fájdalom, soha be nem 
hegedő sebhelyéről kellene megemlékeznem, t. i. a sérelmekről, melyekkel az a r. kath. 
papság részéről elhalmoztatik. Ne is ringassa magát senki azon hiedelemmel, mintha ezek 
már végképen megszűntek volna. Elkövettetnek bizony azok folyvást; csakhogy az elle-
nök való orvoslás keresése a közigazgatási útról a törvény útjára lett terelve, a melyen 
még sokkal nehezebben található, s épen azért gyakori esetekben meg sem is kisértetik. 
Er re számítanak magok a törvénysértők is, s annál bátrabban emelik karjaikat törvénynyel 
biztosított jogaink megtámadására. A maga helyén ennek bebizonyítására fel fogok hozni 
néhány példát. 

Mennél inkább fog pedig ezeknek hallattára elborulni lelke azoknak, kik az Isten-
nek az igazságban és békességben álló amaz országában lelik gyönyörűségöket, annál job-
ban fog az, ugy hiszem, felvidulni azon előadásomon, melyre most térek, t. i. az egyházi 
áldozatkészségnek, — a rejtekben maradiakról nem is szólva, — köztudomásra jött nyilat-
kozataira. Legyen szabad azokat esperességről esperességre, mint arról tanúskodó ékes 
gyümölcsöket felvezetnem, hogy az Isten országának termékenyítő ereje még nem halt ki, 
hanem él és működik közöttünk. 

Az árvái esperességben az alsó-kubini egyház temploma fenállásának jövő évben 
megtartandó évszázados ünnepélye alkalmából ugyanazt lényegesen átalakítani készül, a mi 
körülbelül 6—7000 frtba fog kerülni. E költséghez már előre Alsó-Kubin városa 1000 frttal, 
az árvái uradalom gróf Zichy Edmund ő excja által 600 frttal járult, egy meghalt Bútora 
nevű kegyes nő 200 frtot hagyományozott, valamint Hvezdúl Mátyás polgár 40 fr tot ; a Zsófia 
többit az egyház tagjai sajátjokból fogják fedezni. Ugyancsak a tisztelt gróf úr, miként 
tavaly a jaszenovai egyházat 100 frt. ajándékkal, ugy ez idén a zsaskóit ugyanannyival 
örvendeztette meg. 

A liptói esperességben a verbicza-sz.-mildósi egyház, a mely ünnepélyt Alsó-Kubin 
l* 



a jövő évben szándékozik megtartani, már most közvetlenül volt megtartandó, s annak 
fényét még az által különösen emelendő, hogy azt uj tornya alapkővének letételével akarta 
összekötni. Mily lélekázó esemény által lett ezen szándéka meghiúsítva, az általánosan 
tudva van. A segélynyújtást, melylyel a keresztyéni könyörület a földig sújtottakat meg-
vigasztalni sietett, a jövő évben lesz ideje részletesen ecsetelni. Itt csak egy nagyobb-
szerű segélyadást tartom kötelességemnek hálásan felemlíteni, melyben az állam nevezett 
szerencsétlen egyházunkat az által részesíté, hogy a szerencsétlenség napjaiban épen azon 
vidéken időző gróf Széchenyi Pál minister ő excja a leégett egyházi épületek helyreállí-
tásához a kincstári erdőkből 2000 frt. értékű épületi fát utalványozott. A kegyelem Istene 
áldja meg érte; s a magasztos példa buzdítson másokat is annak követésére ! — Király-
Lehotának Lehoczky János úr három mázsás harangot ajándékozott. — Német-Lipcse seré-
nyen halad előre uj temploma épitésében. — Szent-Péter és Csorba csillárokat szereztek 
Istenházaik számára. — A Szent-Ivánhoz tartozó Konszka leányegyház megújitá iskoláját. 
— Szjelniczának Salva Károly tanító 20 frtot ajándékozott. 

A mosonyi esperességben Zurányban, az egyház keletkezésének évszázados ünne-
pélye alkalmából uj orgona állíttatott fel, melynek 1900 frt. ára, kizárólag önkénytes ado-
mányokból folyt be. Járultak pedig ehhez névszerint: Zechmeister András nejével 300, 
Pámer Mihály 50, Zimmermann Lörincz 50, Kanzler János 40, Schneemeier György 40, 
özvegy Hautzinger Mária 40, özvegy UrSpringer Erzsébet 35, Falb Pál 35, özvegy. Meixner 
Magdolna, özvegy Zimmermann Erzsébet, Pamer András, Bauhofer Lörincz, Ebner György 
és Wendelin György 30—30, Zechmeister Lörincz, Pscheiden Pál, Zechmeister Mihéüy, Meixner 
János, Weisz Mihály, Meixner András, Zechmeister Mátycis és Meixner Márton 25—25 frttal, 
végre sok mások, köztük szolgalegények és iskolások is, kisebb adományokkal 1—20 frtig. 
— Miklósfalva hátra levő 1294 frt. adósságát ez évben letörleszté. — Ugy Rajka is 900 frt. 
adósságát lerótta; azonkivül toronyépitési alapját 200 frttal növesztette, a mihez Meixner 
Mihály 50 frtot adakozott. — Gálos a mult őszszel gyűjtött 3279 frttal toronyépitési alap-
já t 8873 frtra emelte. Azonkivül Allacher Erzsébet özvegyasszony az oltárt és szószéket 
230 frt. költséggel megújíttatta, Acho Mátyás pedig az egyházi pénztárnak 100 frtot hagyo-
mányozott. — Német-Jár falva paplakja építéséből fenmaradt adósságából 700 frtot lefizetett, 
s tornyát 400 frt. költséggel újra befedette, mely összeget Blaser Mihály kamat nélkül elő-
legezte, és Reif János hozzá egy 80 frt. értékű toronykeresztet ajándékozott. 

A nyitrai esperességben Brezova több az egyház tulajdonát képező s annak hasz-
not hajtó épületek kijavítására 600 frtot fordított; Blatniak lstvém Boszniából az egyház-
nak 25 frtot küldött; ugyanannak javára adakoztak a confirmandusok 11 frt. 40 krt, 
Kruty-Dorinich István s a mészáros-, timár- és czipészegyletek 5—5 frtot. — Bukócz be-
fejezte ú j iskolája építését. — Csasztkón harmoniumot szereztek és vas rácsozatot az oltár 
köré 120 frt. értékben. — Holicson a régi iskolaépület ú j második osztálylyá s tanítólakká 
alakíttatott által, a mi 403 frtba kerül, mely összeghez Csermcik János felügyelő 36, 
Sztrasiripka-Canon Ferencz bécsi festőművész pedig 10 frttal járult. — Iíosariszko-Prjepasznén 
új iskola épült 1200 frt költséggel. — Iírajnán a paplaképítési alap 500 frtra szaporo-
dott, az iskola kijavítására 50 frt. fordíttatott. — Lubina alapjából átalakítja templomát, 
a költségvetés 8000 fr t ra van számítva, mire önkénytes adakozások utján begyült 500 frt. 
— Mijaván a nagyszerű új iskola építése belzavarok miatt megakadt. — Pritrzsd 150-éves 
jubileuma alkalmából temploma s paplaka felékítésére 560 frtot áldozott, a szomszéd 
testvéregyházak pedig a vele együtt átélt hajdani szomorú idők emlékére ugyanakkor a 
következő szeretetadományokkal örvendezteték meg : Mijava 120, Szenicz 50, Ó-Tura 40, 
Brezova 31 frt. 30 kr., Turolúka 20, Szobotist 15, Kosztolna 14, Bukócz, Holics és Krajna 
10—10, Kosariszko 6, Bodfalva 5, Csasztkó 3 frttal, magok a pritrzsdi egyháztagok magok 
közt 142 frt. 95 krt gyűjtvén. — Szobotist leány egyházában B er encs-vár alján 3000 frt. 
költségen új iskola épült, tulajdonképen annak építése ez idén befejeztetett; ugyancsak 
Szobotiston Zona-Praszkács Katalin az egyháznak 10 frtot hagyományozott. — Szenicz a 
templom tőszomszédságában telket szerzett 400 frton, a parochialis és iskolai kerteket körül-
kerité 270 frtba került kőfallal. — Szakolcza temetőjének kőfallal körülkerítésében eddig 
egy harmadig haladott, a költséghez a város 300 frttal járult . — Turolúka iskolajavítá-
sokra 70 frtot költött. — Ó-Turán paplaki és iskolai javítások történtek 258 frton : ugyan-
ott a káplánfizetési alapra hagyományoztak Bieszik János 100, Kaplan András 100 frtot. — 
Vágújhely egyházi épületek javítására fordított 200 frtot; Peten Méiria kisasszony ugyanott 
az oltár számára 20 frt. értékű ékszerrel kedveskedett; leány egyházában Lúkán és Modrovkán 
500 frtba kerülendő ríj iskola épül. — Verbóczon az iskolába 484 frt. költségen új padok 
szereztettek; a templomiak 1500 frtba kerültek. — Felsö-Zelén, róm.-kath. vallású galgóczi 
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polgár Susek János összes ingó ós ingatlan 5000 frt. órtókű vagyonát az ottani evang. 
egyháznak hagyományozá; ugyanott Polák János ós Mihály, özvegy Színak Pálné, Varga 
Márton, Polák György, Repka János ós Színak János az egyházi pónztár szaporítására pénz-
beli adományokkal járultak. — Végül megjegyzem, hogy Csejtén községi iskola felállítá-
sára alap gyűjtetett, mely azonban létre nem jövón, abból Rexa Sándor szolgabíró úr javas-
latára, a magas ministerium rendeletéből, ottani híveinknek kiszolgáltatott iskolai czólokra 
519 frt. 

A pozsonyvárosi esperessógben a múlt évekbeli nagy áldozatok után Pozsony váro-
sában ez évben némi nyugszünet állt be, a mivel nem azt akarom mondani, hogy az egy-
háztagok ismeretes áldozatkészsége végképen megfogyatkozott volna; bizonyítéka ennek p. o. 
ama 736 frt. 50 kr., mely ez idén is az e. e. e. gyámintézet számára gyűjtetett, vagy ama 
több ezerre menő összeg, melyet néhai Nittnausz Mihály egyháztag szegény iskolás gyerme-
kek segélyezésére, vagy ama 100 frt., melyet özvegy Vénus Krisztina általában egyházi 
czólokra hagyományozott. — Récsén a helybeli lelkészcsalád, valamint az annak példáját 
követő több egyháztagok adakozásából az oltár, szószék és keresztelő medencze díszes térí-
tőkét, az iskola Richter Ede helybeli felügyelő úr jóságából a föld felületét ábrázoló fali 
táblát nyertek. 

A pozsonymegyei esperessógben Szentgyörgyön Dr. Baumgartner Antal a temetőben 
a maga költségén egy gesztenye-fasort ültettetett és gondoztat; Nittnausz Eleonóra lelkész-
özvegy pedig egy sajátkezüleg készített szép oltárszőnyeget és bibliát ajándékozott a 
templomnak. — Nagyszombat szilárd anyagból készült fallal kerítette be temetőjét és erre 
2600 frtot költött. Ezen műre valamint egy temetői kápolnának építésére Szulovinyi Móricz 
4500 frtot hagyományozott, valamint számos mások is adakoztak, kik közül legyen szabad 
kiemelni Kalenda János felügyelőt 100, Leitner Bertát 40 frttal, Orkónyi Edét 150 fuvar-
ral; ugyanott a takarékpénztári egylet egyházi és iskolai szükségekre adott 100 frt. Kalenda 
János pedig szorgalmas tanulók jutalmazására 2 aranyat, egy kis arany keresztet és 2 darab 
ezüst forintost. — Misérden Denk János az orgonaalapot 100 frt. adománynyal gyarapí-
totta, — Grinád az egyházi adósságból 300 frtot törlesztett. — Puszta-Födémes egyházi 
épületeinek egy részét újból befedette. — Alsó-Szeli templomépitési adósságát 1000 frttal 
kevesbítette; harangalap létesítéséhez fogott egyelőre 42 frttal; takarékmagtárt alapított 
egyelőre 38 mérő árpával; az ottani egyháznak ifj. Újvári Gábor 30, Varga Sándor 30, 
id. Pancza Ferencz 10 frtot ajándékoztak. — Felső-Szeli 200 frttal egy egyházi tőkének 
alapját vetette meg, azonkívül szegény tanulók alapjául 63 frtot tőkésített, s a lelkészlakot 
uj keritéssel vette körül; ugyanott a leányok oltárdíszt vettek 12 frt. 60 kron, a confirman-
dusok egy szép kék kasmírteritőt, és Horváth Ferencz 20, Lénárt Károly 5, Pónya János 
15, Kontár Károly 10, Szabó Istvéin 5 és egy az iskolában használandó tizedes mérlegre 
16 frt. 70 krt ajándékozott. — Kajaion a közbirtokosság ajándékozott az egyháznak 200 frtot 
és 6000 darab téglát, a tanító fizetéséhez hozzá járult 82 frt. 88 krral, nemes Kiss Bálint 
közbirtokos az egyház javára 150 hagyományt tett, maga ezen leányegyház pedig takarék-
magtárt alapított, melyben van jelenleg 35 mérő árpa és 5 mérő rozs. — Modorban a 
tótajkú egyház javára Hajicsek Erzsébet 100 frtot hagyományozott, a halottvivők 17 frtot, 
a mátkapárok 29 frt 50 k r t , a czipészegylet 20 frtot, a fazekassegédek társasága 9 frtot, 
a segélyző-egylet 14 frtot, a polgári hajadonok 5 frtot adtak és a templomot feldíszítették. 
— Duna-Szerdahelyen, a két évtized műve, az új szép templom, teljesen elkészült és immár 
ünnepélyes felszenteltetésének néz a legközelebbi napokban eléje; felékítésére Bartal 
Györgyné és Nagy Elekné egy oltárteritőt és az oltár lépcsőzetére való zöld posztót, Peer 
Péter keresztelőkövet, Peer János fekete oltártakarót, Pleyer Andreis, Bohas János, Bölcs-
házy Lajos két-két ezüst gyertyatartót, Pleyer Lajos arany feszületet, Kosztra Pál ima-
zsámolyt ajándékoztak; ugyanott az egyház takarékmagtára jövedelméből a lelkészi fizetés 
szaporítására 500 frtot tőkésített. — Somorján, hol az istentisztelet 74 évi szünet utáni 
megújításának évszázados emlékünnepe tartatott meg, a jótékonysági kör szegény iskolás 
gyermekek felruházására 34 frtot adott. — Bazinban a németajkú egyháznak egy pozsonyi 
hölgy oltári, keresztelőkői és szószéki teritővel kedveskedett. — Német-Gurab-Csataj leégett 
lelkészlakát újból felépítette; kedves halottjaik emlékezetére adakoztak Német- Gurabon : 
Vajnorszky Mihály 9 frt 25 krt, özvegy Istokovics Jánosné 22 frt. 40 kr t , özvegy Ingeli 
Istvánné 54 frt. 50 krt, özvegy Steinhübel Mihályné 23 frt. 50 krt, Budai Jémos 12 frt. 50 krt , 
Kőszegi János 18 frt. 25 krt, özvegy Ingeli Borbála 52 frt. 50 krt, Rásó Pál 17 frt. 20 krt, 
Rásó János 8 frt. 25 krt, özvegy Brindza Sándorné 39 frt. 50 kr t ; Csatajon: Rajt István 
27 frt. 50 krt, Brindza Márton 20 frt. 50 krt, Ingeli Katalin 4 frt. 20 krt ; Magyarbélen : 
Paulovicsné Juliéina 5 frt. 25 krt. 
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A trencséni esperességben Puchó és Láz egy egy harangot szerzett. — Felsö-
OzornaJc, templomának évszázados emlékünnepe alkalmából annak félügyelője Dohnányi 
Lajos 50 frtot ajándékozott. — Nemes-Podhragy egyházi épületeit igazíttatgatja; az egy-
háznak Osztroluczky Géza úr ajándékozott 20 frtot, Senkarcsin Ádám pedig 100 frtot hagyo-
mányozott. — Zay-Ugrócz templomát 500 frt. költséggel megújíttatta s bele 100 frt. értékű 
csillárt szerzett, mihez gróf Zay Albert 100, róm.-kath. vallású Goepfert Miksa pedig 25 írttal 
járult. — Beczkó 2500 frtba kerülendő ú j iskolát épit. — Kochanócz egyházi épületek javí-
tására 180 frtot, adósságtörlesztésre 200 frtot fordított. — Ksinna az első czélra 200 frtot 
költött. — Podluzsány temploma feldíszítésére 300 frtot adott ki, melynek egy hatod részét 
Schuhmacher Ágost adománya teszi. — Szalatnán az iskola átalakíttatott 200 frt költséggel. 
— Morva-Ljeszkó adósságát 300 frttal kevesbítette. — Felső-Ozoron a fentemlített ado-
mányon kivül Visetka Mária még 50 frt értékű csillárt vett a templom számára, Huszár 
Gusztáv lelkész az egyháznak 20 frtot ajándékozott, maga az egyház pedig a templomba 
220 frton ú j padokat szerzett. 

A túróczi esperességben Blatnicza új harangot szerzett, mire néhai Duchay-Kohút 
Jíinos örökösei 130 frtot adakoztak. — Príbóczon az iskola 2000 frt. költséggel újra épitte-
tet t ; annak leányában Kostyánban 200 írttal kiigazíttatott. — Ivánkofalva a lelkészlak jobb 
karba hozatalára 700 frtot adott ki. — Szucsány templomát és iskoláját díszes kerttel és 
kerítéssel vette körül, a mi 600 frtba került. — Záthurcson a templom számára új csillár 
szereztetett 280 frt. értékben; ugyanott Alsó-Záthurcsról egy Felső-Záthurcson a templom 
közelében készült haranglábba hozattak a harangok által. 

Hosszú sor ez; de nem kétlem, hogy azt a mélyen tisztelt közgyűlés figyelemmel 
és örömmel hallgatta. Kérjük az Urat, hogy soha meg ne szakadjon, hanem évről évre 
hosszabbá legyen! 

A miket eddig felsoroltam, azok egyes áldozatok voltak már is fenállott egy-
házaink fentartására. Azonban örömmel jelentem, hogy ezeknél két helyen még sokkal 
nagyobb áldozatok hozattak az által, hogy ott két ú j egyházunk alakult, tulajdonképen 
két ugyanazon egy lelki gondozás alatt volt község ketté vált. Ezen két község Hegyes-
halom és Levél a mosonyi esperességben. Remélem, a mélyen tisztelt gyűlés abbeli eljárá-
somat, melynél fogva én is beleegyeztem ez elválásba, nem csak jóvá fogja hagyni, de azt 
maga részéről is kedves tudomásul venni s áldáskivánásaival kisérni, annál inkább, miután 
ott mindkét helyen úgy az anyagi mint a lelki előfeltételek meg vannak, hogy ama két 
új községben két virágzó anyaegyházat nyertünk légyen. 

Különben, midőn megemlékeztünk arról, a mit egyházaink magok tettek magok-
ért, hálásan kell megemlékeznünk a külről jött segélyről is. Itt a jóltevők sorában ismét 
első helyen áll legkegyelmesebb uralkodónk Ö cs. és ap. kir. Felsége, a ki legfelsőbb magán-
pénztárából Liszkovémak 100, Német-Lipcsének 200 frt. kegyajándékot méltóztatott juttatni. 
Fizesse meg neki ez atyai tettét a mennyei atya! 

A Gusztáv-Ádolfegylet részéről, mely ez évben általános nagy részvét közt ülte 
meg Lipcsében fenállásának félszázados emlékünnepét, következők következő adományokat kap-
tak : Duna-Szerdahely 412 frt. 28 krt, Púchó 312 frt. 87 krt, Magyar-Óvár 175 frt. 44 krt, 
Nagyszombat 111 frt. 10 k r t , Láz 105 frt. 26 kr t , Szúlyó 81 frt. 87 kr t , Német-Lipcse 
76 frt. 2 k r t , Szucsány 23 frt. 39 k r t , Trencsíni papi özvegy-árvaintézet 29 frt. 24 krt, 
Kokes papözvegy 37 frt. 95 k r t , Iíolényi papözvegy 29 frt. 20 krt , Steftinik papözvegy 
17 frt. 52 krt, Snitta papözvegy 17 frt. 52 krt. 

A központi gyámintézet részéről következő egyházainknak következő segély ju to t t : 
Király-Lehotának 400 frt., Duna-Szerdahelynek 37 frt., Zsaskónak, Német-Lipcsének, Magyar-
óvárnak, Bodfalvának, Szúlyónak, Förévnek 25—25 frt. 

Egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog beterjesztetni. 
Mi sem mulasztottuk el a külre küldeni segélyt az azt szükségelőknek. Igaz ez 

csekély volt, mert erőink is csekélyek és gyengék; de az Ur az özvegynek filléreit is 
olybá veszi, mint a gazdagnak aranyait. A mik e részben tudomásomra jutottak, a követ-
kezők : Pozsony küldött Sár-Szt.-Miklósnak 3 frtot, Esztergomnak 10, Pápának 25, Duna-
Szerdahelynek 30, Nagyszombatnak 10, a budapesti árvaháznak 10 frtot; — az árvái esperes-
ség a vízkárvallott tiroliaknak 4 frtot; Hegyeshalom a tűzkárvallott krompaclú egyháznak 
14 frt. 20 krt., Levél ugyanannak 18 frt 60 krt. 

A szobotisti és csasztkói egyházak közt némely irtványosok melyikhez tartozása 
ügyében fenforgó peren kivül, mely most harmadbirósági törvényszék előtt van, egyház-
kerületünkben más per nem fordult elő. 

Házassági felmentvényi díjak fejében bejöt t : 380 frt. 



Jegyzökönyveinket, mint máskor, úgy ez évben is kicseréltük, mind két hitfelekezetü 
testvér egyházkerületeinkkel. 

Hátra vannak az egyházi és iskolai személyzetben történt változások : 
1. Az életnek és halálnak ura a következőket szólította ki körünkből : Justli József 

és Szilvay Károly esperességi felügyelőket, Glatz Jakab és Krizán Károly espereseket, kik 
közül az első egyszersmind hegyeshalmi a másik zárjecsi lelkész volt, Nozdroviczky Gyula 
púchói felügyelőt, Brózik András alesperest és nagyfalusi lelkészt, Jesko György kochanóczi, 
Procházka József és Grega János pozsonyi, Krniann Gusztáv kis-selmeczi tanítókat. Ezek 
közül többen hosszú évek során át szolgálták az egyházat s szereztek magoknak érdeme-
ket körüle. Kövesse őket sírjokba hálás elismerésünk; emiékezetök maradjon köztünk áldott! 

2. Az esperességi hivatalokban következő változások történtek : trencséni főesperes-
nek választatott Holuby József nemes-podhragyi lelkész, eddigi alesperes ; túróczi esperességi 
felügyelőnek eddigi másodfelügyelő Jeszenszky János, másodfelügyelőnek Velics Ágoston; 
Schleifer Károly pozsonymegyei esp. felügyelő lemondott ezen hivataláról. 

3. Helybeli felügyelőkké lettek : Bulyovszky Simon Neczpálon, Major Pál Levé-
len, Dohna,nyi Gusztáv Ksinnán. 

4. Lelkészi hivatalba léptek : Schönvizner Kálmán Szt.-Györgyön, Skrabák Géza 
Hegyeshalomban, Pósch Frigyes Levélen, Laczo János Nagy falúban, Zocli Pál Zárjecsen, 
Janoska György Jaszenován, Nóvák Pál Alsó-Kubin. 

5. Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Boehm János mint superintendensi segéd 
Pozsonyban, Stúr Antal Lubinán, Krizsán János Szúlyón, Szekerka Pál Mijaván. 

6. Fuclis Albert tanár Pozsonyban nyugalomba helyeztetett, Hirschmann Ferdinand 
ugyanott segédtanári minőségben alkalmaztatott. 

7. Tanítók lettek : Kirchknopf Mátyás Pa jkán , Roszinszky András Felső-Kubinban, 
Horváth György Kochanóczon, Putz Mihály, Schreiner Adolf és Dorn János Pozsonyban, 
Zguth Péter Csorbán, Scholcz József Liszkován, Csernyi József mint segéd Kokaván, Kuchta 
Sámuel Holicson, Gáspár Pál Szeniczen mindketten segédi minőségben, Kollár Mihály Morva-
Ljeszkón és Sztik Sámuel Szrnyén ugyanugy, Lehoczky György Kostyánban, Labátli Lajos 
Tót-Prónán, Szahnovszky Vendel Sútón. 

8. Lelkészekké avattattak : a fentnevezett Stúr Antal, Krizán János, Szekerka Pál, 
Boehm János; azonkivül Löiv Lipót. 

9. Hitjelölti vizsgát tettek : Altmann Gusztáv Leibitz-szepesi, Engisch Frigyes Uj-
Verbász-bácsi, Wengli Gyula Récse-pozsonyi, Zatkalik Károly Krajna-nyi t ra i , Algöver István 
Podluzsány-honti, Biszkup Béla Losoncz-nógrádi, Holéczy János Egyh. Marót-honti , Je-
szenszky Ignácz Fibis-temesi, Král János Zniováralja-túróczi, Kvacsala János Petrovácz-bácsi, 
Marczy István Szep. Szombat-szepesi, Plavetz Gyula Szarvas-békési, Reich Sándor Viborna-
szepesi, Strba János T.-Komlós-békési. 

íme, mélyen tisztelt közgyűlés, feltártam az egy év lefolyta alatt egyházkerü-
letünkben előfordult események, változások, törekvések és cselekedetek képét. Ha azok 
által gyarapodott-e az Isten országa közöttünk, arról Ítéletet mondani én sem nem akarok 
sem nem mondhatok, valamint senki közülünk. Vajha az, a ki ezt egyedül tenni képes, 
a mindentudó, igazságos Isten, kedvező Ítéletet mondana felölünk. Hozzá száljon fel / ezért 
imánk; neki, légyen hála és dicsőség az anyaszentegyházban most és mindörökké! Ámen. 

Ezen feszült figyelemmel meghallgatott jelentés hálás köszönettel fogad-
tatik, s egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeltetik. T. 

II. Superintendens ur évi jelentésével kapcsolatban, a felséges királyi házat ért csa-
ládi öröm alkalmából, a fenséges szülőkhöz üdvözlő felirat intézése egyhangúlag elhatároz-
tatván, miután annak szövegét a jegyző felolvasta 

a kerületi gyűlés azt egész terjedelmében elfogadja, s illetékes helyre való jutta-
tására a főtisztelendő és nagyméltóságú elnökséget felkéri. T. 

III. 1883. évi ker. gyűlés jkvének I. pontjánál olvastatik br. Radvánszky János ur-
nák, a kerület részéről felejthetlen emlékű br. Radvánszky Antal egyetemes felügyelő ur 
elhányta következtében a családhoz intézett részvétiratra adott köszönő válasza. 

Tudomásul vétetik. T. 
IV. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének II. és ugyanazon évi egyetemes 

gyűlés jegyzőkönyvének 5. pontjaiban foglalt határozatok felolvastatván, 
tudomásul vétetnek. T. 

V. Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének III . pontjánál olvastatik vallás- és köz-
oktatásügyi minister urnák, 1882. évi novemberhó 6-án 35013. szám a. kelt s nagyméltó-
ságú Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő úrhoz intézett következő válaszirata: Méltó-



ságos főfelügyelő u r ! Méltóságodnak f. hó 26-án 340. sz. a. kelt azon átiratára, mely 
mellett a dunáninneni ágost. hitv. evang. egyházkerületnek a pozsonyi lyczeumbeli tanu-
lókra kirótt szigoritó büntetés elengedése tárgyában kelt felterjesztését, és az egyházkerületi 
közgyűlés kissebbségének ezen felterjesztés elleni óvását hozzám juttatni méltóztatott, további 
szíves intézkedés végett, van szerencsém Méltóságodat értesíteni, miszerint a felterjesztésben 
előadott azon kérelmet, hogy az említett pozsonyi ág. hitv. evang. tanulókra kirótt szigorító 
büntetést visszavonjam — nem teljesíthetem. 

Nem vonom ugyan kétségbe az egyházkerület felirati és kérelmezési jogát, még 
olyan esetekben sem, mint a jelenlegi, midőn a kérelmező — a büntetésre méltó cselek-
mény pártfogolása által önmagát compromittálja, de nem hagyhatom észrevétel nélkül, hogy 
a kérelemnek hamis ürügyből kiinduló és alaptalan indokkal való támogatása nem egyez-
tethető az egyházkerületi közgyűlés méltóságával. 

A felterjesztés ugyanis azon nagy, itt ugyan méltatlanul ismételt szavakba burko-
lódzva, hogy önkormányzati jogát féltékenyen őrizve s kérő utódainak sértetlenül fentartani 
óhajtja, a sértett önkormányzat védelmének hamis ürügye alatt azon alaptalan indokhoz 
folyamodik, hogy mert én f. 11519. sz. a. rendeletem által a pozsonyi lyceumból az illető 
egyházi hatóság által már kitiltott tanulókat az állam más tanintézeteiből is kizártam, az 
evang. egyház fegyelmi bíráskodási körébe vágtam. 

Nem szükséges ezen állitás indokolatlanságát bővebben bizonyítani; a pozsonyi 
gymnásiumból az egyházi s iskolai hatóság által kitiltott tanulókra, mint ilyenekre éppen 
a kitiltás folytán megszűnt az egyháznak illetékességi köre, s midőn én azok elől az ország 
összes iskoláinak ajtaját bezártam, csak kötelességemet teljesítettem úgy az állam, mint 
maga az evang. egyház érdekében, mert meg kellett akadályoznom, hogy ezen tévelyedet-
tek, mint a mult évben a beszterczebányai evang. algyinnasiumból hasonló pánszláv üzel-
mekért kitiltottak, más intézetek tanúlóit megmételyezzék. 

A Méltóságod által felterjesztett kisebbségi óvást örömmel veszem tudomásul; de 
ha az óvásban foglalt azon állítás, hogy az egy szótöbbséggel elfogadott fölterjesztés nem 
a protestáns autonomia védelmében, hanem tüntetésből történt, — a min kételkedni sem 
lehet, — valójában alapos, — ugy nagyon szomorú dolognak tartom, ha veszélyes nemzeti-
ségi izgatók az evang. egyházkerület közgyűlésében keresnek és találnak tért tüntetések 
rendezésére. 

Én viszont kijelentem, miszerint keresni fogom, és bizonyára meg is találandom 
az eszközöket, hogy az ily tüntetések ne az egyházkerületi közgyűlés rovására rendeztesse-
nek, hanem a rendezők személyes felelőség elé állíttassanak, nem kételkedvén, hogy ily 
esetekben Méltóságod és a számos hazafias egyháztagok közreműködésére bizton számithatok. 

Tudomásul vétetett. L. 
VI. Az egyetemes egyház 1882. évi pénztári számadása beterjesztetvén, 

átnézés, esetleg* jelentéstétel végett tek. Jeszenszky József ur elnöklete alatt tek. 
Richter Ede és ntiszt. Institórisz József urakból álló bizottságnak kiadatik. T. 

VII. Mult évi kerületi gyűlés jkvének V. pontjánál jelenti főtisztelendő Superintendens 
ur, hogy az államsegély ez évre is engedélyeztetett. 

A kerületi gyűlés Ö Főtisztelendőségének jelentését kedves tudomásul 
vévén, bizottságot nevez ki, mely az államsegély elosztásának tervezetét kidol-
gozza s a legközelebbi ülésnek beterjessze; főtisztelendő Superintendens ur elnök-
lete alatt, tagja i : Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost, Leska János, 
Trsztyénszky Ferencz, Bitter Károly, Holuby József, Hodzsa András, Ulicsny An-
drás, Jeszenszky József, Csecsetka Sámuel és Jeszenszky János urak. L. 

VIII. Mult évi kerületi gyűlés jkvének VI. pontjánál Modor-Kralova anyásitásának 
tárgyában 

bizottság neveztetik ki, mely Baltik Frigyes ur elnöklete alatt Schuh Ágost, Ho-
luby József, Richter Ede és Dohnányi Lajos tagokból áll, s melynek feladata a 
mult évi jegyzőkönyv XL1V. pontjának értelmében az ügyiratok átvizsgálása után 
a kérdéses ügy elintézésére javaslatot benyújtani. L 

IX. Mult évi kerületi gyűlés Jkvének VII. és ugyanazon évi egyet. gyül. jkvének 
XXXII . pontjaiban emiitett Fiiina Ádá m-féle ügyről főtisztelendő Superintendens ur jelenti, 
hogy annak elintézésről nem értesült, azonban az egyetemes felügyelői hivatal körül tör-
tént változás következtében nem is igen történhetett valami. 

Az egyetemes gyűlés határozatának eredménye elváratik. T. 
X. Főtisztelendő Superintendens ur a kerületi gyűlésnek a következő sérelmi eseteket 

hozza tudomására: 



1. Weisz Ferencz, zavari róm. kath. plébános, Hajnovics István kovarczi szüle-
tésű 72 éves, ág. liitv. ev. zavari lakost mint beteget az 1868. évi LITT, t.-cz. 1—8. §§-ai-
ban megszabott eljárás rmellőzésével a rém. katli. vallásfelekezetbe felvette. 

2 Biringer Ádám, kolos-hradistyei róm. katb. plébános, Chwojka Mihály evan-
gélikus és Marek Róza róm. kath. kolosi lakosoknak vegyes házasságából származó fiú-
gyermekét illetéktelenül megkeresztelte, s e tény érdi a bizonyítványt ki nem állította. 

3. Rábek Pál, bossáczi plébános Uko Ádám róm. kath. és Nerád Katalin evang. 
vegyes házasok leánygyermekét illetéktelenül megkeresztelte állítólag azért, mert esketés 
előtt az anya valamennyi gyermekeinek róm. kath. vallásban való neveltetésére kötelezte 
magát. 

4. Kardoss Gusztáv, trencséni róm. kath. plébános, három gyermeket keresztelt 
meg illetéktelenül, a helybeli evang. lelkész figyelmeztetésére adott válaszában hivatkozva 
a királyi táblai és curiai Ítéletekre kijelenti, hogy valahányszor hasonló eljárás a szülők 
részéről kívántatik, azt ezentúl is egyháza érdekeinek megóvásául meg fogja tenni. 

A lelkész urak ujolag figyelmeztetnek, hogy a róm. kath. lelkészek által 
elkövetett sérelmeket terjeszszék ugyan fel 0 Főtisztelendőségéhez, de azoknak 
orvoslását az illetékes járásbíróságoknál keressék megtartván az 1879. évi XL. t.-cz. 
31. §-ában megszabott 6 hónapi határidőt, melyen túl a sérelmes ügy, mint elévült 
többé nem panaszolható. — Kardoss Gusztáv levele eredetiben az egyetemes gyű-
lésnek bemutatandó. T. 

XI. Illetéktelen párbérszedés tárgyában mult évi ker. gyűlés jkvének XVII. és XIX. 
és ugyanazon évi egyet. gyül. jkvének VIí . pontjában foglalt határozatoknál jelentetvén, 
hogy azoknak foganatosítását illetőleg semmi értesítés nem érkezett. 

Az egyetemes gyűlés határozatának értelmében való eljárás ujolag sür-
gettetik s eredményének közlése elváratik. T. 

XII. Mult évi superintendensi jelentésben neheztelt s a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz felterjesztett azon tulkapásra, hogy Szarvassy holicsi postakiadó egy időben min-
den kezébe jutott egyházi jellegű levelet felbontott, és azt elolvasván és újra lepecsételvén 
tovább küldte, leérkezett 1883. évi május 23-án 3648. sz. a. kelt miniszteri leiratból a 
gyűlés értesülvén, hogy a közmunka és közlekedési miniszter ur, Szarvassy holicsi posta-
kiadót azon eljárástól, hogy ő némely levelet a postamentességgel való visszaélés gyanújá-
ból önhatalmúlag felbontott, -— eltiltotta; hogy azon postahivatalnok, melynél valamely külde-
mény vagy levélre nézve bármi oknál fogva jövedéki kihágás gyanúja merül fel, köteles-
sége a rendeltetési hely postahivatalát mindjárt a hivatalos küldemény továbbküldésekor a 
fölmerült gyanúról és az erre vezetett körülményről pontosan értesíteni; a rendeltetési 
postahivatal kötelessége pedig a czímzett hatóság vagy hivatal képviselője jelenlétében a 
gyanús postaküldeményt (levelet) felbontani, hogy meggyőződés szereztessék váljon nincs e 
magánlevél becsempészve, vagy a portomentességi záradék illetéktelenül alkalmazva; hogy 
portomentesen csak hivatalos levelek küldessenek, mert különben a jövedék-csonkitási vizs-
gálat és ennek következményei nem lesznek elkerülhetők; hogy az egyházi hivatalok, hiva-
talos leveleiket lehetőleg magyarul czímezzék, de mindenesetre magyar portomentességi zára-
dékkal lássák el, mert eme levelek a mozgó postahivatalok berendezésénél fogva, gyakran 
oly postaközegek kezébe is kerülnek, kik tótul nem tudnak, ezek tehát nem tudhatják, 
váljon a feladott hivatalos levelet (küldeményt) a portomentesség az alkalmazott záradék 
értelmében megilleti-e és ennélfogva kénytelenek ily leveleket portóval megterhelni. 

Tudomásul vétetik, s az érdekeltek hozzá alkalmazkodásra felhivatnak. T. 
XIII. Olvastatik a Reischcl Károly-alapitványt kezelő kerületi bizottság jelentése, mely 

szerint az 1882. évi pénztári állás következő : 

„ , I . F o r g a l o m : 7. 7 , 
Be cet cl. Kiaaas. 

1. Kölcsönszámla 5050 frt. — kr. 1. Kölcsönszámla 9828 frt. 25 kr. 
2. Kamatszámla 7310 „ 79 „ 2. Kamatszámla 6740 „ 88 „ 
3. Haszonbérszámla . . . . 1612 „ 60 „ 3. Takarékpénztári számla . . 8027 „ 17 „ 
4. Takarékpénztári számla . . 10566 „ 18 „ 4. Vegyesek számlája . . . . 546 „ 98 
5. Vegyesek számlája . . . . 
6. Pénztári maradv. 1881. évről 

5050 frt. kr. 
7310 79 a 
1612 D 60 » 

10566 » 18 
' » 

183 » 21 » 
776 H 48 )5 

Összeg 25499 frt . 26 kr. Összeg 25143 frt. 28 kr. 

Összehasonlíttatván a „bevétel" 25499 frt. 26 kr. a 
„kiadással" 25143 „ 28 „ 

1883. évi januárhó l-jén pénztári maradvány 355 frt. 98 kr. 
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I I . V a g y o n á l l á s : 
1. Magánkötvényekben 19116 frt. 783/4 kr. 
2. Értékpapírokban 71590 „ — „ 
3. Vegyesekben (nagyszombati takarékpénztári könyvecske 

3176.70; tartaléktőke 1450.76; ingatlan 25074.—) . 29701 „ 46 
Összeg 120408 frt . 243/4 kr. 

A theol. akadémiának kamatokból gyűlt külön tőkéje 3451 „ 83 „ 
Reischel Károly alapítvány összes vagyona 123860 frt . 073/4 kr. 

Nyugdíjakra és segélyzésekre kiosztatott az 1882. évi októberi határidőn 43 segély-
zett közé 2177 frt. 50 kr. mint az ez évben segélyzésre jutott 4473 frt. megmaradt részlete. 

Az 1883. évi elosztás alapjául vétetett a vagyon kerekszámu 120000 frtnyi össze-
gének 5°/0-ja = 6000 f r t . , melyből 1/ í rész 1500 frt. a theologiai akadémiának jutván, 
segélyzésre maradt 4500 fr t . ; ebből az áprilisi határidőn elosztatott 45 segélyzett közé 
2250 f r t . ; másik fele az októberi határidőre maradt. 

A theologiai akadémia pénztárába beszolgáltatott 1500 frt. 
Az elosztáson és kiadásokon tul felmaradó évi jövedelem a tartalékalaphoz csa-

tolva kezeltetik. 
Tudomásul szolgál, s a kezelő bizottságnak főleg pedig az alapítványi 

pénztárnok tek. Jeszenszky József urnák köszönet szavaztatik. 
XIV. Az alapítványi jogügyek lebonyolítása érdekében kezelő bizottsági elnök ur pénz-

tárnokkal együtt telekkönyvi kikebeleztetéseinél a törlési engedély jogérvényes 
kiállítására ezennel felhatalmaztatnak. T. 

XV. Mult évi ker. gyűlés jkvének XI. pontjához olvastatott turóczi főesperes ur jelen-
tése, mellyel tudomásra hozza, hogy a volt turócz-szcn t-m ártón i gymnasium könyvtárát és 
muzeumát Szokolik András tanitó által rendeztette és lajstromoztatta; főtisztelendő Superin-
tendens ur hozzátette, hogy a fentjelzett munkáért jutalmul 60 frt., a gymnasiumi alapítvány 
jövedelmeiből kiutalványoztatott és kifizettetett. 

Helyeslő tudomásul vétetik. L. 
XVI. Beterjesztetnek a nmlt. vall. és közokt. m. k. ministeriumnak következő rendeletei: 

1. 1883. évi juniushó 22-éről 20,821. sz. a. Imák a koronaherczegnőért. 
2. 1882. évi septemberhó 11-érői 28,961. sz. ^i. Pályázat statistik. tanszékre a 

budapesti magy. k. tud. egyetemnél. 
3. 1882. évi augustushó 26-áról 828. ein. sz. a. Vodnafik Ede „Europ. Or-

ganisation von Ferialreisen" czimű emlékirata megküldetik. 
4. 1882. évi septemberhó 30-áról 1533. ein. sz. a. Árvizek által sújtott tiroliak 

segélyezése. 
5. 1882. évi septemberhó 29-éről 1503. ein. sz. a. A pesti hazai I. takarék-

pénztár záloglevelei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 
6. 1882. évi októberhó 17-éről 32,627. sz. a. Ullmann Mór a kassai tan-

kerület összes tanintézeteiből kizáratott. 
7. 1882. évi októberhó 10-éről 30,802. sz. a. Borsos Imre a minist, ur köz-

vetlen felügyelete alatt álló összes gymnasiumokból kizáratott. 
8. 1882. évi októberhó 20-áról 1485. ein. sz. a. Polgári tisztviselőknek kilá-

tásba tett előnyök, ha katonai szolgálatba lépnek. 
9. 1882. évi novemberhó 6-áról 1704. ein. sz. a. Közegészségtan tanítása. 

10. 1882. évi novemberhó 10-éről 35,794. sz. a. A honvéd-segédlclkészekké ki-
nevezendők nem kötelesek felszentelési okmányaikat felmutatni. 

11. 1882. évi deczemberhó 10-éről 38245. sz. a. Lajtántuli cs. k. honvédség 
nősülésére vonatkozó szabályok. 

12. 1882. évi deczemberhó 10-éről 38,951. sz. a. Az 1868. évi véderőről szóló 
XL. tvnyczikket módosító 1882. évi XXXIX. tvnyczikk. 

13. 1882. évi deczemberhó 7-éről 37,789. sz. a. Sebesztha Károly „a magy. 
nemzet története" czimű művének használata engedélyeztetik. 

14. 1883. évi januárhó 18-áról 39,324 sz. a. Papiu „Legendariu stb." czimű 
könyve az iskolai használatból kitiltatik. 

15. 1883. évi januárhó 25-éről 513. sz. a. Gellér János a minister ur közvetlen 
felügyelete alatt álló hazai összes középiskolákból kizáratott. 

16. 1883. évi februárhó 12-éről 39,011. sz. a. Néma Lajos a hazai összes tanító-
képző intézetekből kizáratott. 
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17. 1883. évi februárhó 15-éről 1606 ein. sz. a. Polgári és katonai hatóságok 
által megrendelt nyomtatványok portomentessége. 

18. 1883. évi márcziushó 16-áról 6109 sz. a. Palatin Antal az ország összes 
nyilvános középiskoláiból és tanitóképezdéiből kizáratott. 

19. 1883. évi márcziushó 18-áról 2701. sz. a. A középiskolákban használt er-
kölcsi érdemjegyekről. 

20. 1883. évi márcziushó 17-éről 333. ein. sz. a. A belgrádi osztrák-magyar 
követség és a szerbországi osztr. magy. consulatusok hivatalköre. 

21. 1883. évi aprilislió 5-éről 7623. sz. a. Donagyő János a minister, közvetlen 
felügyelete alatt álló összes hazai középiskolákból kitiltatott. 

22. 1883. évi julius 25-éről 24,041. sz. a. Donagyő János csak a bajai főgym-
nasiumból kizáratott. 

23. 1883. évi aprilishó 4-éről 8668. sz. a. Papiu János „Legendariu stb." czimű 
olvasókönyvének I. kiadása a hazai román iskolák használatából szigorúan kitiltatik. 

24. 1883. évi aprilishó 8-áról 9597. sz. a. Fischl József a hazai összes taninté-
zetekből kitiltatik. 

25. U. e. évi aprilishó 15-éről 12,063. sz. a. A lelkészek a kir, illeték-kiszabási 
hivatalok részére az anyakönyvi kivonatokat bélyegmentesen adják ki. 

26. U. e. évi aprilishó 27-éről 11,325. sz. a. Intézkedés az iskolai takarékpénz-
tárak ellenőrzésére nézve. 

27. U. e. évi aprilishó 22-éről 693. ein. sz. a. Magyar országos központi 
takarékpénztár betéti könyvei 5000 frt. erejéig üzleti biztositékul az államkincstár részéről 
elfogadhatók. 

28. U. e. évi májushó 29-éről 17,835. sz. a. Pályázat két tanszékre a fehér-
templomi állami főgymnasiumnál. 

29. U. e. évi májushó 30-án 15,700 sz. a. A Stampfel Károly által kiadott 
„A föld felületének főalakjai" czimű falitábla elemi népiskolák használatára ajánltatik. 

30. U. e. évi juniushó 3-áról 16,231. sz. a. Hetzel Samu „Der kleine ungarische 
Plutarch" czimű füzetei németajkú iskolai- és népkönyvtárak használatára ajánltatnak. 

31. U. e. évi juniushó 2-áról 937. ein. sz. a. A pesti magy. keresked. bank, a 
magy. jelzálog, hitelbank és a pesti hazai I. takarékpénztár záloglevelei üzleti biztositékul 
elfogadhatók. 

32. U. e. évi májushó 27-éről 14,759. sz. a. Az 1885. évi budapesti általános 
kiállítás. 

33. U. e. évi juniushó 6-áról 8362. sz. a. Erismann „Népszerű egészségtan "-a 
ajánltatik. 

34. U. e. évi juniushó 30-áról 1134. ein. sz. a. Pántya Tódor az ország összes 
tanintézeteiből kizáratott. 

35. U. e. évi juniushó 21-érői 16,826. sz. a. Történeti ötvösmű kiállítás. 
36. U. e. évi juniushó 21-éről 14,760. sz. a. A családi értesítőkre ragasztott 

bélyegek keresztül Írandók. 
37. U. e. évi juniushó 8-áról 19,236. sz. a. Egy magyar történelmi képcsarnok 

létesítése ügyében. 
38. IJ. e. évi juliushó 17-éről 19,668. sz. a. Pályázat két tanszékre a budapesti 

VII. ker. állami gymnasiumnál. 
39. U. e. évi juliushó 17-éről 1223. ein. sz. a. Kisbirtokosok országos földhitel-

intézetének záloglevelei. 
40. U. e. évi juliushó 23-áról 24,323. sz. a. Középiskolai tanárok számára fel-

állítandó országos nyugdíjintézet. 
41. U. e. évi augustushó 1-jéről 1319. ein. sz. a. A tanintézetekben a magyar 

állam iránti ragaszkodás ápoltassák. 
42. IT. e. évi juliushó 25-éről 28,632. sz. a. Telekjegyzőkönyvek közzététele. 
43. U. e. évi augustushó 5-éről 25,557. sz. a. A tanítók folyamodványai illet-

ményeik behajásaért bélyegmentesek. 
44. U. e. évi augustushó 22-éről 27,903. sz. a. Kohn József az ismétlő érett-

ségi vizsgálat letételétől eltiltatik. 
Mindezen rendeletek részint már előbb körözve — részint most körözés 

alatt lévén, tudomásul vétetnek. M. 
XVII. Mult évi ker. gyűlés jkve. XVI. pontjának kapcsában olvastatik a vallás és közokt. 

ministeriumnak 1883. évi májushó lL-én 12,816. sz. a. kelt leirata, mely szerint a részint 
3* 
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ausztriai illetőségű részint ott is lakó feleknek hazánkbeli illetőségű és lakásu felekkel leendő 
egybekelésénél ugyanazon eljárás követendő, mely a magyar honosoknak az Ausztriában 
vagy más kűlállamokban való házasságra lépésnél követtetik, vagyis osztrák honos egyének 
hazánkban szintén csak a saját hatóságuk által kiállított házassági bizonyítvány felmutatása 
esetén eskethetők meg. 

A lelkészek ujolag figyelmeztetnek, hogy ezen rendelethez szigorúan 
alkalmazkodni kötelességüknek ismerjék. T. 

XVIII . Beterjesztetik a vallás és közokt. minister urnák 1883. évi juliushó 17-én 1863. sz. 
a. kelt rendelete, mellyel azon értesülés következtében, hogy a lelkészek tulnyomólag nagy 
többsége és pedig felekezeti külömbség nélkül a más egyházban való egybekelhetésre szóló 
„engedélyleveleket" és a kihirdetési bizonyítványokat bélyegtelenül állítják ki s hogy a 
felmentés (dispensatio) iránti kérvények a szabályszerű bélyegjegy fel ragasztásának elmulasz-
tása mellett nyújtatnak be a felsőbb egyházhatóságokhoz, felhívja főtisztelendő Superinten-
dens urat, szíveskednék az egyházmegyéjebeli lelkészeket utasítani, hogy az engedély-levelek, 
kihirdetési bizonyítványok és a felmentés iránti kérvények bélyegzése körül az illetéki díj-
jegyzék határozatainak megfelelőleg jár janak el, és a hozzcijuk netán bélyegtelenül érkezett 
ilynemű okiratok és beadványok felöl a hivatalos leletet vegyék fel és az illetékes pénzügyi ható-
ságokkal közöljék. 

Habár a kerületi gyűlés oly esetekről, melyekben az illetéki díjjegyzék határo-
zatai megsértettek volna tudomással nem bir, sőt a felmentvényi folyamodványoknál, melyek 
a nmltsgu ministerium utján intéztetnek el azt épen lehetetlennek tar t ja : 

mindamellett utasítja a lelkészeket, hogy a fentidézett okiratok bélyegzésénél a mi-
nisteri rendelet értelmében jár janak el. Hogy azonban a lelkészek a hozzájuk netán 
bélyegtelenül érkezett okiratok s beadványok felől hivatalos leletet vegyenek fel 
s az illetékes pénzügyi hatóságokkal közöljék; ezen sem a lelkészi hivatás méltó-
ságával sem a lelkész állásával össze nem férő követelés ellenében felkéretik az 
egyetemes gyűlés, hogy a magas ministerium hoz intézendő felterjesztéssel, a lelké-
szeknek, ez intézkedés súlya alól való felmentetését kieszközölni törekedjék. T. 

XIX. Mult évi ker. gyűlés jkvének XVIII . pontjánál jelenti Dr. Mudron Mihály ur, hogy 
az oroszvári leánygyülekezet liivei csak a legutóbbi időben szolgáltatták be a kívánt adatokat, s 
hogy a szükséges lépéseket megtette ugyan, de még ez ideig eredményre nem jutott, 

tudomásul szolgál s a további történendőkről a jelentés elváratik. T. 
XX. Olvastatott: „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület népiskoláiról 

az 1882/3. tanévben," mely következőleg szól: 

1. Árvái esperesség. 
Lélekszám 7098. 6 - - 1 2 éves tanköteles fin 376, 6—12 éves tanköteles leány 343, 

6—12 éves tanköteles gyermek 719; 13—15 éves tanköteles fiu 133, 13—15 éves tan-
köteles leány 153, 13—15 éves tanköteles gyermek 286; 6—15 éves tanköteles fiu 509, 
6—15 éves tanköteles leány 496, 6— 15 éves tanköteles gyermek 1005. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 341 fiu, 302 leány, összesen 643 gyermek; helybeli ismétlő isko-
lába 109 fiu, 133 leány, összesen 242 gyermek; idegen elemi iskolába 8 fiu, 13 leány, 
összesen 21 gyermek; idegen ismétlő iskolába 2 fiu, 1 leány, összesen 3 gyermek; közép-
tanodába 8 fiu. Iskolát látogatott 468 fiu, 449 leány, összesen 917 gyermek. Iskolába nem 
jár t 41 fiu, 47 leány, összesen 88 gyermek. Az iskolát látogatók mulasztottak 4866 fél-
napot. Mulasztásokért megbüntettetett 13 szülő. A helybeli elemi iskolába járt idegen 

- illetőségű vagy vallású 21 fiu, 22 leány, összesen 43 gyermek. Tanitó volt 12. Ezek mind 
képesittettek és rendesek. Az iskolák száma 12. Ezek közül 10 egyházi, 2 községi. Az 
egyházi iskolák jók. Tanterem volt 10, tanitólak 10, faiskola 1, feketetábla 16, fali olvasó-
tábla 140, fali térkép 30, földgömb 10, természetrajzi eszköz 112, természettani eszköz 68, 
kötet könyv 330. Iskola nem épült s nem javíttatott. Az iskola évi jövedelme : készpénz-
ben 2846 frt. 10 kr., terményekben semmi, összesen 2846 frt. 10 kr. Az iskolának ingat-
lan vagyona nincs. Az iskola tőkéje 1646 frt. s ennek évi kamatja 109 frt. 62 kr. Egy-
házi segélyből bejött 2736 frt. 48 kr . ; összes évi jövedelem 2846 fi t. 10 kr. Ebből fordít-
ta tot t : tanítók fizetésére 2813 frt. 60 kr., javitásra 17 frt. 41 kr., tanszerekre 15 frt. 9 kr . ; 
összes évi kiadás 2846 frt. 10 kr. 

2. Liptói esperesség. 
Lélekszám 26924. 6—12 éves tanköteles fiu 1578, 6—12 éves tanköteles leány 

1543, 6—12 éves tanköteles gyermek 3121; 13 —15 éves tanköteles fiu 713, 13—15 éves 
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tanköteles leány 690, 13—15 éves tanköteles gyermek 1403; 6 --15 éves tanköteles fiu 2291, 
6 — 15 éves tanköteles leány 2233, 6—15 éves tanköteles gyermek 4524. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 1675 fin, 1655 leány, összesen 3330 gyermek; helybeli ismétlő is-
kolába 303 fiu, 265 leány, összesen 568 gyermek; idegen elemi iskolába 28 fiu, 26 leány, 
összesen 54 gyermek; idegen ismétlő iskolába 6 fiu, 2 leány, összesen 8 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 11 fiu, 7 leány, összesen 18 gyermek; magánintézetbe 7 fiu, 5 leány, 
összesen 12 gyermek; középtanodába 5 fiu. Iskolát látogatott 2035 fiu, 1960 leány, össze-
sen 3995 gyermek. Iskolába nem jár t 256 fiu, 273 leány, összesen 529 gyermek. Az 
iskolát látogatók mulasztottak 12,815 félnapot. Mulasztásokért büntettetett 89 szülő. A 
helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű, vagy vallású 84 fiu, 57 leány, összesen 141 
gyermek. Tanitó volt 43, kik közül 38 képesittett, 5 nem képesittett; 42 rendes, 1 segéd. 
Az iskolák száma 41, s ezek mind egyháziak; 39 az egyház tulajdona, 2 bérelt; 38 jó, 
3 rosz. Tanterem volt 44, tanitólak 38, faiskola 17, testgyakorló 8, fekete tábla 68, fali 
olvasótábla 335, fali térkép 74, földgömb 23, természetrajzi eszköz 556, természettani esz-
köz 91, kötet könyv 1147. Iskola nem épült s nem javíttatott. Az iskola évi jövedelme: 
készpénzben 9758 frt. 47 kr., terményekben 5244 frt., összesen 15002 frt. 47 kr. Az iskola 
ingatlan vagyonának értéke 18,360 frt. s ennek évi jövedelme 1042 frt. Az iskola tőkéje 
30 frt. Tandíjból bejött 2712 frt. 60 kr., községi segélyből 858 frt., egyházi segélyből 
10,224 frt. 35 kr., egyebekből 165 frt. 52 kr . ; összes évi jövedelem 15,002 frt. 47 kr. Ebből 
fordíttatott: tanítók fizetésére 14,231 frt. 95 kr., javításra 273 frt . , tanszerekre 153 frt., 
egyebekre 344 frt. 52 kr . ; összes évi kiadás 15,002 frt. 47 kr. 

3. Mosoni esperesség. 

Lélekszám 7335. 6—12 éves tanköteles fiu 481, 6 —12 éves tanköteles leány 
455, 6—12 éves tanköteles gyermek 936; 13—15 éves tanköteles fiu 162, 13 — 15 éves 
tanköteles leány 188, 13—15 éves tanköteles gyermek 350; 6 —15 éves tanköteles fiu 643, 
6—15 éves tanköteles leány 643, 6—15 éves tanköteles gyermek 1286. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 475 fiu, 452 leány, összesen 927 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
150 fiu, 177 leány, összesen 327 gyermek; idegen elemi iskolába 3 fiu, 1 leány, összesen 
4 gyermek; idegen ismétlő iskolába 7 fiu, 13 leány, összesen 20 gyermek; középtanodába 
5 fiu. Iskolát látogatott 640 fiu, 643 leány, összesen 1283 gyermek. Iskolába nem járt 
3 fiu. Az iskolát látogatók mulasztottak 4799 félnapot. Mulasztásokért nem büntettetett 
senki. A helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű, vagy vallású 4 fiu, 5 leány, összesen 
9 gyermek. Tanitó volt 10, kik mind képesíttettek és rendesek. Az iskolák száma 8, 
melyek egyháziak s jók. Tanterem volt 10, tanitólak 10, faiskola 6, fekete tábla 18, fali 
olvasó tábla 216, fali térkép 43, földgömb 8, természetrajzi eszköz 228, természettani esz-
köz 76, kötet könyv 534. Iskola nem épült s nem javíttatott Az iskola évi jövedelme : 
készpénzben 3916 frt., terményekben 3337 frt. 50 kr., összesen 7253 frt. 50 kr. Az iskola 
ingatlan vagyonának értéke 17,325 frt. s ennek évi jövedelme 1035 frt. Az iskola tőkéje 
500 frt. s ennek évi kamatja 28 frt. Tandíjból bejött 638 frt., községi segélyből 864 frt., 
egyházi segélyből 4688 frt. 50 kr . ; összes évi jövedelem 7253 frt. 50 kr. Ebből fordíttatott: 
tanítók fizetésére 6382 frt. 50 kr., javításra 467 frt., tanszerekre 104 frt., egyebekre 300 frt., 
összes évi kiadás 7253 frt. 50 kr. 

4. Nyitrai esperesség. 

Lélekszám 48,830. 6—12 éves tanköteles fiu 3196, 6—12 éves tanköteles leány 
3276, 6 - 12 éves tanköteles gyermek 6472; 13—15 éves tanköteles fiu 1148, 13—15 éves 
tanköteles leány 1095, 13—15 éves tanköteles gyermek 2243; 6—15 éves tanköteles fiu 
4344, 6—15 éves tanköteles leány 4371, 6 — 15 éves tanköteles gyermek 8715. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 2827 fiu, 2729 leány, összesen 5556 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 460 fiu, 431 leány, összesen 891 gyermek; idegen elemi iskolába 7 fiu, 
8 leány, összesen 15 gyermek, idegen ismétlő iskolába senki; felső vagy polgári iskolába 
1 fiu, 4 leány, összesen 5 gyermek; magánintézetbe 2 leány, középtanodába 26 fiu. Iskolát 
látogatott 3321 fiu, 3174 leány, összesen 6495 gyermek. Iskolába nem jár t 1023 fiu, 
1197 leány, összesen 2220 gyermek. Az iskolát látogatók mulasztottak 77,478 félnapot. 
Mulasztásokért megbüntettetett 203 szülő. A helybeli elemi iskolába jár t idegen illetőségű 
vagy vallású 38 fiu, 20 leány, összesen 58 gyermek. Tanitó volt 84. Ezek közül 32 képe-

li 
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sittett, 52 nem képesíttett; 31 rendes, 53 segéd. Iskola volt 68, mely mind egyházi; 49 az 
egyház tulajdona, 19 bérelt; 54 jó, 14 rosz. Tanterem volt 84, tanitólak 60, faiskola 28, 
testgyakorló 15, fekete tábla 107, fali olvasótábla 643, fali térkép 90, földgömb 51, ter-
mészetrajzi eszköz 570, természettani eszköz 301, kötet könyv 642. Uj iskola épült 8, javit-
tatott 3. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 13,112 frt. 24 kr., terményekben 3899 frt., 
összesen 17,011 frt. 24 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 2030 frt. s ennek évi jöve-
delme 337 frt. Tőkéje az egyháznak nincs. Tandíjból bejött 1721 frt., községi segélyből 
540 frt., egyházi segélyből 14,241 frt. 34 kr., egyebekből 171 frt. 90 kr. ; összes évi jövedelem 
17,011 frt. 24 kr. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 15,804 frt. 50 kr., javításra 368 frt. 
90 kr., tanszerekre 141 frt.. egyebekre 696 frt. 84 kr . ; összes évi kiadás 17,011 frt. 24 kr. 
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5. Pozsonyvárosi esperesség. 

Lélekszám 8499. 6—12 éves tanköteles fiu 481, 6—12 éves tanköteles leány 414, 
6—12 éves tanköteles gyermek 895; 13—15 éves tanköteles fiu 161, 13—15 éves tan-
köteles leány 138, 13—15 éves tanköteles gyermek 299; 6—15 éves tanköteles fiu 642, 
6—15 éves tanköteles leány 552, 6—15 éves tanköteles gyermek 1194. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolásba 503 fiu, 455 leány, összesen^ 958 gyermek; helybeli ismétlő isko-
lába 61 fiu, 13 leány, összesen 74 gyermek; idegen elemi iskolába 7 fiu; idegen ismétlő 
iskolába senki; felső vagy polgári iskolába 1 fiu, magánintézetbe 3 fiu, 42 leány, össze-
sen 45 gyermek; középtanodába 48 fiu. Iskolát látogatott 623 fiu, 510 leány, összesen 1133 
gyermek. Iskolába nem járt 19 fiu, 42 leány, összesen 61 gyermek. Az iskolát látogatók 
mulasztottak 19,757 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 16 szülő. A helybeli elemi 
iskolát látogatta idegen illetőségű vagy vallású 75 fiu, 51 leány, összesen 126 gyermek. 
Tanitó volt 16, kik mind képesíttettek és rendesek. Az iskolák száma 6, melyek mind egy-
háziak, az egyház épületében varrnak és jók. Tanterem volt 16, tanitólak 3, faiskola 2, 
testgyakorló 2, fekete tábla 29, fali olvasótábla 149, fali térkép 45, földgömb 8, természet-
rajzi eszköz 389, természettani eszköz 44, kötet könyv 754. Iskola épült 1, javíttatott 1. 
Az iskola évi jövedelme : készpénzben 11,063 frt. 50 kr., terményekben 236 frt., összesen 
11,299 frt. 50 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 162 frt. s ennek évi jövedelme 
27 frt. Az iskola tőkéje 2650 frt. s ennek évi kamatjai 132 frt. 50 kr. Tandíjból bejött 
1941 fr t . , községi segélyből 250 f r t . , egyházi segélyből 8003 fr t . , egyebekből 946 f r t . ; 
összes évi jövedelem 11,299 frt. 50 kr. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 10,462 f r t . ; 
javításra 20 frt. 50 kr., tanszerekre 150 frt., egyebekre 667 fr t . ; összes évi kiadás 11,299 frt. 
50 kr. 

6. Pozsonymegye i esperesség. 

Lélekszáma 14,689. 6—12 éves tanköteles fiú 922, 6—12 éves tanköteles leány 
925, 6—12 éves tanköteles gyermek 1847; 13—15 éves tanköteles fiu 333, 13—15 éves 
tanköteles leány 342 , 13—15 éves tanköteles gyermek 675; 6—15 éves tanköteles fiu 
1255, 6—15 éves tanköteles leány 1267, 6—15 éves tanköteles gyermek 2522. Ezek közül 
j á r t : helybeli elemi iskolába 866 fiu, 888 leány, összesen 1754 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 241 fiu, 254 leány, összesen 495 gyermek; idegen elemi iskolába 11 fiu, 8 leány, 
összesen 19 gyermek; felső vagy polgári iskolába 27 fiu, 14 leány, összesen 41 gyermek; 
magántanintézetbe 2 leány, középtanodába 24 fiu. Iskolát látogatott 1194 fiu, 1175 leány, 
összesen 2369 gyermek. Iskolába nem jár t 61 fiu, 92 leány, összesen 153 gyermek. Az 
iskolát látogatók mulasztottak 24,565 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 65 szülő. 
A helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású 59 fiu, 38 leány, összesen 
97 gyermek. Tanitó volt 29. Ezek közül 27 képesíttett, 2 nem képesíttett; 27 rendes, 
2 segéd. Az iskolák száma 22. Ezek közül 19 egyházi, 3 községi. Az egyháziak mind az 
egyház épületeiben vannak elhelyezve; jó 18, rosz 1. Tanterem volt 24, tanitólak 26, fa-
iskola 3, fekete tábla 39, fali olvasó tábla 290, fali térkép 62, földgömb 19, természet-
rajzi eszköz 264, természettani eszköz 127, kötet könyv 1422. Uj iskola nem épült, javít-
tatott 1. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 10,355 frt. 32 kr., terményekben 1317 frt., 
összesen 11,672 frt. 32 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 5500 frt. s ennek évi 
jövedelme 312 frt. Az iskola tőkéje 31437 frt. s ennek évi kamatjai 1887 frt. 40 kr. Tan-
díjból bejött 839 frt. 15 kr., községi segélyből 1923 frt. 50 kr., egyházi segélyből 6705 frt. 
77 kr., egyebekből 4 frt. 50 kr.; összes évi jövedelem 11672 frt. 32 kr. Ebből fordíttatott: 
tanítók fizetésére 10,805 frt. 15 kr., javításra 141 frt , tanszerekre 91 frt. 50 kr. , egye-
bekre 634 frt . 67 kr., összes évi kiadás 11,672 frt. 32 kr. 
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7. Trencséni esperesség. 

Lélekszám 19,946. 6—11 éves tanköteles fiu 1166, 6—12 éves tanköteles leány 
1235, 6—12 éves tanköteles gyermek 2401; 13—15 éves tanköteles fiu 513, 13—15 éves 
tanköteles leány 473, 13—15 éves tanköteles gyermek 986; 6—15 éves tanköteles fiu 1679, 
6—15 éves tanköteles leány 1708, 6—15 éves tanköteles gyermek 3387. — Ezek közül 
j á r t : helybeli elemi iskolába 1011 fiu, 1005 leány, összesen 2016 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 136 fiu, 127 leány, összesen 263 gyermek; idegen elemi iskolába 23 fiu, 
18 leány, összesen 41 gyermek; idegen ismétlő iskolába senki; felső vagy polgári iskolába 
3 fiu, 2 leány, összesen 5 gyermek; magántanintézetbe 1 fiu, középtanodába 22 fiu, 
8 leány, összesen 30 gyermek. Iskolát látogatott 1196 fiu, 1160 leány, összesen 2356 gyer-
mek. Iskolába nem járt 483 fiu, 548 leány, összesen 1031 gyermek. Az iskolát látogatók 
mulasztottak 6522 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 45 szülő. A helybeli elemi is-
kolába járt idegen illetőségű, vagy vallású 15 fiu, 11 leány, összesen 26 gyermek. Tanitó 
volt 34 Ezek közül 14 képesített, 20 nem képesített; 19 rendes, 15 segéd. Iskola volt 34, 
mely mind egyházi. Ezek közül 26 az egyház tulajdona, 8 bérelt, 22 jó, 12 rosz. Tan-
terem volt 35, tanitólak 27, faiskola 12, testgyakorló 1, fekete tábla 42, fali olvasó tábla 
293, fali térkép 58, földgömb 16, természetrajzi eszköz 321, természettani eszköz 60, kötet 
könyv semmi. Iskola nem épült s nem javíttatott. Az iskola évi jövedelme : készpénzben 
3001 frt. 28 kr., terményekben 3405 frt., összesen 6406 frt. 28 kr. Az iskola ingatlan 
vagyonának értéke 8790 frt., s ennek évi jövedelme 636 frt. 20 kr. Az iskolának tőkéje 
nincs. Tandíjból bejött 1047 frt., egyházi segélyből 4404 frt. 08 kr . , egyebekből 319 fr t . ; 
összes évi jövedelem 6406 frt. 28 kr. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 5848 frt. 28 kr., 
javításra 57 frt., tanszerekre 55 frt, egyebekre 446 frt ; összes évi kiadás 6406 frt. 28 kr. 

8. Turóczi esperesség. 

Lélekszám 21,455. 6—12 éves tanköteles fiu 1398, 6—12 éves tanköteles leány 
1214, 6—12 éves tanköteles gyermek 2612; 13—15 éves tanköteles fiu 376, 13—15 éves 
tanköteles leány 281, 13—15 éves tanköteles gyermek 657; 6—15 éves tanköteles fiu 
1774, 6—15 éves tanköteles leány 1495, 6—15 éves tanköteles gyermek 3269. — Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 1124 fiu, 934 leány, összesen 2058 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 139 fiu, 84 leány, összesen 223 gyermek; idegen elemi iskolába 50 fiu, 
50 leány, összesen 100 gyermek; idegen ismétlő iskolába senki; felső vagy polgári iskolába 
16 fiu, 2 leány, összesen 18 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, közép tanodába 23 fiu. Isko-
lát látogatott 1353 fiu, 1070 leány, összesen 2423 gyermek. Iskolába nem járt 421 fiu, 
425 leány, összesen 846 gyermek. Az iskolát látogatók mulasztottak 2325 félnapot. Mulasz-
tásokért nem büntettetett senki. A helybeli elemi iskolába jár t idegen illetőségű, vagy val-
lású 126 fiu, 60 leány, összesen 186 gyermek. Tanitó volt 45, kik közül 29 képesített, 
16 nem képesített; 29 rendes, 16 segéd. Az iskolák száma 42, s ezek mind egyháziak; 
41 az egyház tulajdona, 1 bérelt; 30 jó, 12 rosz. Tanterem volt 46, tanitólak 43, faiskola 
14, testgyakorló 2, fekete tábla 56, fali olvasó tábla 338, fali térkép 60, földgömb 24, 
természetrajzi eszköz 208, természettani eszköz 158, kötet könyv 340. Iskola nem épült, 
javíttatott 1. Az iskola évi jövedelme : készpénzben 6782 frt., terményekben 4728 frt., 
összesen 11,510 frt. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 8100 frt., s ennek évi jövedelme 
518 frt. Tőkéje az iskolának nincs. Tandíjbői bejött 7109 frt . , községi segélyből 65 frt., 
egyházi segélyből 3443 frt., egyebekből 375 frt.; összes évi jövedelem 11,510 frt. Ebből 
fordíttatott: tanítók fizetésére 11,370 frt . , javításra 44 fr t . , tanszerekre 24 frt . ; egyebekre 
72 frt., összes évi kiadás 11,510 frt. 

Összezés. 

Az egész egyházkerületben vol t : 
Lélekszám 154,776. 6—12 éves tanköteles fiu 9598, 6—12 éves tanköteles leány 

9405, 6—12 éves tanköteles gyermek 19,003; 13—15 éves tanköteles fiu 3539, 13—15 éves 
tanköteles leány 3360, 13 - 15 éves tanköteles gyermek 6899; 6—15 éves tanköteles fiu 
13,137, 6—15 éves tanköteles leány 12,765, 6—15 éves tanköteles gyermek 25,902. Ezek 
közül jár t : helybeli elemi iskolába 8822 fiu, 8420 leány, összesen 17,242 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 1599 fiu, 1484 leány, összesen 3083 gyermek; idegen elemi iskolába 
151 fiu, 125 leány, összesen 276 gyermek; idegen ismétlő iskolába 26 fiu, 24 leány, 
összesen 50 gyermek; polgári vagy felső népiskolába 59 fiu, 29 leány, összesen 88 gyer-
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mek; magánintézetbe 12 fiu, 51 leány, összesen 63 gyermek; középtanodába 161 fiu, 8 leány, 
összesen 169 gyermek. Iskolát látogatott 10,830 fiu, 10,141 leány, összesen 20,971 gyermek. 
Iskolába nem járt 2307 fiu, 2624 leány, összesen 4931 gyermek. Az iskolát látogatók 
mulasztottak 153,127 félnapot. Mulasztásokért büntettetett 431 szülő. A helybeli elemi 
iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású 422 fiu, 264 leány, összesen 686 gyermek. 
Tanitó volt 273. Ezek közül 178 képesített, 95 nem képesített; 186 rendes, 87 segéd. 
Iskola volt 233. Ezek közül 228 egyházi, 5 község i. Az egyházi iskolák közül 198 az 
egyház tulajdona, 30 bérelt; 186 jó, 42 rosz. Tanterem volt 269, tanitólak 217, faiskola 83, 
testgyakorló 28, fekete tábla 375, fali olvasótábla 2404, fali térkép 462, földgömb 159, 
természetrajzi eszköz 2648, természettani eszköz 925, kötet könyv 5169. Uj iskola épült 9, 
javíttatott 6. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 60,834 frt. 91 k., terményekben 22,166 frt. 
50 kr., összesen 83,001 frt. 41 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 60,267 frt. s 
ennek évi jövedelme 3907 frt, 20 kr. Az iskola tőkéje 36,263 frt. s ennek évi kamatja 
2157 frt. 52 kr. Tandíjból bejött 16,007 frt. 75 kr. , községi segélyből 4500 frt. 50 kr., 
egyházi segélyből 54,446 frt. 52 kr . , egyebekből 1981 frt. 92 kr . ; összes évi jövedelem 
83,001 frt. 41 kr. Ebből fordíttatott: tanítók, fizetésére 77.717 frt. 98 kr., javításra 1388 frt. 
81 kr., tanszerekre 733 frt. 59 kr., egyebekre 3161 frt. 3 kr . ; összes évi kiadás 83,001 frt. 
41 kr. 

A kerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul véve szószerinti jegyzőkönyvbe 
vételét elrendeli; a tapasztalt hiányokat s kivált az adatok be nem küldését hely-
telenítve, egyszersmind az illetőket figyelmezteti, hogy a szükséges adatok az egy-
házi „rendtartásban" meghatározott következmények terhe alatt beküldessenek. L. 

XXI. Előbbeni ponttal kapcsolatban beterjesztetett az iskolákra vonatkozó adatok szaba-
tos összeállitása tárgyában, az iskolai választmány által kidolgozott „Utasítás." 

A kerületi gyűlés az „Utasítást" magáévá tette, s azt a nálunk használt 
nyelveken, elegendő példányban, az egyházak terhére kinyomatni és kötelező sza-
bályúl minden egyházközségnek megküldetni elhatározta. L. 

XXII. Mult évi kerületi gyűlés jkvének XXI. pontjánál, mellyel azon indítvány, hogy 
némely tankönyvek a kerületi pénztár segélyével adatnának ki, véleményadás végett a szá-
moltató bizottsághoz utasíttatott, a számoltató bizottság részéről előterjesztetett, hogy a kerü-
leti pénztár nem rendelkezik oly eszközökkel, hogy könyvek kiadását támogathatná. 

A kerületi gyűlés a számoltató bizottság véleményének helyt adva, iskolai 
könyveknek a kerületi pénztár számlájára való kiadatását el nem fogadja. L. 

XXIII . Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXII . pontjánál, mely szerint a vallás 
és közoktatásügyi magas ministeriumhoz felterjesztés intéztetett, hogy ha a kormány bárhol 
is állítana állami elemi vagy polgári iskolákat, a vallástanitó jutalmazásáról is gondoskodjék : 
olvastatott Trefort minister urnák 1883. évi augustus 10-én 25,756 sz. a. kelt válasza, 
melyben tudatja, hogy nincsen azon helyzetben, hogy az állami elemi és polgári iskolákon 
hit- és erkölcstant előadó evangelikus tanítóknak, tárczájának terhére jutalmazást engedé-
lyezzen; egyúttal megjegyzi, hogy más alap sem áll rendelkezésére, melyből az illető taní-
tók díjaztatnának. 

Tudomásul vétetik. L. 
XXIV. Mult évi kerületi gyűlés jkvének XXIII . pontjánál, mely szerint a vallás- és köz-

oktatási ministeriumhoz felterjesztés intéztetett, hogy a vándortanítók fentartására, — hogy-
ha ez intézvényhez ragaszkodik a minister ur, — szánt összeg kezeinkbe adassék, hogy 
ezen segély mellett mi magunk rendezhetnők be az irtványi iskolákat: olvastatott Trefort 
minister urnák 1883. évi január 9-ről 35207/1882. sz. a. kelt válasza, hogy iskolai ügy 
rendezésénél mindég első sorban mérvadó marad az 1868. évi XXXVIII . t. cz., mely más 
alapból indulva ki, mint az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-a nem fogadja el a felekezeti iskolák 
támogatását s igy nem nyújt módot, hogy a kerületi felterjesztés értelmében eljárhasson s 
a nyitrai evangelikus iskoláknak bármi segélyt nyújthasson; és ha a dunáninneni kerület 
az ő törekvésért elfogadhatlanoknak tartja, O a maga részéről a 17,101/1882. rendeletében 
kimondottnak érvényét fentartja. 

Tudomásul vétetett. L. 
XXV. Előbbi ponttal összefüggésben olvastatott a nyitrai esperes urnák, az irtványi 

iskolák viszonyait ecsetelő terjedelmes jelentése 
A kerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul vette. L. 

XXVI. Az iskolai ügygyei kapcsolatban olvastatott a vallás- és közoktatásügyi magas 
ministeriumnak 1882. évi november 8-án 33002. sz. a. kelt rendelete, melylyel az iskolai 
épületeknek tüz elleni biztosítását ajánlja. 
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A kerületi gyűlés a ministeri rendeletet tudomásul véve, a tűzkár elleni 
biztosítás ajánlatát a többi egyházi épületekre kiterjeszti; az egyházi elöljáróságo-
kat felhívja, hogy az egyházi „Rendtartás" 408. §-ának értelmében eljárva, az 
idézett §-ban jelzett felelőség s következmények terhe alatt az egyházi épületek 
biztosítását el ne hanyagolják; az esperességek pedig utasíttatnak, hogy a töme-
ges biztosítás iránt megállapodásra jutva, e tárgyú véleményeiket illetve indít-
ványaikat a jövő kerületi gyűléshez terjesszék be. L. 

XXVII. A megelőző ponttal összefüggésben, azon alkalomból, hogy főtisztelendő Superin-
tendens ur indíttatva érezte magát a vallás- és közoktatási ministeriumhoz kérdést intézni: 
váljon a tanítók viselhetik-e valamely biztosítóintézet ügynökségét? olvastatott az 1883. évi 
márczius 14-én 3674. sz. a. kelt ministeri rendelet, mellyel kimondatik, hogy a biztosító-
intézetek ügynöksége hivatalnak nem tekinthető, de olyan teendőkhöz tartozik, melyekre 
mint mellékes, megengedett foglalkozásokra az 1868. évi XXXVIII . t.-cz. 141. §-ának értel-
mében előleges engedélyt adhat az iskolai hatóság. 

A kerületi gyűlés a kérdést: váljon a tanitó viselhet-e biztositó intézeti 
ügynökséget? a ministeri rendelet értelmében dönti el, a tanítóknak a biztosítási 
ügynökséget megengedhetőnek mondja ki, az engedély megadására az esperesi 
hivatalokat jelenti ki illetékeseknek, egyúttal arra utalva, hogy az illető ügynökös-
ködés az iskolai tanítás hátrányára ne viseltessék s az ügynökségi czímtáblák, 
mint oda nem illők az iskolai épületre ki ne függesztessenek. L. 

XXVIII. Főtisztelendő Superintendens ur jelenti, hogy a Zsedényi-féle alapítványból egy-
részt a hagyományozó végakaratához, másrészt az 1881. évi kerületi gyűlés jkvének 
XXXI. pontjában foglalt határozatához képest jutalmaztattak : Árvában : Medzihradszky Adolf, 
alsó kubini-, Liptóban : Repesek Mihály, szél-porubai-, Mosonyban : Jániseh Gusztáv, zurányi-, 
Nyitrában : Bada Vilmos, turolukai és Trslin Mihály, szakolczai-, Pozsonyvárosban : Mayer 
András, pozsonyi-, Pozsonymegyében : Simko József, nagy-lévárdi- és Orgon Károly, terlingi-
(a 10. helyre), Trencsénben : Ondrcska Pál, púchói- és Turóczban : Derer György, háji tanítók. 

Tudomásul vétetik, s a jutalmazottak utasíttatnak, hogy bélyegzett nyug-
táikat tek. Jeszenszky József pénztárnok úrhoz küldjék be. T. 

XXIX. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami tanitó- és tanítónőképző 
intézetekben a vallástan oktatásáról szóló következő jelentések : 

1. A pozsonyi tanítónőképző intézet ev. vallástanára tiszt. Frey tag Victor lelkész 
úr jelenti, hogy az intézet három első tanfolyamában 14 evang. növendék volt; a negye-
dik tanfolyam növendékei a ministerialis tanterv értelmében nem vesznek részt a vallás-
oktatásban. Tantárgy volt a hit- és erkölcstan. A negyedik tanfolyam 5 ág. h. ev. növen-
dékeivel junius-hó 11-én tartatott a tanképesitő vizsgálat, s ezzel kapcsolatban az első három 
tanfolyam növendékeivel a nyilvános évi zárvizsgálat tiszt. Fürst János ur vezetése alatt. 
Két helv. h. 

negyedéves növendék junius 25-én ntiszt. Gyönge Károly sup. kiküldött biztos 
jelenlétében vizsgáltatott meg a vallástanból. 

2. A modori tanítóképző intézet ev. vallástanára tiszt. Hollerung Károly lelkész 
úr jelenti, hogy az intézetet 11 ág. h. és 1 helv. h. növendék látogatta, kik f. évi junius 
16-án ntiszt. Ritter Károly főesperes és kerületi biztos ur előtt a hit- és erkölcstanból vizs-
gáltattak meg következő eredménynyel: 4 kitűnő, 5 jeles, 3 jó. — A növendékek erkölcsi 
magaviselete a legjobb volt. 

3. A zniováraljai tanítóképző intézet ev. vallástanára tiszt. Rosza János lelkész 
ur jelenti, hogy az intézetnek 2 evang. növendéke volt 1 ág. és 1 helv. hitv. Tantárgy 
volt a hit- és erkölcstan. Tankönyvül szolgált mindkét evang. hitfelekezet kátéja. Az évi 
vizsgálat junius 18-án ntiszt. Hodza András főesperes és kerületi biztos ur jelenlétében tar-
tatott meg 1 jeles és 1 jó eredménnyel. 

Tudomásul vétetik. Ms. 
XXX. Olvastatik Gyuris János a leopoldvári magy. kir. fegyintézet lelkészének alaposan 

kidolgozott és mindkét evangelikus hitfelekezetíi fegyenczek viszonyait felölelő évi jelentése. 
Tudomásul vétetett. L. 

XXXT. Mult évi 
egyetemes gyűlés jkve 8. pontjában foglalt azon határozatnál fogva, 

melyben az egyetem „felhívja a kerületeket nyilatkozatadásra, a hit- és le'lkészjelölti vizs-
gáknak egyrészt az akadémiai alap- és szakvizsgákkal való összhangba hozatala, másrészt 
azoknak egyöntetű szervezése tárgyában." 

Kerületünk felkéri az egyetemes gyűlést: bizná meg a theologiai aka-
démiai nagy bizottságot, hogy e tárgyban indokolt javaslatot készítsen, mely a 
kerületek által megvitattatva egyetemes érvényű határozattá váljék. T. 
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Kerületi felügyelő Szent-Tványi Márton ur ö nagyméltóságú eltávozván, mint 
legidösb esperességi felügyelő nagys. MüSSÓCZy Lüjos pozsonyvárosi esp. felügyelője s 
kir. tanácsos foglalja el a társelnöki széket. 
XXXII. Méltóságos br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr Ácsán 1883. évi julius-hó 23-án 
is sz. a. kelt, a folyó évi egyetemes gyűlést Budapestre október 10-re oly módon össze-
hívó levelének alapján, hogy a közgyűlést megelőzőleg október 9-én esti 6 órakor pesti 
ev. egyházunk tanácskozási termében értekezlet fog tartatni, 

az egyetemes gyűlésre kerületünk részéről képviselőkül kiküldetnek: a rend-
szerinti elnökség mellett, Nóvák Sámuel (napi dijjal), Baltik Frigyes, Schuh 
Ágost, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Steltzer Károly, Huszár Gusztáv, 
Hodzsa András, Kubinyi Kálmán, Platthy Gyula, Dr. Mudron Mihály, Mossóczy 
Lajos, Kalenda János, Décsy Lajos, Jeszenszky János és Michaelis Vilmos (napi 
dijjal) urak. T. 

XXXIII . Beterjesztetik az 1880-ki kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XII. pontjával kikül-
dött, pénztárat s pénztárnoki számadást vizsgáló bizottság jelentése, mely szerint 1882. év-
ben volt 

I. Forgalom: Bevétel . . . . . . . 6954 frt. 65 kr. 
Kiadás . 

II. Vagyonállás : 
Cselekvő, tőkékben 
Szenvedő, alapítványokban 

5904 15 
Pénztári maradvány 1050 frt. 50 kr. 

44488 frt, 01 kr. 
22897 89 

23 ki-

Tiszta cselekvő vagyon 21590 frt. 12 kr. 
A mult évi vagyon áll ássál összehasonlítva növekedés: a cselekvő vagyonnál 1020 frt. 

a szenvedő vagyonnál pedig 11 frt. 66 kr. 
E vagyonösszeg különféle értékpapírokban, magán-kötelezvényekben s egy ipar-

banki betétkönyvecskében mutattatott fel. 
Jelentetik, hogy a 21,000 frtnyi 50/0-os földhitelintézeti záloglevelekből időközben 

egy 10,000 frtos záloglevél kisorsoltatván, ennek árán 11,000 frt. értékű magyar kir. 
5°/0-os papirjáradéki kötvé^^ek vásároltattak. 

Örvendetes tudomásul vétetik. T. 
XXXIV. Tekintetes Jeszenszky József egyházkerületi pénztárnok urnák a pénztár hű és 
gyümölcsöztető kezeléseért és a számadások kifogástalan vezetéseért 

köszönet mellett az 1882. évre vonatkozólag a felmentvény megadatik. T. 
XXXV. A ker. pénztárt vizsgáló bizottság jelentéséből kitűnvén, hogy a turócz-szt.-mártoni 

volt algymnásiumnak a turócz-szt.-mártoni takarékpénztárban elhelyezett alapitványi tőkéi-
ről a mult évi kerületi gyűlés jkvének XXIX. pontjában megkívánt jelentés be nem adatott, 

a turóczi főesperes ur ismét felhivatik, hogy a turócz szt.-mártoni takarékpénztár-
ból a fentemiitett alapitványi tőkék kamatairól szóló tudósítást vegye ki s a kerü-
leti pénztárnok urnák küldje be. T. 

XXXVI. A kerületi pénztárt vizsgáló bizottság feladatához képest az 1883. évre következő 
költségvetési előirányzatot terjeszt be : 

I. S z ü k s é g l e t . 
Superintendensi tiszteletdíj . . . . 
Superintendensi segédlelkész fizetése 
Váczi siketnémák intézetében vallásoktatásért 
4 kerületi jegyző tiszteletdíja 
Kerületi pénztárnok tiszteletdíja . 
Pozsonyi lyczeumnak és tápintézetnek 
Theologiai akadémiára évi járulék 
Németh Istvánféle alapitvány kamatja 
Szirmay Ádámné „ „ 
Zsedényi Ede „ „ 
Özvegy-árva intézetnek „ „ 
Vegyes, előre nem látható kiadásokra 

1200 frt. 
200 

20 
200 
100 
250 
250 

87 
63 

1000 
9 

964 

n 
55 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

06 

25 
96 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Összeg 4344 frt. 27 kr. 
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II. F e d e z e t . 

/ 

Államsegélyből 

ie . . . 2247 frt. — kr. 
Árva . . . 73 n 85 ii 
Liptó . . . 332 a 51 ii 
Mosony . 76 » 54 ii 
Nyitra . 509 a 94 ii 
Pozsonyváros . . 86 ii 73 ii 
Pozsonymegye . . . 147 a 53 V 
Trencsén . . . . 205 a 28 ii 
Turócz . . . 264 ii 89 ii . 400 n — ii 

Összeg 4344 frt. 27 kr. 
Egybevetve a szükségletet és fedezettel sem maradvány sem hiány nem mutatkozik. 

E költségvetési előirányzat helyeslőleg elfogadtatik. T. 
XXXVII . Olvastatik a Baldácsy-alapitvány bizottságának jelentése s ezzel kapcsolatban Fő-
tisztelendő Superintendens ur előadja az első közgyűlés tanácskozásának eredményét. 

Midőn a kerületi gyűlés Főtisztelendő ur jelentését köszönettel fogadja, 
egyszersmind kijelenti, hogy 1882. évi jegyzőkönyvének XXXII . pontjában hozott 
határozataihoz tántoríthatlanul ragaszkodik. — Nehogy akár az alapítványi ügyek 
vezetése megakasztassék, akár egy vagy más kerületi meghatalmazottunk távol-
léte esetén elégtelenül legyen e kerület képviselve az ugyanazon pontban meg-
választott rendes meghatalmazottak főtiszt. Dr. Geduly Lajos superintendens és 
nagyméltóságú Szent-Iványi Márton, kerületi felügyelő és póttag Dr. Mudroh 
Mihály urak mellé póttagokul Dr. Samarjay Károly kerületi ügyész és Trsztyénszky 
Ferencz ker. főjegyző választatnak meg. T. 

XXXVIII . A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter urnák 1882. évi október-
hó 31-én 34,746. sz. a. kelt rendeletéből értesülvén a kerületi gyűlés, hogy a kassai con-
victusi alaphoz tartozó Balassa Susanna-féle alapítványnál üresedésbe jövő ösztöndíjak ado-
mányozása, valamint az ezen alapítványokból kisebb illetményü ösztöndíjt élvező tanulók-
nak a magasabb osztályú ösztöndíjba való előléptetése megszűnik, — nehogy az esetben, 
ha eddig a protestáns ifjaink által is élvezett ösztöndíjakhoz felekezetünknek joga van, e 
miniszteri rendelettel attól megfosztassunk 

az egyetemes gyűlés felkéretik ugy intézkedni, hogy most midőn az alapítvány 
ismét a római kath. felekezet kizárólagos birtokába esik, felekezetünk őt meg-
illető jogának további élvezetében sértetlenül megtartassék. T. 

XXXIX. Vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter ur 1883. évi april-hó 17-én 
13,056. sz. a. kelt rendeletével értesíti főtisztelendő Superintendens urat, hogy egyidejűleg 
utasította a pozsonyi adóhivatalt, hogy az 1883. évi állami költségvetésben az ág. hitv. 
ev. egyház részére törvényhozásilag megállapított javadalamból a dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerületet illető ötezer (5000) frtnyi segélyt 0 Nagysága és Szent-Iványi Márton egy-
házkerületi felügyelő által aláirt és az egyházkerület hivatalos pecsétjével ellátott bélyeg-
telen nyugtára fizesse ki, bekivánván ez összegről is az okmányolt számadást. 

Tudatja továbbá Főtisztelendő úrral, hogy a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület részére 1882. évre utalványozott államsegélyre vonatkozó 1882. évi deczember 29-én 
554. sz. a. kelt jelentésével felterjesztett számadás megvizsgáltatván, észrevétel nélkül talál-
tatott, minélfogva az 1882. évi junius-hó l-jén 16,637 sz. a. kelt rendelettel kezéhez utal-
ványozott 5000 frt. mint beszámolt a nyilvántartásból töröltetett. 

Tudomásul szolgál. T. 
XL. Fentebbi rendelettel utalványozott, a kerületi pénztárba befolyt 5000 frtnyi állam-

segély, jelen gyűlés jegyzőkönyvének VII. pontjával kiküldött bizottság tervezetének alapján 
következőleg osztatik e l : 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gy. jkve 45. p.) . . . 250 frt. 
2. Esperességi lelkészi özvegy-árva intézeteknek . . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . . . 800 „ 
4. Turóczi esperesnek mint kerületi biztosnak a znióváraljai tanítóképző-

ben megtartott vizsgához útiköltség . . . . . . 20 „ 
5. Pozsonymegyei esperesnek a modori tanítóképzőben hasonló czimen 20 „ 
6. Znióváraljai tanitóképző-intézet vallástanárának . . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak, előre nem látott szükségletek fedezésére . . 400 n 

Átvitel ~ 3140 frt. 
5* 



— 20 — 
/ 

8. Egyes esperességek szerint: Áttétel . 3140 frt. 
a) Árvái esperesség : Esperességi pénztár 70 frt., Tomala Lajos zsaskói 

leik. 40 frt., Skripen János, lestyinei leik. 30 frt. . . . 140 ,, 
b) Liptói esperesség: Esperességi pénztár 50 frt., Lipt.ó-Szent-Miklós 

100 fr t . , Rózsahegy 30 frt . , Boczabánya 20 fr t . , Baltik Frigyes 
liptó-szent-miklósi leik. 50 frt. . . . . . . . 250 „ 

c) Mosonyi esperesség: Magyar-Óvár 120 frt., Oroszvár 20 frt. . 140 „ 
(1) Nyitrai esperesség: Szakolcza 50 f r t , Salgó 40 frt., Vágujhely 40 frt., 

Csácsó 40 frt., Császtkó 40 frt., Assakürth 30 frt., Bodfalu 30 frt., 
Nedobry József, császtkoi leik. 40 frt., Erdélszky Mihály, vág-
ujhelyi leik. 40 f r t . , Stefánik Pá l , kosariszko-prjepasznei leik. 
40 frt 390 „ 

e) Pozsonyvár osi esperesség: Főrév 20 frt., Ligetfalu 20frt. , Polevkovics 
Gusztáv, récseei leik. 100 frt. . , . . . . . 140 „ 

f) Pozsonymegyei esperesség : Puszta-Födémes 70 frt., Kralova 70 frt., 
Stelczer Károly, nagyszombati leik. 100 frt. . . . . 240 „ 

g) Trencséni esperesség : Nemes-Podhragy 65 fr t . , Morva-Ljeszkó 
65 frt., Zsámbokréthy Lajos, puchói leik. 40 frt., Krizsán János, 
szólói leik. 60 fr t . , Bálent István, beczkói 4elk. 40 fr t . , Svehla 
Ferencz, laazi leik. 60 frt. . . . . . . . . 330 „ 

h) Turóczi esperesség : Esperességi pénztár 100 f r t . , Bogyay Pál, 
turáni leik. 40 frt., Dobruczky János, mossóczi leik. 40 frt., Hor-
váth Emil, turóez.-szt.-mártoni katecheta 50 frt. . . . . 230 „ 

Összeg 5000 frt. 
T. 

XLÍ. Főtisztelendő Superintendens ur beterjeszti a folyó évben felmentvényi dijakat 
fizetteknek következő névsorát: Chovan György, Szt.-Péterről 10 frt., Sztriha József, Uj-
lacskáról 10 frt., Giret András, Ljesznóról 10 frt., Danko Márton, Brezováról 10 frt., Szlávik-
Kubicsa Dániel, Lubináról 10 frt., Potucsek Márton, Brezováról 10 frt., Steberl Ádám, Lim-
bachról 10 frt., Varga Sándor, Alsó-Szeliből 30 frt., Konfal Mátyás, Bobrovnikról 10 frt., 
Osvalda András, Nagyfaluból 20 frt., Tóth János, Czajláról 10 frt., Stefek János, Verbócz-
ról 10 frt., Kuliska János, Koritnóról 10 frt., Dedinszky János, Nagyszombatból 10 frt., 
Gaján János, Trsztenáról 10 frt . , Lehotzky Jenő, Király-Lehotáról 30 f r t . , Michalicska 
György, Mijaváról 10 frt . , Ilanovszky Mihály, Német-Porubáról 10 f r t . , Guran János, 
Proszjekról 10 fit., Vrbicsan Mátyás, Kokaváról 10 frt . , Höck Dániel, Főrévről 10 frt., 
Lénárt Lajos, Alsó-Szeliből 30 frt., Rajt Márton, Csatajról 10 frt., Raffaj András, Sutóról 
10 frt., Lénárt Károly, Taksonyból 30 frt., Kuehárik András, Belláról 10 frt., Zechmeister 
András, Zurányból 10 frt., Podhradszky Pál, Béláról 10 frt., Vrtjak József, Zsabokrékról 
10 frt. — Összesen 380 frt. 

Ezen összeg ujolag az esperességekben létező 8 lelkészi- s a pozsonyi 
lyczeumi tanári özvegy-árva intézetek között, tehát 9 egyenlő részre osztva az 
illetőknek kiszolgáltatandó. T. 

XLII. Az egyetemes pénztár 1882. évi számadásainak átnézése végett a jelen jegyző-
könyv VI. pontjával kiküldött bizottság jelenti, hogy a számadást számszerint hibátlanul 
vezettetnek találta. 

Tudomásul szolgál. T. 
XLIII . Beterjesztetett és olvastatott: „Jelentés a kerületi gyámintézet működéséről az 

1882/3. évben", melylyel tudomásra hozatik, hogy b e f o l y t az árvái esperességből 25 frt. 
60 kr., a liptóiból 31 frt. 75 kr., a mosoniból 72 frt., a nyitraiból 26 frt. 61 kr., a pozsony-
városiból 385 frt. 43 kr., a pozsonymegyeiből 140 frt. 1 kr., a trencséniból 38 frt. 4 kr., a 
turócziból 46 frt. 28 kr., a pozsonyi helyi gyéimintézettöl 10 frt. 5 kr., a pozsonyi lyczeumból 
a gymnásiumi iJóságtól 48 frt. 50 kr . ; időközi kamatok 8 frt. 73 kr. , multévi maradvány 
1 frt. 28 kr., istentiszteleti ofjf'ertorium 31 frt. 48 kr. Ö s s z e s e n 885 frt. 76 kr. — E g y e s 

czímek szerint: Leopoldiánumra 90 frt., Gusztáv-Ádolf-egyletnek 75 frt. 79 kr., Budapesti 
árvaháznak 19 frt., szeretet-adományra 6 frt. 86 kr., az offertorium fele 15 frt. 74. Liptó-
Szt.-Miklósnak, másik fele 1 frt. 74 kr. a központi gyámintézetnek, szabad rendelkezésre 
662 frt. 63 kr., összesen mint feljebb 885 frt. 76 rkr. — K i a d á s : A szabad rendelkezésre 
határozott összeg fele elosztatik : (A Gusztáv-Ádolf-egylet nyomtatványai 9 frt. 75 kr., 
irodai kiadások 25 kr., Leopoldiánumra 50 frt., egyetemes gyámintézetre küldöttnek 50 frt., 
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egyes egyházaknak segélyzésül : Lestine, Német-Lipcse, Magyar-Óvár, Nyitra-Zerdahely, 
Ligetfalu, Beczkó, Turócz-Szt.-Márton Jahodnyik leánygyülekezet számára 25 frtjával = 
175 fr t . , a pénztárban maradvány 31 kr.) Összesen 331 frt. 31 kr . , az offertorium (fele 
Liptó-Szt.-Miklósnak 15 frt. 74 kr. , fele az egyetemes gyámintézetnek 15 frt. 74 kr.) = 
31 frt. 48 kr., az egyetemes gyámintézetnek 331 frt. 32 kr.; határozott czélokra pedig be-
szolgáltatott: (Leopoldiánumnak 90 f r t . , Gusztáv-Adolf-egyletnek 75 frt. 79 kr. , budapesti 
árvaházra 19 frt., szeretetadományra 6 frt. 86 kr.) = 191 frt. 65 kr. Ö s s z e s e n m i n t 
a b e v é t e l : 885 frt. 76 kr. — E jelentéshez csatoltatott azon értesítés, hogy a ker. gyám-
intézeti elnökség hivataloskodásának határideje lejárt s a gyámintézeti közgyűlésből uj 
választás lett kiirva. 

Tudomásul vétetett. L. 
XLIV. Miklésfalva községe és a magyar-óvári főherczegi uradalom, mint a miklósfalvi 

róm. kath. egyház kegyura között folyó peres ügy tárgyában Dr. Mudron Mihály úr jelenti, 
hogy az ez ügyre vonatkozó okiratokat átvette ugyan, de a közbejött törvénykezési szünet 
a további eljárásban megákasztotta. 

Tudomásul vétetik s az ügyről szóló végjelentés elváratik. T. 
XLV. A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XLIV. pontjánál a jelen gyűlésből 

a VIII. ponttal kiküldött bizottság beadta Kralova anyásitására vonatkozó jelentését illetve 
véleményét oly értelemben, hogy mivel még nincsen teljesen beigazolva, váljon a lelkészi 
lakra szánt 145. számú ház tartozékaival együtt telekkönyvileg biztositott-e? — hogy Modor 
városának azon lekötelezéséhez, melylyel a tanítónak évi 250 frtot fizetni tartozik a minisz-
teri jóváhagyás hiányzik; hogy nincsen kimutatva, miből fizeti ki 6000 frtra menő tarto-
zását; s hogy az alakuló gyülekezet határai a modori szláv- és német egyházzal viszony-
ban nincsenek helyrajzilag szabatosan kijelölve : Kralova önállósítása még e gyűlésből ne 
mondassék ki, hanem bizassék a főtisztelendő Superintendens úrra, hogy mihelyt Kralova 
a feltüntetett hiányokat pótolja, önállóságát teljhatalommal kijelentse. — Ezután olvastatott 
Kralova kérvénye, melyben az önállóság kijelentéseért folyamodik, lekötelezve magát a 
netalán mutatkozó hiányokat utólagosan mindenben pótolni. 

A kerületi gyűlés, a bizottság véleményét és ajánlatát a 2. pontnak ki-
vételével magáévá tévén, főtisztelendő Superintendens urat megbízza, hogy a telje-
sitendőknek teljesítése után Kralovát önállónak kijelenteni kegyeskedjék. L. 

XLVI. Fentebbivel kapcsolatban jelenti főtisztelendő Superintendens ur, hogy a mosonyi 
esperességbe kebelezett Hegyeshalom anyaközséghez tartozott Levél leányközség elválván 
önállóvá lett. — Miután Főtisztelendő ur meggyőződött, hogy a levéli gyülekezet nem csak 
megfelelt a rendtartás 7. §-ában megirt feltételeknek, hanem hogy a hegyeshalmi egyház-
község is tisztességesen fentarthatja magát s igy Levélnek anyásitásában az egyházra nézve 
nyereséget látott a kerületi rendtartás 9. §-ának értelmében az anyasitásba beleegyezett. 

A kerületi gyűlés Főtisztelendő urnák eljárását helyeselvén, Levélnek 
anyaközséggé való alakulásához a végengedélyt megadja. T. 

XLVII. Mult évi kerületi gyűlés jkve XLV. s ugyanazon évi egyetemes gyűlés jkve 11. 
és 29. a létesíteni szándékolt egyetemes alapra vonatkozó pontjainál 

kerületi gyülésünk az e végből kiküldött egyetemes gyűlési bizottság munkálatát 
alkotmányos tárgyalás végett a kerületekhez leküldetni kéri. T. 

XLVIII . Ugyanazon évi kerületi gyűlés jkvének XLVI. és egyetemes gyűlés jkvének 
15. pontjainál 

egyházkerületi gyülésünk kijelenti, hogy előbbi határozatánál megmarad s a nőket 
érettségi vizsgára bocsáthatóknak nem tartja. T. 

XLIX. Ugyanazon évi kerületi gyűlés jkve XLVII. és egyetemes gyűlés jkve 24. pontjai 
együttes tárgyalásánál 

egyházkerületi gyülésünk kinyilatkoztatja, hogy azon összegeket, melyeket mint a 
közös theol. intézetre tett alapítványokat az adományozók kijelentett akaratjához 
képest a pozsonyi theologiai intézet czéljaira átvett s a pozsonyi gyülekezet keze-
lésére bizott, kész az egyetemes pénztárba beszolgáltatni, azonban az 1882. évi 
kerületi gyűlés jkvének XXXIII . pontjában foglalt azon feltétel mellett, hogy ha 
az egyetemes egyház theologiai akadémiáját Pozsonyból más helyre kívánná át-
tenni, ez összegekre nézve is szabad rendelkezési jogát fentartja. T. 

L. A mult évi jegyzőkönyv LI. pontjánál, melylyel Luther születésnapjának meg-
ünneplése elhatároztatott, jelentette főtisztelendő Superintendens ur, hogy ezen ünnepélyt 
rövid időn külön felhívással elrendeli, s hasonlóul jelentetett, hogy Baltik esperes ur 
5 



a nagy reformátor életrajzának magvas és kedves megírásával járult Luther emlékeze-
tének megdicsőitéséhez. 

Mindkét jelentés kedves tudomásul vétetik. — Baltik esperes ur által 
kidolgozott Luther-életrajz a szláv egyházaknak és egyeseknek melegen ajánl-
tatik. L. 

LI. Beterjesztetik az eperjesi kerületi Collegium pártfogásának meghivása Dr. Vandrák 
András tanári működése 50. évfordulójának alkalmából Eperjesen 1883. évi szept.-hó 15-én 
d. e. 10 órakor tartandó ünnepélyre. 

Kerületünk teljes elismeréssel a kiváló tanférfiunak evang. tanügyünk 
körül szerzett érdemei iránt, őszinte örömmel üdvözli hazai evang. egyházunk 
ezen jelesét s kívánja, hogy egy, Istentől megáldott hosszú élet nemes munkájá-
nak gyümölcsét: evang. egyházunk köztiszteletét, tanítványai ezreinek háláját, 
az emberi élet legvégső határáig liáboritlan megelégedésben élvezze. T. 

LII. Olvastatik a tiszáninneni reformált egyházkerület 1882. évi april 24—26. napjain 
Miskolczon tartott közgyűlése jegyzőkönyvének kivonata, melyben az 1848. évi XX. t.-cz. 
3. §-ának életbeléptetését óhajtja. 

Kerületi gyülésiink az állami törvényhozás részéről folyton s növekedve támasz-
tott igényekkel szemben s általuk kényszerítve, ezen országos törvény által biztosított jog-
nak élvezetét nemcsak igazságosnak, de életfentartásálioz szükségesnek is tartja s ép azért 

teljes örömmel s készséggel csatlakozik a fenttisztelt kerület indítványához és 
határozatához, s felkéri az egyetemes gyűlést, hogy a protestáns testvérfelekezet-
tel együtt a hivatolt törvénynek érvényt szerezni törekedjék. T. 

LIII . Főtisztelendő Superintendens ur beterjeszti a budapesti protestáns országos árva-
egylet választmányának támogatásra felhívó átiratát; 

a jótékony egyesület valamint egyházi testületeink ugy az egyes hivők buzgó 
pártfogásába a legmelegebben ajánltatik. T. 

LIV. Főtisztelendő ur bemutatja a következő köri ra tu: „Sigill. Consist. in Hung. 
Cisdanub augus Confessionis", tekint. Jákobéi József, egyetemes pénztárnok ur által bekül-
dött történelmi érdekű pecsétnyomót. 

A figyelmes beküldőnek kifejezett szíves köszönet mellett a küldemény 
kerületi levéltárunkba helyeztetni rendeltetik. T. 

LV. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
a közgyűlési elnökség mellett Tek. Jeszenszky József, Dr. Mudron Mihály, tiszt. 
Fürst János és Freytag Victor urakból álló bizottság küldetik ki. T. 

A közgyűlés részéről Főtisztelendő urnák kifejezett őszinte köszönettel, Főtiszte-
lendő Superintendens ur hálafohásza- és szívélyes búcsújával a kerületi közgyűlés befejeztetett. 

Kelt P o z s o n y b a n , 1883. évi szeptember-hó 6-án. 

T r s z t y é n s z k y F e r e n c z , 
egyházkerületi magyar jegyző. 

I ^ e s k a J á n o s , 
egyházkerületi szláv jegyző. 

M i c h a e l i s V i l m o s , 
egyházkerületi német jegyző. 
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tartott 

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1884. évi szeptemberiül 3. és 4. napjain, Pozsonyban, 
Főtisztelendő és nagyságos Dr. Getlllly Lajos superintendens és királyi tanácsos 
és előbb nagyméltóságú idősb Szent-lványi Márton, kerületi íélügyelő s valóságos 
belső titkos tanácsos, később nagyságos MossÓCZy Lajos pozsonyvárosi esperes-
ségi felügyelő s királyi tanácsos urak ikerelnöklete alatt tartott közgyűlésének 

JegyzőteömYve. 
Jelenvoltak, mint esperességi képviselők: á r v á i esperességből: Nóvák Sámuel, fő-

esperes, alsó-kubini, Skripenyi János, lestinei, Laczo János, nagyfalusi és Janoska György, 
jaszenovai lelkészek; liptói esperességből : Baltik Frigyes, főesperes, liptó-szent-miklósi 
leik.; mosonyi esperességből: Schuh Ágost, esperes, gálosi leik., Major Pál, esp. felügyelő, 
Ulicsny Endre, miklósfalvi leik.; liyitl'ai esperességből : Leska János, főesperes, kerületi 
jegyző, brezovai, Boor Mihály, alesperes, szakolczai, dr. Húrban József, hlubokai lelkészek, 
Walásek Pál, egyh. felügyelő; p o z s o n y v á r o s i esperességből: Trsztyénszky Ferencz, 
esperes, ker. jegyző, pozsonyi leik., Mossóczy Lajos, esp. felügyelő, Fürst, János, Freytag 
Victor, pozsonyi, Polevkovics Gusztáv, récsei lelkészek, dr. Samarjay Károly, ker. ügyész, 
Jeszenszky József, ker. pénztáros, Richter Ede, ker. számvevő, Michaelis Vilmos, ker. 
jegyző, lycz. igazgató, Sziklai Ottó, Csáder Gyula, elemi isk. igazgató; pozsoiiy megyei 
esperességből; Ritter Károly, főesperes, Kalenda János, esp. felügyelő, Schleiffer Károly, 
misérdi, Kercser Ede, bazini német lelkészek; treilCSélli esperességből: Holuby József, 
főesperes, nemes-podhragyi leik., Dohnányi Lajos, esp. felügyelő, Porubszky János; tlirÓCZi 
esperességből: Hodzsa András, főesperes, szucsányi leik., Jeszenszky János, esp. felügyelő, 
Mudron Pál, egyházi felügyelő urak. 

Fentebbieken kivül: Korcsek Zsigmond, ker. isk. bizottság jegyzője, Rásó Mihály, 
alesperes, alsó-szelii, Minich Dániel, modori tót, Steltzer Károly, nagyszombati, Blasko-
vics Vilmos, gurab-csataji, Zsarnoviczky Gyula, bazini tót, Kovács Pál, puszta-födémesi, 
Scharbert Ármin, limbachi, Szilárd János, felső-szelii, Pósch Frigyes, levéli, Schönwieszner 
Kálmán, sz.-györgyi, Ringbauer Gusztáv, rajkai, Mandelik István, assakürthi lelkészek és 
Böhm János superintendensi segédlelkész; Csecsetka Sámuel, theol. akad. igazgató, Schneller 
István, Vasskó Gyula, dr. Masznyik Endre, Pukánszky Béla, Krupecz István, theol. aka-
démiai, Kámory Sámuel, Harmath Károly, Zorkóczy Sámuel, lyczeumi, dr. Wagner Lajos, 
reáliskolai tanárok; Frühwirth Sámuel, Mayer Endre, Putz Mihály, Schreiner Adolf, 
Freuszmuth Frigyes, Porubszky Ágost, pozsonyi, Riezner Lajos, nemes-podhragyi népiskolai 
tanítók; Tomka Kálmán, Heim Károly, dr. Samarjay Emil, Kutlik Vendel, Jureczky Mór, 
Kesztler Tivadar, Günther M. V., Stúr Gyula, Kulisek Miloszlav, Falb Pál, Moczkovcsák 
Victor, Fink András, Wilfing Károly, Szandtner Pál, Fiala Lajos urak, a theologiai aka-
démiának hallgatói s számos egyházi tag. 
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Kebelbeli esperességeink képviselői s a szép számmal megjelent egyháztagok 
mindenekelőtt a gyámintézeti istentisztelet megtartása végett az Úrnak házába sereglettek; 
a honnét PÓSCll F r igyes , levéli lelkész úr, nemcsak a közönség osztatlan helyeslésével 
találkozott, hanem Főpásztor úrnak, a közgyűlés által örömmel visszhangoztatott köszönetével 
is kiemelt jeles szerkezetű s eloadásu szónoklata- s ájtatos imájának végeztével a lyczeumi 
könyvtár termébe vonultak s itt főtisztelendő Superintendens úr a Szentlélek vezérlő, erősítő 
s megszentelő áldásaért esedező fohászával s nagyméltóságú kerületi Felügyelő úr üdvözlő 
és bevezető beszédével megnyitott közgyűlés, miután az esperességi képviselők megbízó 
leveleiket beszolgáltattak volna, megalakult s a napirendre tűzött tárgyak felett következő-
leg tanácskozott és határozott: 

I. Főtisztelendő Superintendens úr felolvassa következő évi jelentését: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
A szívnek teljességéből szól a száj. Az utolsó hetekben egyházi gyűlések tartattak 

mindenfelé. Alig fordult elő ezek közt egy is, melyen az azokat vezetők által kiváló helyen 
említés ne történt volna lelkesült szavakban azon magasztos ünnepélyről, mely mult 1883. 
évi november 10-én Luther Márton 400 éves születési napja emléknapja alkalmából ugy 
egész protestáns világ szerte mint az illető gyűlést * tartó testület részéről megtartatott. 
Várhat-e egyebet tőlem a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés, mint hogy jelentésemet a 
lefolyt közigazgatási év eseményeiről én is hasonlóan kezdjem ? 

A szívnek teljességéből szól a száj. Az én szívem legalább még most is teli van 
azon érzelmekkel, melyeket amaz ünnepély benne költött. Es megsérteni vélném ezen 
gyűlésnek tisztelt tagjait, ha nem tenném fel ugyanazt rólok is. Három érzelem az főleg, 
mely kell, hogy minden igaz protestáns ember szívét azon emlékezetes napon áthatotta 
légyen, az öröm, a büszkeség és a bizalom érzete. Általános a panasz, hogy a vallásos hit 
nem csak fogyó, de kifogyó félben is van a mi egyházunkban is. És íme csak egy szikra 
kellett, hogy essék a maga helyén és idején az állítólag hitüres szívekbe, s egetverő lán-
gokban lobbant fel millióknál a hitnek tüze. Mert ha a fogékonyság erre a szívekben 
nincsen meg, vájjon az egyszerű megemlékezés a hitnek ama kimagasló bajnokáról, képes 
lett volna-e a protestáns világban oly nagyszerű eredményt, oly általános mozgalmat és 
lelkesedést előidézni? S ezen keblünk ne örüljön-e? A protestáns világban! Igenis ama 
nagy napokban láttuk és éreztük, hogy a protestantizmus hatalom, világmozgató erő, 
melyet respectálni kell, melyet senki büntetlenül nem sérthet, de mely nem rombolni s 
mások vesztére törni, hanem áldva kiván hatni. Ugyanazért az egyházunkon kivül álló 
elemek a szemeik előtt eljátszódó nagyszerű jelenetet részint álmélkodva nézék, részint 
őszintén osztoztak örömünkben, részint — s ez hála Istennek a kisebb rész volt — az 
ünnepelt óriás ellen szórt nyilaikat annak testéről hatástalanul lepattanni láták. S ez ne 
tegyen-e büszkékké minket? S mivel tapasztaltuk, hogy csak akarnunk kell felhasználni 
az egyházunk testében s annak az egész föld kerekségén elszórt százmillió tagjaiban rejlő 
isteni erőt, s épen nincsen ok kétségbe esnünk ezen mi egyházunk jövőjén, vájjon ne 
nyomjuk-e el az e részben kebleinkben olykor-olykor felmerülő aggodalmakat s ne tel-
jünk-e el azon bizalommal és reménységgel, hogy Luther egyháza élni fog, s mint Krisztus 
valódi egyházán teljesülni rajta az Urnák azon szava : mikép a pokolnak kapui sem fognak 
diadalmat vehetni rajta? 

A szívnek teljességéből szólt tehát annyi száj ama nagy napon; szól az én szám 
is ma. De ezzel se szánk ne némuljon el, se szívünk ne legyen üressé. Buzduljunk azon 
szilárd elhatározásra s tegyünk szent fogadást jelen összejövetelünkben is, hogy ápolni 
fogjuk apáink hitének tüzét magunknál s hitsorsosainknál, fentartani fáradatlan közremű-
ködés, testvéries összetartás, önzetlen áldozatkészség által a világ előtt a protestantizmus 
dicsőségét, s így nemcsak biztosítani drága egyházunknak jövőjét az ellene intézett oly sok-
nemű megtámadások ellen, de lehetővé is tenni, hogy üdvhozó hatását mennél szélesebb 
körökben érvényesíthesse, bebizonyíthassa. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

A Luther-ünnepélyek részleteiről kimerítő rajzot adni már az idő rövidsége sem 
engedné meg. Elég legyen a következőt felemlíteni: Az ünnepély megtartása iránt egyház-
községeinkhez intézett szózatom mindenütt a legörvendetesebb visszhangra talált, s adott 
tanácsain is a helyi viszonyok által okadatolt módosításokkal elfogadtattak. A főnapon, 
t. i. november 11-én, sz. Háromság utáni XXV. vasárnapon, a nemcsak saját híveinkkel, 
de idegen vallásunkkal is megtelt templomainkban mindenütt hol egyszerű hol művészies 
dicsérő s hálaadó énekek emelkedtek az ég felé, s hangzottak az Istennek csudálatos dol-
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gait hirdető igék az ünnepi szónokok ajkairól; mely utóbbiak megemlékeztek egyébiránt 
érdeme szerint azon választott edényről is, mely által az Űr ama csudálatos dolgait végzé. 
Előkészíttettek pedig a szívek a főünnepélyre az által, hogy az előző napokon majd az 
egész gyülekezetekkel majd a nevendék iskolai ifjúsággal külön istenitiszteletek tartattak, 
melyeknek czélja volt az illetőket Luther élete történetével megismertetni, a mi az által 
is szándékoztatott eléretni, hogy e tárgyú könyvecskék lettek részint elárúsítás részint 
ajándékozás útján az egyházközségekben elterjesztve. - Emelve lett a napnak hatása külö-
nösen az által is, hogy az egyházak elöljárói és vénei az egybesereglett nép színe előtt 
részesültek az úri szent vacsorában, mintegy nyilt hitvallást adva arról, mikép nem szé-
gyenlik a Krisztus evangyéliomát, lianem Isten hatalmának tartják minden hivönek üdvösségére. 
Külsőén is, jelesül az egyházi épületek mindenütt ünnepies színben és ékességben dísz-
lettek, helylyel-közel az ünnep előestvéjén ezek, sőt egyes helyeken az egész községek ki 
voltak világítva. Végül a napnak maradandó emlékeül pénzgyüjtések eszközöltettek s ala-
pítványok tétettek. Ez volt az általános kép; legyen szabad abból esperességenként most 
még néhány különös vonást kiemelnem. 

Árvában Alsó-Rubinban, mint központi helyen, különös díszszel tartatott meg az 
ünnepi istentisztelet a megyei valamint a mezővárosi tisztviselőkar jelenlétében. Luther-
alapítványhoz, mely addig fog szaporíttatni kamatokkal és kamatok kamataival és új ado-
mányokkal, míg oly összeggé nevekedik, hogy minden egyházi kiadások fedeztethessenek 
belőle, gyűlt 656 frt 50 kr.; ezek közt Országh József adománya 100 frt, Lehoczky Antal 
adománya 50 frt. — Jaszenován új orgonára gyűlt 107 frt 29 kr.; ezek közt szintén 
Országh József felügyelő adománya 50 frt. — Lestinén a hívek 100 frtot tettek össze 
Lutherai api tványr a, melyhez 30 évig nem szabad nyúlni. —- Nagyfaluban a már az egy-
ház kebelében létező Szeberényi János-féle alapítvány szaporítására gyűjtés rendeltetett el, 
melyhez egyelőre járultak ugyancsak Országh József 50 frttal, Brózik Andreis örökösei 
50 frttal s özvegy Greguska Pedné szül. Csaplovics Juliána boldogult férje emlékeül 
65 frttal. — Zsaskón a szegény egyházhívek egy külön Luther-alapítványra 39 frt 40 krt 
áldoztak. 

Liptóban az ünnepély Liptó-Sz.-Miklóson az esperesség által testületileg tartatott 
meg, a mivel egyúttal a multévi tűzveszély által megrongált ottani templomnak kapui 
újra megnyíltak Isten szent nevének dicsőítésére. Utána következő napon az egyes egyház-
községekben lett ismételvé, mindenütt díszesen és épületesen. A felbuzdult szívek áldozat-
készsége a következő adakozásokban nyilatkozott: Liptó-Sz.-Miklóson „Lutlierharang"-ra 
gyűlt 1555 frt 92 kr. ; Német-Lipcsén hasonló czélra 38 frt 46 kr.; Szmrecsómyban ugyan-
arra 500 frt; Janníkon Sz.-Péter leányegyházában ugyanarra 600 fr t ; Nagy-Pedugyán a 
templom megvilágítására 40 frt; Szent-Ivánban egyházi szükségekre 32 frt 32 kr.; Pribili-
nán hasonló czélra 12 frt 45 kr.; Vicliodnán ugyanarra 17 frt ; Szent-Péteren pogány 
misszióra 8 frt 50 kr.; Rózsahegyen a nap emlékeül az oltár új ékes takarót kapott. 

Mosonyban a Luther-ünnepély alkalmából a következő adakozások történtek: 
Hegyeshalmon özvegy Stíner Katalin új toronyórát szerzett, mely 946 frtba került, a tem-
plomban a sanctnariumot kifestette és az oltár körüli vasráczozatot megaranyoztatta 225 frt 
költséggel, azonkivül a templomnak 147 frt értékű csillárt ajándékozott. — Német-Járfalvóm 
özvegy Schöttl Terézia szintén a templomnak 200 frt értékű új csillárral kedveskedett. — 
Gódoson Albacher Rozina új oltárterítőt készíttetett veres bársonyból 100 frt költségen. — 
Rajkóm Unger Andreis és neje ugyanoly árú hasonló ajándékot tettek az oltár számára; 
Hautzinger György 50 frtot ajándékozott készpénzben; Zechmeister János egy 25 frtba 
került gránit kőtáblát illesztetett a templom bejárata fölé, az ünnepélyre vonatkozó fel-
irattal; maga a gyülekezet pedig a templomot díszesen kifestette 230 frt költségen. 

Nyitrában a nagy napnak emlékét a következő adakozmányok fogják az utókor-
nak hirdetni: Brezovein 360 frttal „toronyalap" létesíttetett, melyhez járult Polóicsek István 
felügyelő 25, Stefánik István és Anna házasok 10, nőtlen Makis János Bécsben 10, s több 
mások 5—5 frttal. — Bodfalván „ oltáralap "-ra gyűlt 35 frt. — Csácsón ugyanolyanra 
50 frt, mely összeghez Brunovszky János 10 frttal járult. — Hlubokán theologiai ösztön-
díjra 7, iskolai könyvekre 8 frtot gyűjtöttek. — Holics „ orgona-alap "-ot létesített, melyhez 
járultak Csermák János bíró 50, Szemian Jómos 50, Rieben Jómos nejével 30, dr. Memdelik 
Mihály, Boor János helybeli lelkész, Groebl Pál iskolatanító 10—10, Kuchta Sámuel iskola-
tanító, Koller Ignácz 5—5 frttal. — Kosariszko kelyhet és oltári feszületet szerzett 
100 frton. — Lubina átalakítá templomát 7000 frt költséggel, melyből 600 frt önkénytes 
adakozások útján lett fedezve; ugyanabba a lubinai és hrussói posztósegyletek két 150 frt 
értékű csillárt ajándékoztak. — Mijaván a kamatok kamataival szaporítandó 150 frt ösz-
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szegtt tőke gyúlt, melynek czélja 100 év múlva fog meghatároztatni. — Szeniczen 46 frttal 
oly alapítványnak alapja vettetett meg, melynek kamataiból Luther kátéja fog az iskolás 
gyermekek közt ingyen elosztatni. — Szakolczán a nap emléke két alapítványnyal örökít-
tetett meg; az egyik 200 írt összegű, melyhez Boor Mihály lelkész, azután Mitták János, 
Zsuzsánna, Ede, két Ferdinand, RudolfLajos és Gusztáv, Jánszky Pál és Vrchovszky Pál 
10—10, valamint Mitták Henrika, Anna és Vilma 5 frttal járultak, bizonyos időig szapo-
ríthatni fog a kamatok kamataival, s azután az egyház szükségeire fordíttatni; a másik 
„oltáralap" név alatt az oltár feldíszítésére fog szolgálni, gyűjtetett pedig reá most 77 frt, 
melyek közt Mitták Arthur 10 és Brause János 5 frt adománya, jövendőbeli szaporodása 
forrásául leginkább a confirmandusok adományai tűzettek ki. — Szobotiszton 65 frt jött 
össze az iskolásgyermekeket ingyen tankönyvekkel ellátandó alapra. — Ó-Tára 150 frtot 
gyűjtött oly alapra, melynek czélja a salgói diasporát az enyészettel megmenteni. — Turó-
lúkán „Lutherkáté-alap"-ra 36 frt gyűlt. — Nyitra-Zerdahelyen az összegyűlt 152 frton 
gyönyörű oltár- és szószékterítő szereztetett. 

Pozsonyv árosról szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Luther-napnak em-
léke maradandó betűkkel leend nem csak az egyház, de ezen egész történelmi emlékekkel 
oly gazdag város évkönyveibe is bejegyezve. Már előtte való nap adá annak tudtára a 
városház tornyáról a nagy liaraug egy órahosszig tartó zúgása a nagy ünnep közeledtét; 
maga az ünnepnap is ugyanazon érczüdvezlet által -lőn fogadva. Lutherünk halhatatlan 
diadalénekét: „Ein' feste Burg ist unser Gott" nagy részben róm. kath. vallású tagokból 
álló zene- és énekkar adá Bach J . S. szerzeménye után szívragadóan elő. Magában értődik, 
hogy saját híveink is a legnagyobb készséggel és lelkesedéssel részesültek úgy ebben, mint 
az egész ünnep lefolyásában s előkészítésében. Általában látni kellett s együtt érezni azon 
emelkedett hangulatot, mely az nap a kebleket eltölté és sokáig utórezgett bennök, hogy 
valahányszor visszaemlékezik reá a szív, az ajak azon szóra fakadjon : áldott légyen az 
Urnák neve, a ki rendelte e napot! Az ünnep részletei egy külön füzetben lőnek leirva; 
itt csak azt említem meg, hogy a 294 frt 75 krt tevő offertorium egy „a munkaképtelenek 
és betegek ápolására" szánt Lutherintézet első alapkövéül tüzetett ki. — Az ez esperesség-
hez tartozó récsei egyházközség is tehetségéhez képest épületesen megünneplé a neve-
zetes napot. 

Pozsonymegye egyházközségei is kitűnő módon s ritka buzgalmat fejtve ki sora-
koztak az ünneplők közé. Szolgáljanak ennek bizonyítékául különösen a következő ada-
kozási adatok : Grinád önkénytes adakozások által „orgona-alap"-ot kezdett létesíteni, mely 
most 49 frt 75 krból és 5 akó borból áll. — Csatajon Andor György községi biró esküdt-
jeivel együtt 5 frtot adott. — A bazini német egyházban a halottvivők egyesülete 206 frtot 
adott a kántor és organista fizetés javítására. Az ugyanottani tót gyülekezet 130 frtot 
gyűjtött, melynek kamataiból szegény iskolásgyermekek vallásos tartalmú könyvekkel fog-
nak ellátatni. — A modori német egyház 700 frton tantermeit és tanítólakásait hozta 
rendbe, és szószéki és -oltári teritőre 112 frt 60 krt gyűjtött. Az ugyanottani tót egyház 
25,090 frt 8 krnyi tőkével birván, elhatározta, hogy templomtornyot épít és ifjúsági egy-
letet alapított, melynek tagjai egyházi és iskolai czélok gyámolítására hetenként legalább 
egy-egy krajczárt fognak megtakarítani. Egy ottani házaspár az oltárra, szószékre és ke-
resztelőkőre való értékes bársony térítőkét és szép oltári szőnyeget adott. — Limbach 
„toronyalap"-ra 352 frt 98 krt gyűjtött. — Nagy-Szombat az egyházabeli szegény, tehet-
séges és jóerkölcsű azon tanulóknak segélyezésére, kik felsőbb iskolába járnak „Luther-
alapítvány"-t létesített, melyhez Kalenda János felügyelő 300, Szidovinyi Móricz 100 frttal, 
maga az egyház pedig oífertóriumként 48 frt 23 krral járult. — Nagy-Lévárdon Ruzsicska 
József felügyelő 100 frtot adományozott, hogy ennek kamataiból a legszegényebb iskolás-
gyermekekért megfizettessék a tanpénz. — Alsó-Szeliben az egyház tagjai nagy buzgóságot 
fejtettek ki, hogy 2400 frt templomépítési adósságukat a Luther-ünnepély napjáig lerójják, 
a mi sikerült is; ugyanott az egyházi magtár gyarapítására rendezett gyűjtés 40 pozsonyi 
mérő árpát eredményezett. — Felső-Szeli iskolája körül 1000 frton téglakerítést csináltatott, 
gazdagon aranyozott kelyhet, ostyatartót, borkannát és ezüstfeszületet szerzett 308 írt 
23 kron, melyhez maga az egyház 232 frt 60 krral, Takács István pedig (sárutczai) és 
hitestársa a borkannára 50 frttal, Horváth János és neje öllé Eszter a feszületre 10 és 
Soos Sándor 15 frttal járult, Bedecs Sándor gondnok 20 frton az oltár sorompóit fehérre 
festette s a sorompó alján levő zsámolyokat finomabb zöld posztóval húzatta be. — 
A taksonyi leányegyházbeli hívek díszes úgynevezett „aranykönyve-ét vettek, melybe az 
egyház jóltevőinek neve és ajándéka Írassék be. — A kajali leányegyház 15 frtot gyűjtött 
egyházi czélra. — Somorján Schmid Rudolf Békéről 5 frtot adott. 



Trencsénben is, annak központjában t. i. Trencsén városában úgy mint Árvában, 
az ünnepély a városi és megyei tisztikar jelenlétében tartatott meg, a katonai zenekar 
közreműködése mellett. Különben ugyanott „harangalap "-ra 152 frt gyűjtetett s 30 frton 
Luther mellszobra szereztetett. — Beczkón hasonló alapra gyűlt 50 frt. — Morva-Ljeszkón 
iskolai czélokra 100 frt. — Puchón részben egyházi, részben iskolai czélokra 42 frt. — 
Kis-Sztankóczon iskolai czélokra 30 frt, a hol még különösen Pevny Adám 15 frtot aján-
dékozott oly tőkére, melynek kamataiból tankönyvek fognak a szegény iskolásgyermekek 
számára szereztetni. — Szidó 48 frtot gyűjtött egyházi alapra. — Nemes-Podhragy 100 frtot 
a lelkészi fizetés javítására. — Zárjecs 50 mérő gabonát gyűjtött iskolai czélokra. 

Végül Túrócz sem maradt hátra a többi testvéresperességek megett ügy a meg-
felelő ünnepies ájtatosság kifejtésében, mint az ezt az utódoknak hirdetendő, bár az ottani 
viszonyokhoz mért szerényebb áldozatok meghozatalában. Blatnicza „Luther-alapítvány"-ra 
eszközlött híveinél gyűjtést, melynek első eredményeként befolyt 90 frt 45 kr. — Mosócz 
ugyanoly módon létrejött 700 frt alapot mutatott fel, melynek rendeltetése, hogy új harang 
szereztessék rajta. — Szucsány szintén „harangalap "-ot létesített, melynek első részleteid 
önkénytes adakozás útján 130 frt jött össze. — Pribócz ugyanoly úton gyűlt 90 frton új 
művészileg faragott keresztelőkövet szerzett, mely a nap emlékeid felszentelve lőn, s ugyan-
akkor először ünnepélyesen használatba véve. 

A lefolyt év az általános Luther-ünnepélyen kivül számosb egyházainknak még 
különös helyi jubiláris ünnepeket is hozott. Tudvalevőképen József türelmi parancsának sok 
egyházainkra nézve oly hatása volt, mint az Idvezítő szavának : „leányzó kelj föl!" Jairus 
leányára nézve. Új életre keltek azok, melyek mint az előző idők sanyargatásai által az 
élők sorából kitörülve a halál álmát látszottak aludni. Épen az elmúlt évben mult el több 
egyházaink híveire nézve száz éve annak, hogy őseik újra önálló egyházközségekké ala-
kultak, s részben már új hajlékokat is emeltek Isten dicsőségére. Erről most az utódok 
külön e czélra rendezett ünnepélyek alkalmával hálásan megemlékeztek, és pedig : Alsó-
Kubin f. é. sz. Háromság utáni III. vasárnapon, Gálos mult évi sz. Háromság utáni XIII. 
vasárnapon, jRajka pünkösd II. napján, Miklósfalva advent I. vasárnapján, Zurány még 
ez évben fog hasonlót cselekedni, valamint Lubina is megújított temploma fölszenteltetése 
alkalmával, a bazini két testvéregyház advent I. vasárnapján ülte meg a jubiláris ünnepet, 
Szent-György mult évi sz. Háromság utáni XXI. vasárnapon, Nemes-Podhr agy új év utáni 
vasárnapon. Mindezek, az ősöktől öröklött istenes szokás szerint anyagi áldozatokkal is 
adtak kifejezést a kebleiket eltöltő hálás érzeteknek, melyekről még alább fogunk meg-
emlékezni. 

A mult századokból a jelenre átszállt templomaink száma ez évben két igen 
díszes újjal szaporodott meg. Az egyik Duna-Szerdahelyen, miután húsz évig tartó építése 
végre befejezve lőn, mult évi sz. Háromság utáni XVIII., a másik Magyar- Óv árt, szintén 
több évig tartott fáradságos építkezési munka után, f. évi sz. Háromság-vasárnapon lett 
általam, ügy saját hitsorsosaink mint a más vallásúak igen élénk részvéte mellett felszen-
telve s átadva rendeltetésének. Lebegjen felettök s a körülöttök csoportosult két kicsiny 
nyáj felett az Úrnak áldása és oltalma! 

Egy új anyaközségnek megalakultáról is veszek itt alkalmat említést tenni. 
A modor-kralovai egyházat, ezen mélyen tisztelt testülettől nyert felhatalmazásomnál fogva 
önállónak nyilvánítottam. Adja Isten, hogy a mily vágygyal kereste ez önállóságot, úgy 
mint most már olyan egyházunk teste életképes tagjának bizonyodjék! 

Fejezzük be különben a mult évi ünnepélyek ^sorának előadását egy itt rögtön 
megtartandó házi ünnepélylyel. Ez évben történt, hogy O Nagyméltósága szeretve tisztelt 
felügyelőnk a haza szolgálatában a polgári téren végzett félszázados kitűnő működésének 
jubileuma az illető körök által általános öröm és elismerés-nyilvánítások közt rnegünnepel-
tetett. E működés azonban elejétől fogva karöltve járt az egyház javának szentelt hasonló 
működéssel. Nem kétlem, e gyűlés tolmácsa leszek, midőn annak nevében őszinte szerencse-
kivánatainkat fejezem ki 0 Nagyméltóságának dús érdemekkel tetézett kettős pályája ezen 
ritka emléknapjaihoz, kérve a mennyek urát, hogy őt a haza és egyház javára még 
továbbá sokáig éltesse. 

Örömmel hallgatta, úgy hiszem, a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés az eddig 
előadottakat; örömmel nevezetesen a Luther-ünnepély alkalmából hozott áldozatok felszám -
lalását. De ezzel egyházközségeink áldozatkészsége ki nem merült; buzgott annak kútfor-
rása ez évben is, mint az előbbeniekben, folyton az egyház és iskola javára. Most ennek 
bizonyítékait fogom szintén esperességenként felhozni, remélve, hogy a mélyen tisztelt 
gyűlés ezt is örvendetes tudomásul fogja venni. 
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Árvában Alsó-Kubin templomának, melynek, mint fentebb említve volt, 100 éves 
jubileumát ülte meg, lényeges átalakítását határozta el s gyűjtött e czélra 1200 frtot, 
mihez még biztosítva van neki a város részéről 1000 frt, egy róm. kath. vallású námesztói 
polgár ugyanazon czélra 500 frtot ajándékozott. 

Liptóban Verbicza-Szent-Miklós a mult évi tudvalevő tűzvész által megkárosított 
temploma s egyéb egyházi épületei helyreállítására részint sajátjából részint jótékony ada-
kozmányokból került pénzsegélyből 10,949 frt 36 krt fordított; most új torony építésével 
foglalkozik, melybe már előre is a soproni jóhitelű s másoknak is ajánlandó Seltenhofer-
féle czégtől 3765 frt áron három harangot szerzett. Ugyanannak leányában Kis-Palugyán 
a régi temető ki lett bővítve. — Nagy-Palugya leányegyházában Paucsina-Lehotán ugyanaz 
történt; magában az anyában pedig a templom és lelkészlak Peitsch Jakab és Klein Emil 
izraeliták által ajándékozott 14,000 darab zsindelylyel, s az egyház által erre fordított 
50 frt költséggel újra befedetett. — Német-Lipcsén a templom építése örvendetesen előre 
halad; fordíttatott pedig eddig reá 12,193 frt 80 kr., melyhez a helybeli közbirtokosság 
1067 frt 14 krral járult. — Tarnóczon a templom kiigazítására 270 frt gyűjtetett; ugyanott 
Savrnoch György és Bolius Anna házastársak 180 frton kőkeresztet állítottak a temetőben, 
Rasztokay Károly pedig és neje Dedinszky Jozéfa 15 frtot ajándékoztak oltárterítőre. — 
Szmrecsányban annak érdemteljes felügyelője Szent-Iványi József úr 1000 frtot fizetett le 
készpénzül a lelkészdíjazási alapra, valamint a „harangalap"-ra 25 frtot, melyhez még 
Poruben testvérek 50, Ondrejcek testvérek 20, Modroh testvérek 15, Hrncjar Mária vég-
hagyományilag 65 és több szmrecsányi származási! munkás Budapesten 60 frttal járultak. 
Ugyannak Szél- Poruba leányegyházában 40 frton templomi csillár, Zsjáron pedig új temető 
szereztetett. — Sz-Ivánban egy egyházi jellegű névtelen személy az egyház százéves fenn-
állása emlékeül 20 frtot tett le oly alapítványra, melynek kamatai csak 100 év múlva 
legyenek fordíthatók az egyház javára. Ugyanott Német-Poruba leány egyházban a torony 
kijavítására és harangszerzésre 1034 frt fordíttatott. — Szent-Péteren az özvegyasszonyok 
14 frtot gyűjtöttek magok közt oltárterítőre. Vavrisó leány egy házban a templomalap ez 
idén 3000 frtra nevekedett. — Prjbilinán az iskolaépület javíttatott ki 190 frt költséggel. — 
Hibén a templomban két csillár szereztetett, az egyik 245, a másik 235 frton. — Vichodna 
szintén kisebb javításokat eszközöltetett iskolaépületén. — Csorba temploma új kipadol-
tatására, paplaka kijavíttatására 50 frtot adott ki. — Király-Lehota, miután az azt meg-
látogatott tűzvész által csaknem egészen tönkre volt téve, egy tulajdonában volt eladott 
erdőrészletért 12,224 frtot kapott, a mivel újjászületésének mintegy első alapköve tétetett le. 

Mosonyban Gálos toronyépítési alapját ez évben 2180 frttal szaporította. — Hegyes-
halom torony tataroztatására 800 frtot költött. — Levél paplakot épített, és pedig oly 
díszest és kényelmest, hogy messzire kell párját keresni 19,000 frt költséggel; azonkívül 
templomát és tornyát kivül-belül alaposan kijavíttatta, mely alkalommal Schmikl Mátyás 
családja az oltár kidiszítésére 70 frtot és egy terítőt ajándékozott, Nitsch Márton kereskedő 
pedig a templomhoz vezető út bejárásánál egy 300 frt értékű vasrácsos kaput állíttatott 
fel. Az újan keletkezett levéli egyházban mindezekről s általában annak a legszebb remé-
nyekkel kecsegtető virágzásnak indult állapotáról saját szemeimmel szerezvén magamnak 
tudomást, erről örömmel teszek itt nyilvános tanúságot s a levéli egyházat más hasonló 
viszonyokban levőknek követendő példányul ajánlom. Magyar-Óvárt, miként fentebb 
említve volt, a templom építése és felszerelése annak felszenteltetésével lett befejezve; a 
költségekhez önkénytes adakozás útján járultak: Broczky 56, Wallner 20, Hackenberger 50, 
özvegy Stinnerné harangokra 300, Panier 30, Sziklay 10, Major Pál felügyelő 200, Mosony-
megye 500, magyar-óvári takarékpénztár harangokra 100, Nozclroviczky toronyórára 30, 
Antoni 50, Miczlb, Reisinger 5, kerületi gyámintézet 25, dunántúli kerületi gyámintézet 29, 
lipcsei Gusztáv-Adolf-egylet 335, stuttgarti Gusztáv-Adolf-egylet 59, schwarzburgi Gusztáv-
Adolf-egylet 89, bécsi Gusztáv-Adolf-egylet 25, végre egy hangversenyt rendezett társaság 
187 frttal. — Miklósfalva 8000 frton egy 37 holdnyi földbirtokot szerzett. — Úgy Rajka 
is egy 45 hold kiterjedésűt 7500 frton. — Zurányban Meixner Mátyás confirmatiója em-
lékére a templomnak 20 frt értékű bibliát ajándékozott. 

Nyitrában Brezova egy birtokában levő s az egyháznak jövedelmező vendéglőt 
700 frt költséggel javíttatott ki. — Bodfalva ugyanazt tette templomi karzatával. — Bu-
kócznak Pifko szül. Ondroviczky Emilia oltárképet és terítőt ajándékozott. — Lubinán 
Stepanovicz szül. Majtáz Éva az egyháznak 50, a lelkésznek 10, a tanítónak 10 frtot 
ajándékozott. — Szakolczán be lett végezve a temető körülfalaztatása, minek költségeihez 
ez idén 200 frt gyűlt; ugyanott Wrchovszky szül. Weisshappel Leopoldina boldogult édes 
anyja emlékére 25 frt értékű oltárterítőt ajándékozott. — Szenicz telket vett a templom 
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közelében 300 frton. — Szobotiszt magtárt épített; saját, valamint Váralja leányegyháza 
iskolájának felszerelésére 350 frtot fordított, mely utóbbinak a mélt. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerium is több tanszereket ajándékozott; különben az egyház alapítványt szán-
dékozik létesíteni a lelkész fizetésére, melyre eddig 666 frt és 150 mérő gabona gyűlt, 
ugyanott Mikuscsák István jegyző 7 frtot osztott el az iskolásgyermekek közt, részint kész-
pénzben, részint könyvekben. — Ó-Tara a lelkész kertjét kerítette be, s befedette a pap-
ragyi irtványi iskolát; hívei közül Madera György az egyháznak 50 s a káplán fizetése 
javitására szintén 50 frtot hagyományozott. — Vág-Ujhely megujíttatta egyházi épületeit; 
ugyanannak leánya Lúka új iskolát épített, az ingyen teljesített kézi munkákon kivül 
400 frton — Verbó új iskolát épít, mire már eddig 2600 frtot költött. — Verbócz körül-
falaztatta temetőjét, s templomában karzatot épít. — Felsö-Zelén a templomra adakoztak : 
Ondrejicska Mihály 10, Sinak János, Varga Pál, Mészáros János, Strba János 5—5 frtot. 

Pozsonyvárosnak áldozatkészsége nem nyert ez évben kifejezést valamely különös 
egyes tárgyon, hanem általános egyházi és iskolai czélokra az egyháztagok részéről most 
sem tagadta meg magát, a kik azokhoz több ezer forintra menő adakozmányokkal járul-
tak, mint az előbbeni években úgy ebben is. Förév leányegyházban a tanító fizetése 
100 frttal javíttatott; Idgetfalván az iskola átalakíttatott 500 frt költséggel. Pécse beteg 
lelkészének segédjét 100 frttal fizeti s ellátásához 50 frttal járul; az utóbbinak ordinatiói 
költségét Richter Ede felügyelő fedezte s az iskolának 17 frt értékű tanszereket aján-
dékozott. 

Pozsonymegyéböl következő az egyház oltárára hozott áldozatok jelentendők be : 
Bazinban a két testvéregyház 100 éves fennállásának jubileuma alkalmából Szancltner Irén 
asszony egy oltárszőnyeget, az egyház többi asszonyai pedig egy másikat ajándékoztak és 
két megneveztetni nem akaró úr egy fekete márványból készült emléktáblát adott; ugyan-
ott ezüst oltári gyertyatartók megszerzésére 99 frt 10 kr. gyűjtetett, az orgona kijavítására 
az egyház 750 frtot, az egyházi épületek tatarozására a város szintén tetemes összeget 
költött. — Grinád az egyházi adósságból 300 frtot törlesztett; özv. Fakundiny Jánosné 
8 frtot hagyományozott, Moczkovcscik Krisztina élemedett korú lelkészné veres selyemből 
készült oltári és szószéki terítővel kedveskedett; az egyház 80 frt kedvezményi áron vette 
meg a sz.-györgyi régi orgonát s azt 300 frton kijavíttatta. — Német-Gurabon és Csatajon 
kedves elhánytak emlékére következő ajándékok tétettek, és pedig Német- Gurabon : Gré-
nusz György adott 5 frt 20 krt, Bagi Sándor 17 frt 50 krt, Rásó János 8 frt 25 krt, 
Öllé István 4 frt 25 krt; Csatajon: Steinhübel János 6 frt 50 krt és egy 14 frtot érő 
oltári terítőt, Ingeli Pál 14 frt 50 krt, özv. Raj esek Jánosné 4 frt 20 krt. — Szent-György 
az imént említett régi orgonát ujjal cserélte fel, melynek megvételéhez az egyháznak most 
már Istenben boldogult régi jóltevője dr. Baumgartner Antal 300 frttal járult, Szalava 
József 60 frttal, a többi egyháztagok 150 frt 90 krral és 131/2 akó borral; Grün Karolina 
asszony előbbi kegyes jótéteményeit egy ujabbal tetézve adományozott négy 100 frtos 
járadékkötvényt, melyeknek kamatjai egyenlő részekben a mindenkori lelkésznek és tanító-
kántornak fognak jutni; Macher Rozina Pozsonyból egy oltárterítő vei, Fürst Zsuzsanna 
szószékivel kedveskedett; mindezeken fölül még a templom, lelkészlak és a lelkészi kert 
kerítése is kijavíttattak, valamint bold. Nitnausz Ádám lelkész sirjára részint gyűjtött 
pénzen részint az egyház költségén szép márvány emlékkő emeltetett. — Kralován az 
egyháznak bold. Lichner Mátyás, volt modorvárosi gazda egy 20 frtos kötelezvényt hagyo-
mányozott; Kalenda János esp. felügyelő pedig az iskolát több tanszerekkel látta el. — 
Misérdnek most már Istenben boldogult idősb Richter Ede 50 frtot, az „ orgona-alap a-ra 
a misérdi gazdák 100, a torcsi gazdák 25, ifjabb Richter Ecle felügyelő 20 frtot, az ottani 
iskolának pedig a mélt. vallás- és közoktatási ministerium egy fali térképet ajándékoztak. — 
A modori tót egyházban adtak a mátkapárok 28 frt 50 krt, a halottvivők 47, a fazekas-
legények 6 frtot, a hajadonok 10 frt 50 krt; hagyományokat tettek: Jurkovics Sámuel 
100 frtot, Kellenberger-Rigán Judit 50 frtot, Lichner Mátyás, több más a helybeli egy-
ház kebelén kivül tett kegyes hagyományokon felül, készpénzben 100 frtot, kötelezvény-
ben 200 frtot. — Alsó-Szeli, mint már fentebb említve volt, nemcsak templomépítési adós-
ságát fizette le, mihez Gampert Lajos birtokos egymaga 800 frttal járult, hanem lelkész-
lakát is egészen kiigazíttatta és újból betetőztette. — Felső-Széliben adott Kontár Károly 10, 
Bedecs Gáspár 3 frt 60 kr t , Szabó Ferencz 5 frt 50 kr t , Lénárt Gáspár és hitvese 
200 frtot, melynek csak kamatjai lesznek felhasználhatók; a confirmandusok az oltárt díszí-
tették fel 22 frton; a szegény iskolásgyermekek alapja 63 frtról 108-ra emelkedett. — 
Duna-Szerdahelyen egyes hívek oltárterítőt adtak, és Szax Jcmos győri kereskedő 100 frt 
adománynyal „oltáralap"-ot létesített. — Nagy-Szombatban a takarékpénztári egylet 50 frtot 
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ajándékozott; a temető fala és kápolnája felépítésére adott Taubinger János 40, Urschitz-
Karner Jozéfa asszony 30, Hodza-Pfitzner Paulina asszony 5, Boleman Irma asszony 5, 
Pfitzner Sándor 10, Zeitler Vilmos 5, Truszik József 5, idősb Richter Ede 10, Marschalko 
Béla 10, Karner Róbert 10, Fischer Vilmos 5 frtot, id. Chlebik Pál 3 frt 50 krt és Iranszky 
Hugo egy 10 frtos kötelezvényt; az iskolai vizsga alkalmával husz gyermek részint könyvek-
kel, részint pénzbeli ajándékokkal jutalmaztatott, mely jutalmakat adtak Kalenda Jémos, 
Franszky, százados, Marschalko Béla, Lussa István és Fruttiger-Könczöl Amália asszony. — 
Somorján Csányi Károly adott 5 frtot, özv. Fischer Méityásné szül. Geyer Krisztina asz-
szony pedig hagyományozott 100 frtot. 

Trencsénben Morva-Ljeszkó egyházi épületei kiigazítására 427 frtot költött. — 
Felső-Ozoron Hnéitek Ágost báni asztalos 150 frt költséggel feldiszítteté és kifesteté a tem-
plomot. — Zay-TJgróczon gróf Zay Albert az esperességi káplán fizetésére 144 frtot aján-
dékozott, a helybeli ifjúság pedig a templomnak 25 font gyertyát. — Ksinnán Dohnányi 
Gusztáv felügyelő, némely tanügybarátokkal együtt, az iskola kiigazítására 30 frtot adott. — 
Púchón Nozdroviczky Gyula volt felügyelő az egyháznak 100 frtot hagyományozott, vala-
mint ottani volt egyházfi Adamicsek Ándrás egész 160 Ofrt értékű vagyonával is ugyanazt 
tette, Baros Gábor államtitkár pedig az iskolára 20 frtot ajándékozott. — Nemes-Podhragy 
482 frt iskolaépítési adósságát lefizette, mihez bold. Dsztroluczky Géza felügyelő 282 frttal 
járult; valamint helybeli lelkész Holuby József esperes a nemes-podhragyi egyház törté-
nelmét tárgyaló munkájának 120 frtra menő nyomatási költségét is ő fedezte, s miután az 
isteni megfoghatatlan végzés által épen akkor szóllíttatott ki hirtelen halállal az élők sorá-
ból, midőn nagylelkű gyámolításával az ottani lelkészlak és régibb iskola lényegesen lett 
volna átalakítandó, az elhunytnak özvegye szül. Huszágh Etelka asszony kijelenté, hogy 
feledhetetlen férje ez irányban adott minden szavát híven és pontosan be fogja váltani. — 
Zárjecs Istenben nyugvó szeretett lelkésze néhai Krizsán Károly özvegyének 500 frtot 
ajándékozott. 

Turóczban Szent-Méirton hozzáfogott temploma megújításához, mely falai feleme-
léséből, új ablakokkal és toronynyal való ellátásából fog állni, minek költségvetése 8000 
frttal van előirányozva. — Szucsány újra befedette templomát 800 frt költséggel. 

íme oly hosszá lajstroma az egyházi áldozatkészség nyilatkozványainak! Minden 
egyebütt attól kellett volna tartanom, hogy e nagyobbára számokban kifejezést nyert 
nyilatkozványok elősorolásával tisztelt hallgatóimat untatni fogom. A számokat holtaknak 
mondják; de itt a számok életnek hirdetői, s mennél nagyobbak, annál pezsgőbb életről 
tesznek tanúságot. Adja az örökélő Isten, hogy az előadott számokban nyilatkozó élet 
nálunk ne csak soha alább ne szálljon, hanem mindinkább nevekedjék, erősbüljön s áldást 
hozólag hasson! 

Egyébiránt híveink valamint az őket anyai szeretettel ölelő saját helybeli egy-
házaikról gondoskodtak, ügy nem feledkeztek meg más testvéregyházak irányában sem 
azon apostoli intésről: A jótéteményben ne restüljünk meg, jól téve mindenekkel, kiváltképen 
pedig a mi hitünknek cselédivei. A tűz által megkárosult liptó-szent-miklósi egyház majd 
annakidején részletes kimutatást fog adni a mindenünnen vett jótéteményekről; itt egyelőre 
csak annnyi jegyeztetik meg, hogy következő mosonyi egyházaink következő segélyössze-
geket küldtek neki: Gálos 50, Hegyeshalom 16, Miklósfalva 25, Zurány 20 frtot; továbbá 
a modori német gyülekezet 25, s az ottani tót gyülekezet 26 frtot 60 krt. — A trencséni 
esperességbeli ismeretes lázi gyülekezet nemcsak fel nem lábbadhatván régi nyomorú-
ságából, de ujabba sülyedvén, nevében ottani esperes Holuby József úr esdekelve fordult 
a hitsorsosok könyörületességéhez; minek következtében a szánandó nevezett egyház már 
is következő adományokkal lett megvigasztalva: Nemes-Podhr agyról kapott 52 frt 20 krt, 
Kochanóczról 100 frtot, Beczkóról 17 frtot, Stalüberg préposttól Mecklenburgban 680 márkát. 
Ajánlom azt többi egyházainknak is könyörületes jóakaratába. 

Különben midőn jótéteményekről és jóltevőkről van szó, miképen hiányozhatnék 
azok közt neve Annak, kiről milliók hirdetik, hogy elég értesülnie, miként itt vagy ott 
szorulnak testületek vagy egyesek segítségre, s a segítség annyi, mintha már meg-
volna részökre? O csász. ap. kir. Felsége Ksinnának 100, PúchónaJc 100 s az ujan kelet-
kezett modor-kralovai egyháznak 200 frtot méltóztatott legfelsőbb magánpénztárából ado-
mányozni. Lelje atyai szerető szíve alattvalói hálás szeretetében s a királyok mennyei 
királya áldásának teljességében jutalmát. 

Egyházi jótékony intézeteink sem lankadtak meg ez évben is segélyt és vigaszt 
hozó működésökben. 
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A Gustáv-ÁdoJfegylet részéről következőknek következő adományok jutottak : 
Magyar-Óv árnak 355 frt. 5 kr., Szúlyónak 183 frt. 42 lu\, Nagyszombatnak 172 frt. 30 kr., 
Púchónak 139 frt. 5 kr., Duna-Szerdahelynek 102 frt. 3 kr., Német-Lipcsének 75 frt. 15 kr., 
trencsíni esperességi özvegy-árvaintézetnek 29 frt. 60 kr. 

A központi gycnnintézet következő egyházainkat következő segélyben részesité: 
Liptó-Szt.-Miklós kapott 400 irtot, Zsaskó 41 frtot, Liszkova, Oroszvár, Förév, Grinád, Zár-
jecs, Szucsány, Bod falva 34—34 frtot. 

Egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog beterjesztetni. 
Peres tárgyalás kettő volt: az egyik a szobotist-csasztkói vitás ügy iránti az egye-

temes főtörvényszék előtt, a másik a Mijava és annak irtványai közt fenforgó, a mi egyház-
kerületünkben törvényszék előtt folyt le. Mindkettő egyelőre a pótlandók pótlása végett le 
lett szállítva. 

Házassági felmentvényi díjak fejében bejött: 340 frt. 
Jegyzökönyveinket, mint a mult években, úgy most is, kicseréltük mindkét liitfele-

kezetü testvér egyházkerületeinkkel. 
Az eddig bejelentettek nagyobbára örvendetes minőségűek voltak; a szomorúkat, 

t. i. a róm. kath. clerus némely tagjai által ez évben is elkövetett törvényszegéseket, a 
végére hagytam. Nem volt hiány ilyenekben sem. 

1. Ocsovszky Ferencz nagyszombati plébánus, Kuchta János ág. hitv. ev. apának 
két figyermekét megkeresztelte, valamint Herbst Jánosnét szül. Kögler Karolinád a törvény-
szabta formaságok mellőzésével a róm. kath. egyház közösségébe felvette. 

2. Ugyanazt tette Polacsek Ernő, szeredi plébánus Vancso Mártonnak nejével 
szül. Kuhajda Évával és szeredi lakos Polednak Máriával, a ki midőn nagyszombati ev. 
lelkész Stelczer Károly által ezért kérdőre vonatnék, nem csak ebben semmi helytelent nem 
talált, de az utóbbit még meg is fenyegeté, hogyha egy vegyes párt az ő kihirdetési bizonyít-
ványa nélkül egybe merne adni, a mit, mint hallja tenni akar, a következéseket, úgymond, 
magának tulajdonítsa. Tehát a világos törvényszegő mást óv a lehető törvényszegéstől! 

3. Bellák István illavai plébánus ugyanígy vette fel Geisinger szül. Majláth Annát 
a róm. kath. egyházba s el is temette. 

Én e sérelmes eseteket feljelentettem a nagym. vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumnak még ez év elején, de mai napig választ nem kaptam. 

4. A valcsai és szent-péteri plébánusok Túróczban szintén széltiben keresztelik a 
törvény szerint az evang. vallásban neveltetni kellő gyermekeket, megtagadva az illetékes 
evang. lelkésztől a végzett keresztelésről való bizonyítványt. Meglássuk fogják-e ezt tenni, 
úgy ők, mint más tiszttársaik, a folyó évi július-hó 11-én 24,727 sz. a. kelt ministeri 
rendelet után is, melyről a maga helyén lészen szó. 

Hátra van az egyliéizi és iskolai személyzetien történt változások bejelentése. 
1. A meghaltak közt kiválóan kell megemlékeznem Osztroluczky Géza volt nemes-

podhragyi felügyelő, egyházker. gyámintézeti viiági elnök, theol. akadémiai igazgató nagy-
és kisbizottsági tagról, kivánva, hogy őt sírjába egyházkerületünk hálás elismerése is kisérje, 
az Ur pedig két reményteljes fiában egyházi közügyünknek atyjokhoz méltó utódokat 
adjon. Kiszólíttattak még körünkből a halál által : Benczúr János alsó-kubíni felügyelő, 
Makoviczky János rózsahegyi lelkész, Roy Ágost ó-turai lelkész és nyitrai alesperes, Duricza 
György laziszkói, Hudecz Mcirton volt zarjecsi, Galanda Sámuel volt ruttkai és Lábát Lajos 
tót-prónai tanitók. Lebegjen ezeknek sírjai felett is az Urnák békéje! 

2. Az esperességek kormányzata körül következő változások történtek : pozsony-
megyei esp. felügyelővé választatott Kalenda János, trencsini esp. felügyelővé Dohnányi 
Lajos, ugyanottani alesperessé Boy Pál, kochanóczi lelkész. Az Ur kisérje mindnyájokat 
sz. Lelkének segítségével és áldásával pályájokon; valamint azokat is, a kiket a helybeli 
felügyelői, lelkészi és iskolatanitói téren szolgálatába hívott. Ugyanis 

3. Helybeli felügyelőkké lettek: dr. Glatz Lajos Miklósfalván; Hibén dr. Guóth 
Jémos lemondván, helyébe Lcmyi Bertalan választatott; ugyanazt tevén Izsip György Hájon, 
utódaCliabada János körmöczbányai polgármester lett; Morva-Ljeszkó Placliy Lajost válasz-
totta felügyelőjeül; Országh József Jaszenován önkényt lemondott ily állomásról, utódául 
Országli Pált nyervén. 

4. Lelkészi hivatalba léptek : Javos József Kralován; Ballo Miklós Szjelniczán, 
ezelőtt káplán Szirken Gömörben; Szjelniczáról Janoska György Jaszenovára ment által; 
valamint Bohus Gyula Boczabányáról Rózsahegyre, utódául nyervén az előbbi helyen 
Klimo Mihályt eddigi darázsi segédlelkészt Hontban; Csulik Lmjos Ó-Turán segédből rendes 
lelkészszé lett; Stúr Antal lubinai segéd Morvaországba költözött Hodszlaviczra rendes 
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lelkészi minőségben; ugyanugy Lanstjak Pál Brezováról szintén morvaországi Felső-Duben-
kibe; Isztebnén Hrohoh János egyházhatóságilag állíttatott be lelkészhelyettesül; Krausz János 
György Hibén félnyugalomba lépett, segédül nyervén Krcsméry Emilt; Trokan János jubilált 
kosztolnai lelkész és nyitrai esperes egész nyugalomba, utódjául nyervén fiát Trokan Sándort. 

5. Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Czimrák János Brezován, Demeter Sándor 
Bécsén, Kübecher Albert Modorban, Szemián Lajos Turolúkán; Droppa Cyril volt csorbái 
segédlelkész Amerikába költözött. 

6. Tanítók lettek: Nitschinger Pál Zurányban; Zatko Mihály az Ó-Turához tar-
tozó papragyi uj állomáson; Kulisek Pál Váralján; Gáspár Pál Szeniczen; Licsko Adolf 
Príbóczon, a hivataláról lemondott Timko János helyébe; Lehoczky György Kostyánban 
Kubis Emil helyébe; Tyahún Károly Kelemenfalván; Kosztra János Nolcsón; Gröner Ádám 
Podhragyon a nyugalomba helyeztetett Boszinszky János helyébe; Benczúr Mátyás Jasze-
nován lemondott hivataláról; szintúgy Urban János Konszkén; segédekké lettek: Hibian 
János Csorbán és Janik János Morva-Ljeszkón. 

7. Lelkészekké avattattak : a fentnevezett Hroboh János, Czimrák János, Demeter 
Sándor, Kübecher Albert és Szemian Ijajos. 

8. Hitjelölti vizsgát tettek (utoljára az eddigi módszer szerint): Baloghy Farkas 
Vácz-pesti, Kruttschnitt Antal Cservenka-bácsi, Lukács Pál Pelsőcz-zólyomi, Orgovány Gyula 
Apatelek-aradi, Szemián Ijajos Turolúka-nyitrai, Szerényi Sándor Markuska-gömöri, Valtínyi 
Pál Puszta Szalatnya-nógrádi, Vitális Gyula Lónyabánya-nógrádi, Zimmermann András 
Toporcz-szepesi, Dobronyovszky Gyula Péteri-pesti, Galle István Harta-pesti és Klaar Fülöp 
Uj-Verbász-bácsi. 

Bezárom jelentésemet azon a kegyelem Istenéhez intézett könyörgéssel: lakozzék 
köztünk s töltse el elméinket és szíveinket szent lelkének malasztival ma is; s a mélyen 
tisztelt egyházkerületi gyűléshez intézett azon kérelemmel, hogy valamint az elmúlt évek 
hosszú során át nem szűnt meg engem becses bizodalmával megajándékozni s boldogítani, 
ugy ne tagadja meg azt jelen összejövetelünknél s tanácskozásainknál sem tőlem. 

Ezen nagy gonddal kidolgozott, feszült figyelemmel hallgatott s hálás 
köszönettel fogadott jelentés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni 
rendeltetik. T. 

rr 

II. Kerületi felügyelő ur O Nagyméltósága 50 éves egyházi s polgári közhasznú hiva-
talos működésének Superintendens ur jelentésében őszinte elismeréssel s üdvkivánattal való 
felemlítését s annak a közgyűlés által lelkesült víszhangoztatását hálás köszönettel fogadva 
kijelenti, hogy mint eddig ugy ezután is, meddig Isten életének kedvez, a haza és egyház 
szolgálatának s e kerület érdekei előmozdításának szenteli minden erejét. 

A közgyűlés lelkesült örömmel fogadja érdemdús felügyelőjének ki-
jelentését. T. 

III. Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve II. pontjával kapcsolatban főtisztelendő ur 
beterjeszti az egyházkerület üdvkivánataira a fenséges trónörökös párnak távirati következő 
válaszéit: „O csász. és kir. fenségeik a nagy kegyelmű trónörökös pár egyesülten köszönetet 
mondanak a részvétteljes őszinte szerencse- és áldáskivánatokért." Bombelles. 

Örvendetes tudomásul szolgál. T. 
IV. Ugyanazon jegyzőkönyv VI. pontjánál jelenti elnöklő Superintendens ur, hogy az 

egyetemes egyház pénztári számadásai ez évben le nem küldettek; 
a gyűlés az egyetemes gyűlésre menendő követeit utasitja, hogy az emiitett szám-
adás elmaradásának oka iránt az egyetemes gyűlésen kérdést tegyenek. T. 

V. Ugyanazon jegyzőkönyv VII. pontjánál jelenti főtisztelendő Superintendens ur, 
hogy az államsegély az eddigi összegben ez évre is engedélyezve s egyszersmind a kerületi 
pénztáros ur által átvéve is lett. 

A kerületi gyűlés főtisztelendő Superintendens urnák ezen jelentését 
tudomásul vévén, bizottságot nevez ki, melynek feladata az államsegély elosztásá-
nak tervét kidolgozni s a kerületi gyűlés legközelebbi ülésének beterjeszteni. A 
bizottságba főtisztelendő Superintendens ur elnöklete alatt kineveztettek : Nóvák 
Sámuel, Baltik Frigyes, Schub Ágost, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter 
Károly, Holuby József, Hodzsa András, Ulicsny András, Jeszenszky József, 
Csecsetka Sámuel és Jeszenszky János. L. 

VI. A kerületi gyűlés jegyzőkönyvének IX. és ugyanazon évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 38. pontjainál értesülvén a közgyűlés, hogy a Fiiina Ádámféle ügy még most 
sem lett elintézve, illetőleg elintézéséről értesités nem érkezett; 

az egyetemes gyűlés határozatának eredménye elváratik. T. 



VII. Főtisztelendő Superintendens ur beterjeszti a gyermek-elkeresztelések tárgyában a 
nmélt. vallás- ás közoktatási magy. kir. minister urnák következő rendeletét: 

24,727, szám. A vallás- és közoktatási m. kir. ministertöl. Midőn a magyar tör-
vényhozás az 1868. évi LIII. törvényczikket megalkotta, azon szándék által vezéreltetett, 
hogy az ország keresztény felekezetei közti viszonosságot kellőleg körvonalazván, százados 
súrlódásoknak véget vessen és a vallásfelekezet közti békének ujabb támaszt és biztosítékot 
nyújtson. 

E törvény, többi közt a vegyes házasságokból származó gyermekek körül is intéz-
kedvén, 12-ik szakaszában kimondja, hogy a fiuk atyjok, a leányok pedig anyjoknak 
vallását követik, egyúttal jövőre nézve is érvénytelennek, semmisnek s minden jogerőt 
nélkülözőnek jelentvén ki bármely szerződést, téritvényt, vagy rendelkezést, mely e tör-
vénynyel ellenkeznék. 

Ezen szakasznak logikai folyománya, hogy azon esetben, ha valamely lelkész 
oly gyermeket, ki a törvény szerint más keresztény felekezethez tartozik bármely okból 
megkeresztel, azt saját anyakönyvébe be nem vezetheti, hanem köteles az ezen ténykedésről 
szóló bizonylatot az illetékes lelkészhez hivatalból s a végből haladéktalanul átteni, hogy 
az az ekként megkeresztelt gyermeknek születését saját anyakönyvében feljegyezhesse; mert 
a más felekezetbeli lelkész által történt megkeresztelés a gyermeknek vallás tekintetébeni 
törvényszerű hova tartozandóságán mitsem változtat, az egyes keresztény vallásfelekezetek 
anyakönyveinek hiteles volta pedig csak ez uton eszközölhető. 

De van még egy más ok is, mely a lelkészeket ilyetén keresztelési bizonylatok 
kölcsönös kiszolgáltatására kötelezi s ez azon birói magyarázat, melyet az 1868. LIII. tör-
vényczikkel szoros kapcsolatban álló 1879. XL. t cz., tüzetesen annak 53. §-a egyes elő-
fordult esetekben talált, mely birói magyarázat azon nézetet látszik érvényre emelni, hogy 
a keresztény szülőktől származott gyermeknek megkeresztelése más felekezetbeli pap által, 
mint a melyhez a gyermek nemét tekintve a törvény szerint tartoznék, nem azonos az illető 
gyermeknek a keresztelő lelkész felekezetébe való felvételével. 

Midőn pedig az egyházak e birói magyarázatnak előnyeit elfogadták ott, a hol 
az az 1879. XL. t. czikk 53. §-a alapján más felekezetbeli gyermekek megkeresztelése s 
az anyakönyvi kivonat ki nem szolgáltatása miatt bevádolt papjaik javára szolgált, elismerték 
a feltevést, hogy a lelkész a gyermeket az azon végrehajtott keresztelés által nem a maga 
felekezetébe vette fel, miből önkényt következik, hogy a keresztelési bizonylat a másik, 
illetékes egyháznak szolgáltatandó ki. 

Mindazonáltal évenkint számos eset fordul elő, melyben különféle egyházi hatósá-
gok panaszt tesznek nálam, hogy más felekezetnek lelkészei, törvényszerűen a panaszt tevő 
hatóságok egyházához tartozó gyermekeket megkeresztelik a nélkül, hogy a keresztelési 
bizonylatokat az illetékes lelkésznek kiszolgáltatnák, sőt, hogy erre felszolíttatva e bizony-
latok kiadását különféle, a törvény előtt meg nem állható okokból megtagadják. 

A fentebb tisztelettel előadottak után szükségtelen bővebben okadatolnom ama 
sürgős felhívásomat, miszerint Nagyságod az egyházi joghatósága alatt álló papságnak a 
szóban forgó törvény intézkedéseket újból megmagyarázván, ugyanannak egyúttal szigorúan 
meghagyni szíveskedjék, hogy mindannyiszor, valahányszor oly gyermeket, ki a törvény 
rendelkezése szerint más felekezethez tartozik, bármely okból megkeresztelnek, a kereszte-
lési bizonylatot anyakönyvezés végett az illetékes lelkészhez a ténykedés után legfeljebb nyolcz 
nap alatt és az 1879: XL. t. czikk 53. §-ban megszabott büntetés terlie alatt áttenni el ne 
mulasszák. — Budapesten 1884. évi julius hó 11-én. Trefort. 

Azon reményben, hogy e rendelet következtében a felekezetek között 
szükséges béke biztosíttatik, örvendetes tudomásul vétetik; a lelkészek pedig, 
midőn hozzá való szigorú alkalmazkodásra felhivatnak, egyszersmind utasíttatnak, 
hogy ha netán e rendeletbe ütköző esetek előfordulnának, azokat illetékes espereseik 
utján főtisztelendő Superintendens urnái jelentsék be, hogy így e rendelet foganato-
sítása eszközölhető legyen. T. 

VIII. A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XI. ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 
11. pontjainál ismételve jelentetvén, hogy az „illetéktelen párbérszedés11 tárgyában semmiféle 
értesités nem érkezett, 

az egyetemes gyűlés határozatának eredménye elváratik. T. 
IX. Olvastatik a Reischel Károly-alapitványt kezelő kerületi bizottság jelentése, mely 

szerint: 
3* 



a) A jegyző által a Vv agyonállás" 1882. évre szóló kimutatásában ejtett hiba 
kiigazítva az ugyanazon évi „vagyonállás" következőleg mutattatik ki : 

Magán kötelezvényekben . 19,116 frt. 78-/4 kr. 
Takarékpénztári könyvekben 11,118 „ 30 „ 
Érték papirosokban 71,590 „ — „ 
Ingatlan vagyonban 25,074 „ — „ 

Összes vagyon : ' "^,899 frt . 08 '/4 kr. 
Levonva : a tbeol. akadémiának kamatokból gyűlt tőkéjét és kamatait: J,451 „ 83 ,, 

Összes közös vagyon: 123,447 frt. 25:'/4 kr. 
Levonva: a járulékok fizetésére visszatartott iparbanki (3324. sz. k.) 

betéteit: 3,039 „ 01 
Összes vagyon tőkékben : 120,408 frt. 243/4 kr. 

b) Az 188B. évre szóló megvizsgált számadások eredménye : 

A ) F o r g a l o m : 
Bevétel. Kiadás. 

1. Pénztári maradv. 1882. évről 
2. Kölcsönszámla 
3. Kamatszámla 
4. Takarékpénztári számla . . 
5. Haszonbéri számla . . . 
6. Vegyesek számlája . . . 

355 frt. 98 kr. 
501 „ 07 n 

7479 „ 29 n 
8251 „ 97 n 
1612 „ 60 7) 

30 „ — » 
Összeg: 18,230 frt. 91 kr. 

1. Kölcsönszámla 4968 frt. 50 kr. 
2. Kamatszámla 5975 „ — „ 
3. Takarékpénztári számla . 6620 „ 06 „ 
4. Vegyesek számlája . . . 521 „ 99 „ 

Összeg: 18,085 frt. 55 kr. 

Összehasonlíttatván a „Bevétel" 18,230 frt . 91 kr. 
a „Kiadással" 18,085 „ 55 „ mutatkozik 

1884. évi január l-jén „pénztári maradvány": 145 frt . 56 kr. 

B ) V a g y o n á l l á s 1884. év i j a n u á r h ó l - j é n ; 
Magánkötelezvényekben 18,815 frt. 7T/4 kr. 
Takarékpénztári könyvekben 10,731 „ 90 „ 
Értékpapirosokban 77,590 „ — „ 
Ingatlan vagyonban 25,074 „ — „ 

Összes vagyon: 132,211 frt. 61:i/4 kr. 
Levonva : a theol. akadémiának kamatokból gyűlt tőkéjét és kamatait : 3,792 „ 63 „ 

Összes közös vagyon : 128,418 frt. 983/4 kr. 
Levonva: a járulékok fizetésére visszatartott iparbanki betéteit: 5,759 „ 33 „ 

Marad közös vagyon tőkékben: 122,659 frt. 65;74 kr. 
c) Az 1883. óvi októberi határidőn 45 sególyzett közé kiosztatott az ez évre elő-

irányzott 4500 frtnak második 2250 ftot tevő felerésze. 
Az 1884. évi segélyösszeg megállapításánál kiindulási pontul vétetett az 1883. 

évben is felvett 6000 frtnyi átlag, mint a kerekszám 120,000 frtra számított tőkének évi 
5°/0-tóli kamatja. Ebből a theologiai akadémiára eső Y4-nek 1500 frtnak levonásával: 
egész évi segélyezésre előirányoztatott 4500 frt., melyből az áprilisi határidőn 50 folyamodó 
között felosztatott 2320 frt. 

d) Minthogy ugy a számadás mint a pénztár teljes rendben levőnek találtatott: 
Tek. Jeszenszky József alapítványi pénztáros urnák köszönet mellett a felmentvény megadatott. 

e) A nyugdíjas lelkészek és lelkészi özvegyek számának folytonos szaporodása 
következtében azon lehetőség jeleztetik, hogy a segédtartás czímén segélyzettek javára 
folyóvá tett segélyösszeg leszállításának esetleg az e czímű segélyezés beszüntetésének 
lehetősége nincsen kizárva. 

Tudomásul vétetik. T. 
X. Beterjesztetnek a n. m. vallás és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak követ-

kező rendeletei : 
1. 1883. évi. augustushó 20-áiól 1395. ein. sz. a. A métermérték rövidített jel-

zése iránt. 
2. 1883. évi augustushó 3-áról 26,130. sz. a. Iparos tanulók iskolái felállítására 

és fentartására vonatkozó szabályok. 
3. 1883. évi szeptemberhó 30-áról 28,385. sz. a, A csurgói helv. hitv. evang. 

hat osztályú gymnasium nyolez osztályúvá egészíttetett ki. 
4. 1883. évi októberhó 15-éről 32,830. sz. a. Vallástan az állami tanítóképző 

intézetek IV. osztályában. 
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5. 1883. évi októberhó 29-éről 1649. ein. sz. a. Katonai altisztek alkalmazása 
polgári hivatalokra. 

6. 1883. évi novemberhó 14-éről 105. ein. sz. a. A legfelsőbb kegyadományok 
postai szállítása nem portomentes. 

7. 1883. évi novemberhó 21-éről 34,490. sz. a. Iskolai törzskönyvek. 
8. 1883. évi deczemberhó 2-áról 40,896. sz. a. Népoktatási tanintézeteink 

részvéte az 1885. évi ors os kiállításban. 
9. 1883. évi dee~v.mberhó 10-éről 42,001. sz. a. Tanköteles gyermekek összeírása. 

10. 1883. évi deczemberhó 31-éről 44,260. sz. a. A középiskolák részvéte az 
1885. évi országos kiállításban. 

11. 1883. évi deczemberhó 31-éről 39,757. sz. a. A serajevoi gymnasium osztály-
és érettségi bizonyítványai államérvényesek. 

12. 1884. évi januárhó 21-éről 11. ein. sz. a. A pesti hazai első takarékpénztár 
5°/()-t kamatozó kötvényei bánatpénzül elfogadhatók. 

13. 1884. évi januárhó 29-éről 4029. sz. a. Az „Eötvös-alap" pártolása ajánltatik. 
14. 1884. évi februárhó 13-áról 2865. sz. a. Olasz és osztrák-magyar alattvalók 

anyakönyvi kivonatai. 
15. 1884. évi márcziushó 26-áról 473. ein. sz. a. A bélyegjegyek felülbélyegzése. ' " 
16. 1884. évi ápril hó 26-áról 654. ein. sz. a. A pesti I. hazai takarékpénztár 

1000 és 10,000 frtos kötvényei is elfogadhatók bánatpénzül. 
17. 1884. évi junius 12-éről 843. ein. sz. a. A pesti magy. kereskedelmi bank, 

a magy. jelzálog hitelbank, a pesti hazai I. takarékpénztár-egyesület és a kisbirtokosok 
országos földhitelintézete czímű részvénytársaságok záloglevelei biztosítékul elfogadhatók. 

18. 1884. évi julius 19-éről 1128. ein. sz. a. A cholera ellen foganatosítandó 
intézkedések. 

19. 1883. évi szeptember 8-árol 23,388. sz. a. Reiner Ilona elveszett tanítói ok-
levele helyett mást kapott. 

20. 1833. évi szept. 8-árol 22,676. sz. a. Zsizsnyovszky Endre hasonló ügye. 
21. 1883. évi szept. 13-áról 27,713. sz. a. Tanffy Károly „ „ 
22. 1883. évi okt. 2-áról 32,072. sz. a. Chlebik Mátyás „ „ 
23. 1883. évi decz. 12-éről 40,202. sz. a. Lendvay Luiza „ „ 
24. 1884. évi január 13-áról 327. sz. a. Bellada Ferencz „ „ 
25. 1884. évi január 13-áról 698. sz. a. Hirschmann (Hevesi) Józs. „ „ 
26. 1884. évi febr. 28-áról 9,968. sz. a. Patócs János „ „ 
27. 1884. évi ápril 14-éről 12,752. sz. a. Chikán Géza „ „ 
28. 1884. évi ápril 18-áról 13,604. sz. a. Schönviczky Sándor „ „ 
29. 1884. évi május 17-éről 17,651. sz. a. Osztrogonácz Ferencz „ „ 
30. 1884. évi jun. 21-éről 21,736. sz. a. Buday Károly „ „ 
31. 1884. évi jul. 23-áról 24,948. sz. a. Ruft' János „ „ 
32. 1883. évi okt. 7-éről 31,007. sz. a. Czárovetz Péter és Fenesi József az 

összes hazai gymnasiumokból és reáliskolákból kitiltattak. 
33. 1884. évi jan. 4-éről 36,383. sz. a. Martin Vazul a tanítói hivatal viselésétől 

eltiltatik. 
34. 1884. évi február 9 érői 4682. sz. a. Bobinatz Ferencz az összes hazai közép-

iskolákból kizáratott. 
35. 1884. évi február 4-éről 11,670. sz. a. Greksa Antal rehabilitatiója a tanítói 

pályán. 
36. 1884. évi ápril 2-áról 11,563 sz. a. Haida Antal az ország valamennyi 

középiskoláiból kizáratott. 
37. 1883. évi szeptember 14-éről 28,364. sz. a. Gönczy Pál, Lengyel János által 

olasz nyelvre átdolgozott A-B-C-je az olasz tannyelvű elemi népiskoláknak ajánltatik. 
38. 1883. évi október 16-áról 32,444. sz. a. Szirmay József és Kun Fülöp 

„Magyar nyelvképző" iskolája a németajkú népiskoláknak ajánltatik. 
39. 1883. évi október 16-áról 32,445. sz. a. Bököly Géza „Magyar nyelvkönyve" 

ajánltatik. 
40. 1884. évi január 9-éről 38,299 sz. a. Aigner Lajos „Nemzeti Könyvtára" 

ajánltatik. 
41. 1884. évi január 13-áról 175. sz. a. Kakujay Károly „Magyar nyelvgyakorló 

és olvasókönyve" a hozzá tartozó „Der ungarische Sprachunterricht" czímű vezérkönyvvel 
a németajkú népiskoláknak ajánltatik. 

P 



42. 1884. évi február 22-éről 259. ein. sz. a. Grünwald Béla „Közigazgatási 
Kézikönyve" ajánltatik. 

43. 1884. évi márcz. 13-áról 8660. sz. a. Erismann népszerű egészségtana ajánltatik. 
44. 1884. évi márczius 21-éről 28,116. sz. a. A Lachenmayer által szerkesztett 

és Posner K. L.-nál kiadott „Női rajzminta-füzetek" ajánltatnak. 
45. 1884. évi ápril 26-áról 626. ein. sz. a. „A magyar korona országainak a 

táviratok irányzására útmutatást nyújtó helységnévtár" ajánltatik. 
46. 1884. évi május 13-áról 14,750. sz. a. Sporzon Pál és Ébner Sándor „Gazda-

sági Kátéja" ajánltatik. 
47. 1884. évi julius 15-éről 21,540. sz. a, Az Andel-Steflitschek-féle „Collection 

plastischer Lehrmittel und Anschauungsbehelfe" etc. ajánltatik. 
48. 1883. évi november 26-áról 33,173. sz. a. A Haester Albert-féle, Bender 

Lajostól átdolgozott „Lehr- und Lesebuch" 10. kiadása az iskolai használatból kitiltatik. 
49. 1884. évi február 9-éről 40,784. sz. a. Bordeaux Jenő „Map'a tieritoru 

tienetorie de coron 'a ungarici" a román ajkú iskolák használatából kitiltatik. 
50. 1884. évi márczius 4-éről 42,130. sz. a, Pályázat a rozsnyói ág. h. ev. fő-

gymnasiumon betöltendő német nyelv és irodalom tanszékére. 
51. 1884. évi május 2-áról 16,646. sz. a. Pályázat a nagyszebeni állami főgym-

nasiumnál üresedésben levő tanszékre. 
52. 1884. évi május 12-éről 17,729. sz. a. Pályázat egy ó-classica philologiai tan-

székre a kaposvári államgymnasiumnál. 
53. 1884. évi 14-éről 21,051. sz. a. Pályázat két tanszékre a rimaszombati 

egyesült protest. főgymnasiumban. 
54. 1884. évi julius 15-éről 21,957. sz. a. Pályázat két rendes tanári állomásra 

a fiumei m. k. állami főgymnasiumban. 
Mind ezen rendeletek részint már előbb körözve, részint most körözés 

alatt lévén, tudomásul vétetnek. M. 
XI. A külföldi illetőségű egyéneknek a magyar korona területén kötni szándékolt 

házasságok tárgyában, kapcsolatban a mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XVII. pont-
jával, illetőleg az abban foglaltak kiegészítéséül beterjesztetik a nagymélt. vallás- és köz-
oktatásügyi ministeriumnak 1883. évi deczember 17-én 39,626. sz. a. kelt következő, fő-
tisztelendő Superintendens úrhoz intézett rendelete : 

„Ami a külföldi illetőségi egyének által a magyar korona területén kötni szán-
dékolt házasságok körül követendő eljárást illeti, megjegyzem, hogy jelesül az osztrák 
es. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium e czélra házassági bizonyítványokat azon 
okból nem szolgáltat ki, mert az ottani szabályok szerint ilyenek kiállítására az illetékes 
alsóbb politikai hatóságok jogosítvák. Folyó évi majus-hó 11-én 12,816. sz. a. Nagyságod-
hoz intézett átiratom a?on tétele tehát, hogy külföldi illetőségű egyéneknek Magyarország-
ban való házassági összeadásánál ugyanazon eljárás követendő, mely magyar honosoknak 
külföldön való házasságra lépésüknél követtetik olyképen értendő, hogy külföldi illetőségű 
egyének hazánkban szintén csak az erre jogosított saját hatóságuk által kiállított abbeli 
bizonyítvány alapján eskethetik meg, hogy a czélba vett házasság ellen pl. hadkötelezett-
ségi szempontból vagy esetleg már fennálló más házassági kötelék tekintetéből stb. polgári 
akadály fenn nem forog." 

Tudomásul szolgál s a lelkészek a hozzá való alkalmazkodásra utasít-
tatnak. T. 

XII. A gyámhatóság alatt álló kiskorúak házasság-kötését illetőleg a magyar királyi 
belügyminister 1883. évi szeptember-hó 26-án 44,221/IX. sz. a. átiratával együttesen olvas-
tatik a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1884. évi február-hó 19-én 5592. sz. a 
kelt következő leirata; 

„A kiskorúak házasságkötésénél mindenek előtt azon körülmény veendő figye-
lembe, váljon az illető kiskorú gyámhatósági felügyelet alatt áll-e vagy sem? 

Ha a házasulandó kiskorú gyámhatósági felügyelet nélkül csupán atyai hatalom 
alatt áll, akkor esketése előtt csupán ennek, t. i. az atyának beleegyezése igazolandó. 

Ha ellenben a házasulandó kiskorú atyja halála után, vagy kivételesen még 
annak életében is gyámság vagy gondnokság alá kerül s így gyámhatósági felügyelet alatt 
áll, akkor házasságra lépésénél két eset különböztetendő meg, és pedig : a) Ha a gyám-
hatósági felügyelet alatt álló fiu a 18-ik életévet, a kiskorú leány pedig a 16-ik életévet 
még be nem töltötte, akkor házasságkötéséhez minden esetben gyámhatósági jóváhagyás 
szükséges, b) Ha ellenben a házasulandó kiskorú ezen kort már betöltötte, akkor házasság-
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kötéséhez csak azon esetben szükséges gyámhatósági jóváhagyás, ha a házasság iránt a 
gyám és szülők, szülők nem létében a rokonok és a gyám, vagy pedig akár a szülő, 
illetőleg a rokonok és a gyám, akár pedig ezek közül bármelyik, és a kiskorn között 
egyetértés nem jött létre. Ha azonban ezen egyetértés létrejött, akkor gyámhatósági bele-
egyezés nem szükséges, de az egyesség létrejötte, vagyis a szülő és gyám beleegyezése 
igazolandó az esketés előtt. 

Végül ha a házasságra nézve szerződés köttetik a gyámhatóság alatt álló kiskorú 
részéről, a szerződésnek gyámhatósági jóváhagyása rnindeu esetben, tehát úgy az a) mint 
a b) alattiban is igazolandó." 

Tudomásul s irányadóul szolgál. 
XIII. Tiroli származású egyének házassági egyheadása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. ministertől 1884. évi márcziushó l-jén 3450. sz. a kelt következő leirat terjesztetik be : 
„Azon előfordult eset alkalmából, miszerint tiroli származású egyén egy horvát-

országi lelkész által házasságilag egybeadatott anélkül, hogy az illető házasulandó az 1802. 
évi májushó 12-én 12,614. sz. a. kelt udvari rendelvény értelmében az illetékes tiroli köz-
igazgatási hatóság házassági engedélyét előmutatta volna, van szerencsém a cs. kir. bécsi 
belügyminister ur f. évi január 17-én 270. sz. a. megkeresése folytán Nagyságodat tisztelet-
teljesen felkérni, hogy a lelkészkedő papságot az 1877. évi juliushó 1-én 15,905. sz. a. kelt 
körintézvényemhez képest újból oda utasitani méltóztassék, miszerint a fentebbi származású 
s az érintett osztályhoz tartozó s házasságra lépni kivánó egyénektől hazájuk illető közigaz-
gatási hatósága által kiállított házassági engedély előmutatását követeljék". 

Tudomásul vétetik. T. 
XIV. A letkészekliez bélyegtelenül érkező bélyegköteles okiratok- és beadványokról ugyan a 

lelkészek által felveendő leletezés tárgyában mult évi ker. gyül. jkve XVIII. pontjának 
nyomán az ugyanazon évi egyet, gyűlés által hozott s jegyzőkönyve 54. pontjában foglalt, a 
lelkészeknek e teher alól való felmentetését czélzó, s a vallás- és közoktatásügyi ministerium-
hoz benyújtandó felterjesztést elrendelő határozatának végrehajtásáról jelentés nem tétethetvén, 

az idézett egyet, gyűlési határozat eredménye beváratik. T. 
XV. Oroszvár leány gyülekezetnek hivei részéről tekint. Dr. Mudroh Mihály urnák be-

szolgáltatott adatok sorsa s ügyük állása iránt a fenttisztelt urnák betegsége miatt jelentés 
nem tétethetett; azonban Mudron Pál ur igéri, hogy ugy az okiratok, mint az ügy felől 
tudomást szerez magának, illetőleg testvére helyett szivesen felajánlja szolgálatát s annak 
idején az eredményről szóló jelentést is beterjeszti. 

Tudomásul vétetik s a jelentés elváratik. T. 
XVI. Olvastatik : „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. evang egyházkerület népiskoláiról, 

az 1883/4. iskolai évről," mely következőleg hangzik : 

1. Árvái esperesség. 
Lélekszám 7346. 6—12 éves tanköteles fiu 385, 6—12 éves tanköteles leány 335, 

6—12 éves tanköteles gyermek 720; 1 3 - 1 5 éves tanköteles fiu 134, 13—15 éves tan-
köteles leány 152, 13—15 éves tanköteles gyermek 286; 6—15 éves tanköteles fiu 519, 
6—15 éves tanköteles leány 487, 6—15 éves tanköteles gyermek 1006. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 338 fiu, 259 leány, összesen 597 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 79 fiu, 97 leány, összesen 176 gyermek; idegen elemi iskolába 8 fiu, 20 leány, 
összesen 28 gyermek; idegen ismétlő iskolába 2 fiu, 1 leány, összesen 3 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 4 fiu, 3 leány, összesen 7 gyermek; magánintézetbe 10 fiu; közép-
tanodába 4 fiu. Iskolába járt 445 fiu, 380 leány, összesen 825 gyermek. Iskolába nem 
járt 74 fiu, 107 leány, összesen 181 gyermek. Az iskolás gyermekek mulasztottak 9488 
félnapot. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 20 fiu, 13 leány, 
összesen 33 gyermek. Tanitó volt 10. Ezek közül képesitett 10; rendes 10. Az iskolák 
száma 10. Ezek közül az egyházközség tulajdona 7, községi 3. Az egyházi iskolák jók. 
Tanterem volt 10, tanitólak 10, faiskola 5, fekete irótábla 14, fali olvasótábla 146, fali 
térkép 33, földgömb 10, természetrajzi eszköz 81, természettani eszköz 66, kötet könyv 231. 
Az iskola évi jövedelme: készpénzben 1137 frt. 50 kr. ; terményekben 2054 frt. 76 kr., 
összesen 3192 frt. 26 kr. Az ingatlan vagyon értéke 962 frt. s ennek évi jövedelme 77 frt.; 
tőke 1697 frt. s annak évi kamatja 114 frt. 76 kr . ; tandíjbői bejött 341 frt., egyházi 
segélyből 2659 frt. 50 kr., összesen 3192 frt. 26 kr. Ebből fordíttatott: tanítók fizetésére 
3056 frt., javításra 30 frt., tanszerekre 18 frt. 26 kr., egyebekre 88 frt., összesen 
3192 frt. 26 kr. 
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2. Liptói esperesség. 
Lélekszám 29720. 6 — 12 éves tanköteles fiu 1526, 6—12 éves tanköteles leány 

1547, 6—12 éves tanköteles gyermek 3073; 13—15 éves tanköteles fiu 655, 13—15 éves 
tanköteles leány 627, 13—15 éves tanköteles gyermek 1282; 6—15 éves tanköteles fiu 2181, 
6—15 éves tanköteles leány 2174, 6—15 éves tanköteles gyermek 4355. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 1311 fiu, 1312 leány, összesen 2623 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 416 fiu, 405 leány, összesen 821 gyermek; idegen elemi iskolába 46 fiu, 37 leány, 
összesen 83 gyermek; idegen ismétlő iskolába 1 fiu; felső vagy polgári iskolába 7 fiu, 
22 leány, összesen 29 gyermek; magánintézetbe 2 fiu, 2 leány, összesen 4 gyermek; 
középtanodába 16 fiu. Iskolába járt 1799 fiu, 1778 leány, összesen 3577 gyermek. Iskolába 
nem járt 382 fiu, 396 leány, összesen 778 gyermek. Az iskolába járók mulasztottak 26,032 
félnapot; ezek közül 14,846 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 17 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 44 fiu, 43 leány, összesen 87 gyermek. 
Tanitó volt 43. Ezek közül 39 képesített, 4 nem képesített; 41 rendes, 2 segéd. Az egy-
házi iskolák száma 40. Ezek közül 36 az egyház tulajdona, 4 bérelt; 37 jó, 3 rosz; tan-
terem volt 44, tanitólak 39, faiskola 15, testgyakorló 14, fekete irótábla 65, fali olvasó-
tábla 286, fali térkép 62, földgömb 20, természetrajzi eszköz 177, természettani eszköz 50, 
kötet könyv 823. Javíttatott 1 iskola. Az iskola jövedelme: készpénzben 8769 frt. 80 kr., 
terményekben 5720 frt. 80 kr., összesen 14,490 frt. 60 kr. Az ingatlan vagyon értéke 
42,184 frt. s ennek évi jövedelme 2073 frt.; tandíjból bejött 2799 frt. 80 kr., községi 
segélyből 1238 frt., egyházi segélyből 8107 frt. 80 kr., egyebekből 272 frt . ; összes évi 
jövedelem 14,490 frt. 60 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 13,217 frt. 70 kr.,, 
segéd tanítók fizetésére 340 frt., javításra 383 frt., tanszerekre 28 frt., egyebekre 521 frt., 
90 kr., összeg évi kiadás 14,490 frt. 60 kr. 

3. Mosoni esperesség. 
Lélekszám 7401. 6 — 12 éves tanköteles fiu 491, 6—12 éves tanköteles leány 454, 

6—12 éves tanköteles gyermek 945; 13—15 éves tanköteles fiu 154, 13—15 éves tan-
köteles leány 189, 13—15 éves tanköteles gyermek 343; 6—15 éves tanköteles fiu 645, 
6—15 éves tanköteles leány 643, 6—15 éves tanköteles gyermek 1288. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 473 fiu, 445 leány, összesen 918 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 145 fiu, 179 leány, összesen 324 gyermek; idegen elemi iskolába 8 fiu, 6 leány, 
összesen 14 gyermek; idegen ismétlő iskolába 8 fiu, 10 leány, összesen 18 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 2 fiu. Iskolába járt 636 fiu, 640 leány, összesen 1276 gyermek. 
Iskolába nem járt 9 fiu, 3 leány, összesen 12 gyermek. Az iskolás gyermekek mulasz-
tottak 7775 félnapot; ezek közül 2036 kimentve. A helybeli elemi iskolába idegen illető-
ségű vagy vallású járt 14 fiu, 4 leány, összesen 18 gyermek. Tanitó volt 10. Ezek közül 
képesített 10, rendes 10. Az iskolák száma 8. Ezek közül az egyház tulajdona 8, jó 8. 
Tanterem volt 10, tanitólak 10, faiskola 4, fekete irótábla 20, fali olvasótábla 168, fali 
térkép 39, földgömb 8, természetrajzi eszköz 254, természettani eszköz 93, kötet könyv 516. 
Az iskola évi jövedelme : készpénzben 3938 frt. 88 kr., terményekben 3205 frt., összesen 
7143 frt. 88 kr. AzAngatlan vagyon értéke 13,300 frt. s ennek évi jövedelme 790 fr t . ; 
tőke 1399 frt. s annak évi kamatja 65 frt. 79 kr . ; tandíjból bejött 906 frt., községi 
segélyből 799 frt. 74 kr., egyházi segélyből 4552 frt. 35 kr., egyebekből 30 frt . ; összes 
évi jövedelem 7143 frt. 88 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanitók fizetésére 6443 frt. 09 kr., 
javításra 477 frt., tanszerekre 62 frt. 09 kr., egyebekre 161 frt. 70 kr., összes évi kiadás 
7143 frt. 88 kr. 

4. Nyitrai esperesség. 
Lélekszám 47,224. 6—12 éves tanköteles fiu 3170, 6—12 éves tanköteles leány 

3349, 6—12 éves tanköteles gyermek 6519; 13—15 éves tanköteles fiu 1073, 13—15 éves 
tanköteles leány 1048, 13—15 éves tanköteles gyermek 2121; 6 — 15 éves tanköteles fiu 
4243, 6—15 éves tanköteles leány 4397, 6—15 éves tanköteles gyermek 8640. Ezek közül 
j á r t : a helybeli elemi iskoláka 2776 fiu, 2756 leány, összesen 5532 gyermek; a helybeli 
ismétlő iskolába 348 fiu, 313 leány, összesen 661 gyermek; idegen elemi iskolába 52 fiu, 
36 leány, összesen 88 gyermek; felső vagy polgári iskolába 5 fiu, 6 leány, összesen 11 
gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 2 leány, összesen 3 gyermek; középtanodába 22 fiu. 
Iskolába járt 3341 fiu, 3233 leány, összesen 6574 gyermek. Iskolába nem járt 902 fiu, 
1164 leány, összesen 2066 gyermek. Az iskolás gyermekek mulasztottak 77,860 félnapot; 
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ezek közül 2973 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 17 szülő. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 37 fiu, 29 leány, összesen 66 gyermek. Tanitó 
volt 71. Ezek közül 34 képesített, 37 nem képesített; 34 rendes, 37 segéd. Egyházi iskola 
volt 70, községi 1. Az egyházi iskolák közül 53 az egyház tulajdona, 17 bérelt; 61 jó, 
9 rosz; tanterem volt 75, tanitólak 52, faiskola 39, testgyakorló 21, fekete irótábla 99, 
fali olvasótábla 716, fali térkép 138, földgömb 51, természetrajszi eszköz 624, természettani 
eszköz 197, kötet könyv 420. Uj iskola épült 3, javittatott 2. Az iskola jövedelme : kész-
pénzben 12,418 frt. 20 kr., terményekben 5357 frt., összesen 17,775 frt. 20 kr. Az ingatlan 
vagyon értéke 3125 frt. s annak évi jövedelme 333 frt.; tőke 500 frt. s ennek évi jövedelme 
32 frt., tandíjból bejött 3670 frt., állami segélyből 140 frt., községi segélyből 2259 frt., 
egyházi segélyből 11,248 frt., egyebekből 93 frt. 20 kr.; összes évi jövedelem 17,775 frt. 
20 kr. Ebből fordittatott: rendes tanítók fizetésére 13,630 frt., segéd tanítók fizetésére 
3344 frt., javításra 278 frt., tanszerekre 61 frt., egyebekre 462 frt. 20 kr., összes évi 
kiadás 17,775 frt. 20 kr. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. 
Lélekszám 8412. 6—12 éves tanköteles fiu 493, 6—12 éves tanköteles leány 412, 

6—12 éves tanköteles gyermek 905; 13—15 éves tanköteles fiu 148, 13—15 éves tan-
köteles leány 167, 13—15 éves tanköteless gyermek 315; 6—15 éves tanköteles fiu 641, 
6—15 éves tanköteles leány 579, 6—15 éves tanköteles gyermek 1220. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 510 fiu, 415 leány, összesen 925 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 53 fiu, 23 leány, összesen 76 gyermek; idegen elemi iskolába 20 fiu, 33 leány, 
összesen 53 gyermek; idegen ismétlő iskolába 24 fiu; felső vagy polgári iskolába 1 fiu, 
magánintézetbe 1 fiu, 36 leány, összesen 37 gyermek; középtanodába 36 fiu, 13 leány, 
összesen 49 gyermek. Iskolába járt 635 fiu, 520 leány, összesen 1155 gyermek. Iskolába 
nem járt 6 fiu, 59 leány, összesen 65 gyermek. Az iskolás gyermekek mulasztottak 23,232 
félnapot; ezek közül 16,832 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 11 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 72 fiu, 42 leány, összesen 114 gyermek. 
Tanitó volt 16. Ezek közül képesített 16, rendes 15, segéd 1. Az iskolák száma 6. Ezek 
közül az egyház tulajdona 6; jó 6. Tanterem volt 16, tanitólak 3, faiskola 1, testgyakorló 2, 
fekete irótábla 30, fali olvasótábla 132, fali térkép 53, földgömb 6, természetrajzi eszköz 
371, természettani eszköz 44, kötet könyv 1145. Iskola javittatott 1. Az iskola évi jöve-
delme : készpénzben 10,857 frt. 50 kr., terményekben 208 frt. 50 kr., összesen 11,066 frt. 
Az ingatlan vagyon értéke 462 frt. s ennek évi jövedelme 47 fr t . ; tőke 2650 frt. s annak 
évi kamatja 132 frt. 50 kr.; tandíjból bejött 1911 frt., községi segélyből 472 frt., egyházi 
segélyből 8503 frt. 50 kr., összes évi jövedelem 11,066 frt. Ebből fordittatott: rendes 
tanítók fizetésére 10,012 frt., segéd tanítók fizetésére 500 frt., javításra 218 frt., tanszerekre 
200 frt., egyebekre 136 frt., összes évi kiadás 11,066 frt. 

6. Pozsonymegyei esperesség. 

Lélekszám 15,010. 6—12 éves tanköteles fiu 902, 6—12 éves tanköteles leány 
941, 6—12 éves tanköteles gyermek 1843; 13—15 éves tanköteles fiu 327, 13—15 éves 
tanköteles leány 334, 13—15 éves tanköteles gyermek 661; 6—15 éves tanköteles fiu 
1229, 6—15 éves tanköteles leány 1275, 6 —15 éves tanköteles gyermek 2504. Ezek közül 
j á r t : a helybeli elemi iskolába 688 fiu, 736 leány, összesen 1424 gyermek; a helybeli 
ismétlő iskolába 213 fiu, 221 leány, összesen 434 gyermek; idegen elemi iskolába 184 fiu, 
195 leány, összesen 379 gyermek; idegen ismétlő iskolába 56 fiu, 65 leány, összesen 121 
gyermek; felső vagy polgári iskolába 24 fiu, 12 leány, összesen 36 gyermek; középiskolába 
30 fiu, 1 leány, összesen 31 gyermek. Iskolába járt 1195 fiu, 1230 leány, összesen 2425 
gyermek. Iskolába nem járt 34 fiu, 45 leány, összesen 79 gyermek. Az iskolás gyermekek 
mulasztottak 18,003 félnapot; ezek közül 8054 kimentve. Mulasztásokért büntettetett 6 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 40 fiu, 24 leány, összesen 
64 gyermek. Tanitó volt 28. Ezek közül 27 képesített, 1 nem képesített, 28 rendes. Az 
iskolák száma 21. Ezek közül 18 egyházi, 3 községi. Az egyházi iskolák mind az egyház 
tulajdonai; 17 jó, 1 rosz. Tanterem volt 24, tanitólak 23, faiskola 3, testgyakorló 2, fekete 
irótábla 37, fali olvasótábla 369, fali térkép 64, földgömb 19, természetrajzi eszköz 359, 
természettani eszköz 117, kötet könyv 1483. Iskola épült 1, javittatott 4. Az iskola évi 
jövedelme: készpénzken 13,732 frt, terményekben 1978 frt., összesen 15,710 frt. Az ingat-
lan vagyon értéke 5700 frt. s ennek évi jövedelme 304 frt.; tőke 30,478 frt. 12 kr. s 

5 



annak évi kamatja 2200 frt 20 kr . ; tandíjból bejött 1125 frt., községi segélyből 3634 frt. 
30 kr., egyházi segélyből 8436 frt. 50 kr., egyebekből 10 frt . ; összes évi jövedelem 
15,710 frt. Ebből fordittatott: rendes tanítók fizetésére 12,705 frt. 05 kr., javításra 2050 frt. 
55 kr., tanszerekre 122 frt. 26 kr., egyebekre 832 frt. 14 kr., összes évi kiadás 15,710 frt. 

7. Trencséni esperesség. 
Lélekszám 19,407. 6—12 éves tanköteles fiu 1255, 6—12 éves tanköteles leány 

1237, 6—12 éves tanköteles gyermek 2492; 13—15 éves tanköteles fiu 496, 13 —15 éves 
tanköteles leány 511, 1 3 - 1 5 éves tanköteles gyermek 1007; 6—15 éves tanköteles fiu 
1751, 6—15 éves tanköteles leány 1748, 6—15 éves tanköteles gyermek 3499. Ezek közül 
j á r t : a helybeli elemi iskolába 1089 fiu, 1069 leány, összesen 2158 gyermek; a helybeli 
ismétlő iskolába 184 fiu, 169 leány, összesen 353 gyermek; idegen elemi iskolába 30 fiu, 
34 leány, összesen 64 gyermek; idegen ismétlő iskolába 4 fiu, 2 leány, összesen 6 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 3 fiu, 16 leány, összesen 19 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 
2 leány, összesen 3 gyermek; középtanodába 3 fiu. Iskolába járt 1414 fiu, 1292 leány, 
összesen 2706 gyermek. Iskolába nem járt 337 fiu, 456 leány, összesen 793 gyermek. 
Az iskolás gyermekek mulasztottak 29,462 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 62 szülő. 
A helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű 60 fiu, 41 leány, összesen 101 gyermek. 
Tanitó volt 42. Ezek közül képesített 18, nem képesített 24; rendes 22, segéd 20. Egy-
házi iskola volt 36, községi vagy állami 3. Az egyházi iskolák közül 26 az egyház tulaj-
dona, 10 bérelt; 27 jó, 9 rosz. Tanterem volt 43, tanitólak 38, faiskola 11, testgyakorló 3, 
fekete irótábla 46, fali olvasótábla 442, fali térkép 52, földgömb 16, természetrajzi eszköz 
487, természettani eszköz 69, kötet könyv 108. Javíttatott 3 iskola. Az iskola évi jöve-
delme : készpénzben 4455 frt. 40 kr., terményekben 3767 frt. 50 kr., összesen 8222 frt. 
90 kr. Az ingatlan vagyon értéke 8950 frt. s annak évi jövedelme 777 frt. 50 kr.; tőke 
1106 frt. s annak évi kamatja 55 frt.; tandíjból bejött 1411 frt. 10 kr., állami segélyből 
600 frt., községi segélyből 818 frt., egyházi segélyből 4094 frt. 30 kr., egyebekből 467 frt., 
összes évi jövedelem 8222 frt. 90 kr. Ebből fordittatott: rendes tanítók fizetésére 6402 frt. 
90 kr., segéd tanítók fizetésére 1187 frt., javításra 410 frt., tanszerekre 122 frt., egyebekre 
101 frt., összes évi kiadás 8222 frt. 90 kr. 

8. Turóczi esperesség. 
Lélekszám 19,192. 6—12 éves tanköteles fiu 1269, 6—12 éves tanköteles leány 

1170, 6—12 éves tanköteles gyermek 2439; 13—15 éves tanköteles fiu 491, 13—15 éves 
tanköteles leány 383, 13—15 éves tanköteles gyermek 874; 6—15 éves tanköteles fiu 1760, 
6—15 éves tanköteles leány 1553, 6—15 éves tanköteles gyermek 3313. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 1034 fiu, 904 leány, összesen 1938 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 128 fiu, 58 leány, összesen 186 gyermek; idegen elemi iskolába 38 fiu, 46 leány, 
összesen 84 gyermek; felső vagy polgári iskolába 12 fiu, 9 leány, összesen 21 gyermek; 
magánintézetbe 2 fiu, 2 leány, összesen 4 gyermek; középtanodába 19 fiu. Iskolába járt 
1233 fiu, 1019 leány, összesen 2252 gyermek. Iskolába nem járt 527 fiu, 534 leány, 
összesen 1061 gyermek. Az iskolát látogatók mulasztottak 12,987 félnapot. Mulasztásokért 
megbüntettetett 7 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 167 
fiu, 111 leány, összesen 278 gyermek. Tanitó volt 45. Ezek közül 24 képesített, 21 nem 
képesített; 34 rendes, 11 segéd. Egyházi iskola volt 44, községi 1. Az egyházi iskolák 
közül az egyház tulajdona 42, bérelt 2; jó 33, rosz 11. Tanterem volt 46, tanitólak 44, 
faiskola 8, testgyakorló 2, fekete irótábla 57, fali olvasótábla 657, fali térkép 63, föld-
gömb 27, természetrajzi eszköz 140, természettani eszköz 102, kötet könyv 385. Iskola 
épült 1. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 5975 frt., terményekben 6467 frt., összesen 
12,442 frt. Az ingatlan vagyon értéke 18,740 frt. s ennek évi jövedelme 1411 frt.; tőke 
200 frt. s annak évi kamatja 12 frt., tandíjból bejött 7004 frt., egyházi segélyből 3616 frt., 
egyebekből 399 frt . ; összes évi jövedelem 12,442 frt. Ebből fordittatott: rendes tanítók 
fizetésére 10,974 frt., segéd tanítók fizetésére 721 frt., javításra 117 frt., tanszerekre 60 frt., 
egyebekre 570 frt., összes évi kiadás 12,442 frt. 

Összegezés. 
Lélekszám 153,712. 6—12 éves tanköteles fiu 9491, 6—12 éves tanköteles leány 

9445, 6—12 éves tanköteles gyermek 18,936; 13—15 éves tanköteles fiu 3478, 13—15 éves 
tanköteles leány 3411, 13—15 éves tanköteles gyermek 6889; 6—15 éves tanköteles fiu 
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12,969, 6—15 éves tanköteles leány 12,856, 6—15 éves tanköteles gyermek 25,825. Ezek 
közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 8219 fiu, 7896 leány, összesen 16,115 gyermek; a 
helybeli ismétlő iskolába 1566 fiu, 1465 leány összesen 3031 gyermek; idegen elemi isko-
lába 474 fiu, 491 leány, összesen 965 gyermek; idegen ismétlő iskolába 147 fiu, 114 leány, 
összesen 261 gyermek; felső vagy polgári iskolába 58 fiu, 68 leány, összesen 126 gyer-
mek; magánintézetbe 17 fiu, 44 leány, összesen 61 gyermek; középtanodába 130 fiu, 
14 leány, összesen 144 gyermek. Iskolába járt 10,698 fiu, 10,092 leány, összesen 20,790 
gyermek. Iskolába nem járt 2270 fiu, 2765 leány, összesen 5035 gyermek. Az iskolát 
látogatók mulasztottak 204,839 félnapot; ezek közül 44,741 kimentve. Mulasztásokért meg-
büntettetett 120 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 454 fiu, 
307 leány, összesen 761 gyermek. Tanitó volt 265. Ezek közül 178 képesített, 87 nem 
képesitett; 194 rendes, 71 segéd. Egyházi iskola volt 229, községi vagy állami 11. Az 
egyházi iskolák közül 196 az egyház tulajdona, 33 bérelt; 196 jó, 33 rosz. Tanterem 
volt 268, tanitólak 219, faiskola 86, testgyakorló 44, fekete irótábla 368, fali olvasótábla 
2916, fali térkép 504, földgömb 157, természetrajzi eszköz 2493, természettani eszköz 738, 
kötet könyv 5111. Uj iskola épült 5, javittatott 11. Az iskola évi jövedelme : készpénzben 
61,284 frt. 28 kr., terményekben 28,758 frt. 56 kr., összesen 90,042 frt. 84 kr. Az ingat-
lan vagyon értéke 93,423 frt. s ennek évi jövedelme 5812 frt. 50 kr., tőke 38,030 frt. 
12 kr. s ennek évi kamatja 2612 frt. 25 kr., tandíjból bejött 19,167 frt. 90 kr., állami 
segélyből 740 frt.. községi segélyből 9221 frt. 04 kr., egyházi segélyből 51,217 frt. 95 kr., 
egyebekből 1271 frt. 20 kr., összes évi jövedelem 90,042 frt. 84 kr. Ebből fordittatott: 
rendes tanítók fizetésére 76,440 frt 74 kr., segéd tanítók fizetésére 6092 frt., javításra 
3963 frt. 55 kr., tanszerekre 673 frt. 61 kr., egyebekre 2872 frt. 94 kr. ; összes évi 
kiadás 90,042 frt. 84 kr. 

A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul vévén, egész terjedelmében a 
jegyzőkönyvbe felvétetni határozta és gondos összeállításáért a jelentést tevő 
jegyzőnek köszönetet mondott. L. 

XVII. A kerületi iskolai választmány által kidolgozott s a statistikai táblázatok kitölté-
séhez szükséges „Utasítások"-ról szóló mult évi ker. gyük jkve XXI. pontjánál főtisztelendő 
Superintendens ur bemutatja a kinyomatott „Utasítások" egy példányát azzal a jelentéssel, 
hogy azok az esperes uraknak kebelbeli egyházgyülekezeteik számára megküldettek. 

Tudomásul szolgál. T. 
XVIII. Mult évi ker. gyűl. jkvének XXV. pontjánál olvastatott a vallás- és közoktatás-

ügyi ministeriumnak 1884. évi aprilhó 4-éről 11,554 sz. a. kelt rendelete, melylyel főtisz-
telendő Superintendens ur sürgetőleg felkéretik, hogy a nyitrai esperességben működő s a 
hivatolt rendeletben névszerint felsorolt nem képesitett tanítók helyébe más, tanképesitő 
oklevéllel biró és a magyar nyelvet eredménynyel tanítani képes tanítók nyerjenek alkal-
mazást, annyival inkább, mert ha ezen tanításra képtelen egyének azontúl is meghagyatná-
nak az állomáson, a további tanítástól hatóságilag fognak eltiltatni. 

Nyitrai esperes ur jelenti, hogy a fentidézett ministeri rendelet az illető egyházak-
kal közöltetett s ezek az esperességi gyűlésből is felhivattak, hogy ezen magas rendeletnek 
eleget tenni igyekezzenek. 

A kerületi gyűlés a magas ministerium rendeletét és a nyitrai esperes 
jelentését tudomásul véve, ennek meghagyja, hogy ugy általában az oktatás, 
mint iskoláink felekezeti jellegének érdekében a feltüntetett hiányokon segíteni 
igyekezzék. L. 

XIX. Az előző ponttal kapcsolatban olvastatik a vallás- és közoktatásügyi ministerium-
nak 1883. évi november 1-én 34,700. sz. a. kelt rendelete, melylyel a ságlii iskolánál 
tapasztalt hiányok kiemelése mellett a második megintés kiszolgáltatik és ugyanazon mi-
nisteriumnak 1884. évi jun. 30-ról 20,169. sz. a. kelt rendelete, melylyel a harmadszori 
megintés alkalmazása mellett kijelentetik, hogy azon esetben, ha a sághi iskola hiányainak 
megszüntetése iránt az 1884/5. tanév kezdetéig intézkedés nem történik az 1868. évi 38. t. cz. 
15. §-ának értelmében a törvényben megállapított iskolai adó a sághi ág hitv. ev. egyház-
községre is ki fog vettetni. 

A kerületi gyűlés a fenttisztelt rendeleteket tudomásul véve, a nyitrai 
főesperest felhívja, hogy a neheztelt hiányok megszüntetését minden lehető módon 
kieszközölni és ez iskolát az evang. egyháznak megtartani törekedjék. L. 

XX. Az iskolai ügyekkel összefüggésben olvastatik a nyitrai főesperes urnák 1884. évi 
aprilhó 30-án 195. sz. a. kelt s főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett levele, mely-
ben O Főtisztelendőségének jelenti,^hogy Jabloniczon Libertiny tanfelügyelő ur a jabloniczi 
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evang. lakosokkal az ottani felekezeti iskola felett az illetékes helyi egyházi elöljáróság, 
az esperességi és kerületi hatóságok tudta nélkül egyezett és kiegyezett, megengedte, 
hogy államivá legyen s olyanul át is vette a nélkül, hogy mellette egyházi érdekeink 
megóvathattak volna. Ezután olvastatott a nyitrai esperes jelentése nyomán főtiszt. Supe-
rintendens ur által a magas vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott felterjesz-
tésére, ugyan-e helyről válaszkép érkezett 1884. évi auguszt. 11-én 26,628. sz. a. kelt ren-
delet, melylyel a megyei kir. tanfelügyelő és a magas kormány eljárása igazoltatik s az 
ügy ugy tiintettetik fel, hogy a felekezeti iskola, mely tényleg már, úgymond, nem is léte-
zett, nem nyilváníttatott állami iskolává, hanem az evang. gyermekek számára állíttatott 
fel állami elemi népiskola; hogy a jabloniczi evang. gyülekezet saját iskoláját és iskolai 
épületét nem adta át, hanem az államnak csak használatra engedte át; hogy a hitoktatást 
ezen iskolában ugyanazon ág. hitv. evang tanitó teljesiti ma is, a kit a jabloniczi evang. 
iskola feloszlása előtt ugyanoda az esperesség alkalmazott volt és hogy a jabloniczi gyüle-
kezet ezen lépésének jóváhagyása iránt az esperesi hatósághoz folyamodott, ez által azonban 
az eddigi állapotok fentartására nyert biztatást. 

A kerületi gyűlés már az előterjesztett iratokból is a törvény intézkedé-
sének mellőzéséről meggyőződvén, a jablgniczi esetben jogainak sérelmét látja s 
felkéri főtisztelendő Superintendens urat, .hogy a jabloniczi iskola megtartására 
lépéseket tenni s kivált a jövőre nézve, ily túlkapások ellen biztosítást kieszközölni 
kegyeskedjék. A nyitrai esperesnek pedig meghagyatik, hogy mielébb, de minden-
esetre az egyetemes gyűlés előtt a jabloniczi esetre vonatkozó adatokat megsze-
rezni és főtisztelendő Superintendens urnák beküldeni igyekezzék. L. 

XXI. Olvastatik mélt. báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő urnák Budapesten 1884. 
évi aprilhó 6-án 51. sz. a. kelt levele s vele főtisztelendő Superintendens úrhoz megküldött 
s a közgyűlésnek beterjesztett: a mult évi egyetemes gyűlés jkvének 5 pontjával kiküldött 
egyetemes tanügyi bizottság Budapesten 1884. évi január 15., 16. és 17. napjain tartott 
üléseinek jegyzőkönyve, ugyanezen bizottságnak az érettségi vizsgálatokra vonatkozó s a 
vallás és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumhoz az egyetemes ág. hitv. ev. egyház nevé-
ben benyújtott véleménye és a gymnásiumi oktatás rendezése iránt adott véleménye, illetőleg 
tanterv-javaslata. Mindezek alapján a kerületi gyűlés következő határozatokat hozott: 

1. Az érettségi szóbeli vizsgálat tárgyai közé, felekezeti iskoláinkon, a 
vallástan a többi vizsgálati tárgyakkal egyenlő fontosságú és következményű vizsgálati 
tárgyul fölveendő. 

2. A tantervre nézve: 
a) A vallástanból a biblia ismertetése az V. és VI. osztályokon át tanítandó. 
b) A modern nyelvek közé a magyar és német mellé, mint sok gymnásiumi 

tanulónak anyanyelve felveendő a tót nyelv, s az ezen anyanyelvű tanulók-
nak, kivájt, kik akár mint tanitók, akár mint lelkészek az egyház szolgála-
tára szánják magokat alkalom nyújtandó, bogy egy-egy intézeten, heti két 
órában, kezdőkre és haladókra osztva e nyelvben kiművelhessék magokat s 
irodalmával megismerkedhessenek. — A tanórák látogatása a beiratkozot-
takra kötelező. 

c) A magyar irodalom története két, u. m. VII. és VIII. osztályon át tanitandó. 
3. Az állami segélyezésre nézve a kormány nyal kötendő szerződések 

tárgyában: 
a) Államilag segélyzett felekezetünkbeli tanintézeteken a kormány által alkal-

mazandó tanárok csakis ágost. hitv. ev. tanárok közül neveztessenek ki. 
b) Az államilag segélyzett középiskolák szavazati jogára nézve az egyetemes 

gyűlés esetről esetre intézkedik, magától értetvén, hogy csak oly középiskolák 
nyerhetnek szavazati jogot, melyek az egyetemes gyűlés által meghatározott 
feltételeknek minden tekintetben, teljesen megfeleltek. 

c) Az államilag segélyzett középiskoláktól a tápintézeteikre való supplicatio 
joga megvonatik. 

4. Az állami, községi vagy idegen felekezetbeli tanintézeteket látogató ág. hitv. evang. 
növendékek vallásos oktatásának ellátása első sorban az illető gyülekezetek feladata lévén, 
engedtessék meg, illetőleg eszközöltessék ki, hogy ezek minden evang. növendék után éven-
ként 2 egész 5 frtig tandijt szedhessenek. 

Többiben kerületünk az egyetemes tanügyi bizottságnak jegyzőkönyvé-
ben foglalt javaslataihoz, az érettségi vizsgálatok tárgyában felterjesztett vélemé-
nyéhez s tanítási tervéhez hozzájárul. T. 
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XXII. A Zsedényi-alapitványból e folyó évben kiosztott jutalmakra nézve főtiszt. Super-
intendens úr jelenti, hogy úgy a hagyományozó végakaratához, — mint az 1881. évi 
kerületi gyülésjegyzőkönyvének XXXI. pontjában foglalt határozatához képest részesittet-
tek : Árvában : Kollarik Mihály, zsaskói-, Liptóban : Krmeszky Mátyás, kisporubai-, Mosony-
ban : Sax Pál, hegyeshalmi-, Nyitrában : Zatkalik Mihály, krajnai- és Vieszt Károly, mijavai-, 
Pozsonyvárosban : Schreiner Ádolf, pozsonyi-, Pozsonymegyében : Winkler Károly, somorjai-, 
Trencsénben : Zsarnoviczky Károly szulói-, Turóczban: Milecz Sámuel, neczpáli- és Burián 
János, záturcsi tanítók. 

Tudomásul szolgál; a jutalmazottak pedig felhivatnak, hogy szabály-
szerű bélyeggel ellátott nyugtáikat illetékes esperesi hivataluk utján tek. Jeszenszky 
József kerületi pénztáros úrhoz küldjék be. T. 

XXIII. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami tanitó- és tanitónőképző-
intézetekben a vallás oktatásáról szóló következő jelentések : 

1. A pozsonyi tanitónőképző-intézetről jelenti nt. Trsztyénszky Ferencz főesperes 
és kerületi biztos ú r , hogy a képzőintézeti növendékeket tiszt. Frey tag Victor lelkész úr, 
a gyakorlati iskola növendékeit Ivorcsek Zsigmond tanitó úr oktatták a vallástani tárgyak-
ban. Tananyag volt a képzőintézetben : A szentírásnak és a zsidóföldnek s a zsidónép er-
kölcseinek és szokásainak megismertetése, Pálfy József tankönyve nyomán. A gyakorló 
iskolában : imák, a kis káté egyes szakaszai és ó-testamentomi elbeszélések. A tanítóképző 
3 első osztályában 15, a negyedikben 4 növendék volt; a gyakorló iskolát 9 növendék 
látogatta. A 3 képzői osztály növendékeivel tartott záróvizsgálaton 9-en jeles, 6-an jó osz-
tályzatot nyertek. A gyakorló iskola növendékeinek vizsgálata igen kielégítő eredménynyel 
folyt le, s az ez alkalommal képesítendő növendékek által tartott próbatanitás, úgy tan-
hangulat, mint tárgykezelés és kérdezési ügyesség tekintetében jeles eredménynyel örven-
deztetett meg. A junius-hó 24-én tartott képesítő vizsgálaton mind a négy megvizsgált 
növendék kitűnő osztályjegyet nyert. 

2. A modori tanitóképző-intézet evang. vallástanára tiszt. Hollerung Károly lel-
kész úr jelenti, hogy az ezen tanévben felállított 4-dik osztályban a többi osztályoktól el-
különítve heti egy órában a vallástanítás módszerét körülményesebben adta elő összekötve 
a gyakorló-iskolában tartott mintaleczkékkel, Palmer katechetikájának alapján. A 3 első 
osztály tantárgya volt a bibliaisme. A junius-hó 18-án nt. Ritter Károly főesperes és kerü-
leti biztos úr elnöklete alatt tartott évi vizsgálaton 4 növendék kitűnő, 8 jeles és 2 jó 
osztályzatot nyert. Az ugyanez alkalommal tartott képesítő vizsgálaton 2 tanítójelölt kitűnő 
és 2 jeles osztályzatot nyert. 

3. A znióváraljai tanitóképző-intézet evang. vallástanára tiszt. Rosza János lel-
kész úr jelenti, hogy a tanintézetnek négy evang. növendéke volt: 2 ágost. <. ^ 2 helv. 
hitvallású. Tantárgy volt a bibliaisme. A junius-hó 14-én nt. Hodzsa András főesperes és 
kerületi biztos úr elnöklete alatt tartott évi zárvizsgálaton 1 növendék jeles, 2 jó és 1 elég-
séges osztályzatot nyert. 

Tudomásul vétetik. M. 
XXIV. Olvastatik tiszt. Gyuris János lipótvári magy. kir. fegyintézeti lelkész úrnak ez 

intézetben kifejtett működéséről szóló kimerítő és alaposan kidolgozott jelentése, melyben 
a lefolyt évnek mozzanatait és tapasztalatait hiven tükrözteti vissza. Az evang. fegyenczek 
száma az 1883. év elején 123 volt, köztük 90 helv. hitv. és 33 ágost. hitv. evang.; az év 
folytán beszállittatott 19 helv. hitv. és 13 ág. hitv. evang., összesen 35. A kiszabadultak 
száma volt 38, köztük 25 helv. hitv., 13 ág. hitv. Maradt az év végén 120. 

Midőn a kerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul veszi, megujitja egyút-
tal már régebben hozott határozatát, mely szerint a nyitrai főesperesi hivatal 
részéről az esperességi körözvények mindenkor a lipótvári fegyintézeti lelkész úrral 
is közlendők. M. 

XXV. Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XX VI. pontjában a tűzkár elleni töme-
ges biztosítás kérdésére vonatkozó meghagyásnak kebelbeli esperességeink eleget tevén, 
megállapodásaik s véleményeik következtében 

egyházkerületünk a tömeges biztositást elvben elfogadja s az ügy kiviteléhez szük-
séges előkészítő munkálatok és tervezetek elkészítésére Dr. Samarjay Károly úr 
elnöklete alatt Jeszenszky József, Schleiffer Károly, Günther M. W., Mihályi T. E. 
és Richter Ede urakból álló bizottságot nevezi ki. T. 

XX\ I. A hit- és léikészjélölti vizsgálatok rendezése tárgyában mult évi ker. gyülésünk 
jkvének XXXI. pontjában foglalt indítvány s ennek elfogadása következtében az ugyan-

6 



22 — 

azon évi egyetemes gy ül és-jk vének 17. pontja szerint hozott határozatának végrehajtására 
nézve jelentés nem tétethetvén, 

addig is, mig ezen ügynek szükségessé vált rendezése bekövetkeznék, főtisztelendő 
Superintendens úr felkéretik, illetőleg felhatalmaztatik, hogy előforduló ilynemű 
esetekben legjobb belátása szerint intézkedjék; az idézett határozat végrehajtását 
pedig egyházkerületünk óhajtva várja. T. 

XXVII. A folyó évi egyetemes gyűlés tartásának idejeül mélt. báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő úr Ácsán 1884. évi julius 7-én 96. sz. a. kelt leiratával ez évi október 8-át s 
helyeül Budapestet tűzvén ki olyformán, hogy megelőző napon, október 7-én estveli 6 óra-
kor pesti egyházunk tanácstermében az előértekezlet fog megtartatni: 

e gyűlésre, kerületünk képviselésével megbízatva, kiküldetnek: a rendszerinti 
elnökség mellett: Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost (napi dijjal), Leska 
János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly, Huszár Gusztáv, Hodzsa András, Kubinyi 
Árpád, Bobrovniczky László, Dr. Glatz Lajos, Valásek Pál, Dr. Samarjay Károly, 
Kalenda János, Dohnányi Lajos, Mudroii Pál és Michaelis Vilmos (napi dijjal) urak. 

XXVIII. A kerületi pénztárnak és az 1883. évre vonatkozó pénztárosi számadásoknak 
megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése szerint : 

1. 1883. évi január 1.—deczember 31-ig forgalom: 
Bevétel * 16194 frt 65 kr. 
Kiadás 15244 „ 90 „ 

Készpénz maradvány 
2. 1883. évi deczember-hó 31-én vagyonállás : 

Cselekvő vagyon, tőkékben . . . . . 
Szenvedő vagyon, alapítványokban 

949 frt 75 kr. 

47982 frt 25 kr. 
22909 „ 20 „ 

Levonva a szenvedő vagyont a cselekvőből, marad tiszta vagyon 25073 frt 05 kr. 
Összehasonlittatván a jelenleg kimutatott vagyon . . 25073 frt 05 kr. 

az 1882. év végén kimutatottal . 21590 „ 12 „ 
mutatkozik vagyonnövekvés 3482 frt 93 kr. 

3. A kerület birtokában levő értékpapirosokból kisorsoltatott s bevételeztetett : 
10000 frtnyi magyar 5°/0-os papirjáradék után bejött . . 9994 frt 

200 „ „ „ ,, n n - • 200 „ 
100 „ úrbéri földtehermentesitési kötvény után bejött . 100 » 

10300 frtnyi értékpapír után bejött . . . . 
Vásároltatott: 11100 írtára magyar 5°/0-os papirjáradéki kötvény 

1000 „ „ 41/2
ü/0-os földhitelint. záloglev. 

300 „ n v 

10294 frt 
9756 frt 95 kron 

940 „ - „ 
282 „ - V 

12400 írtára értékpapiros 10978 frt 90 kron. 
Tudomásul vétetik. T. 

XXIX. Tekintetes Jeszenszky József kerületi pénztáros úrnak a pénztár hű s szakavatott 
kezeléseért s a számadások kifogástalan viteleért 

köszönet szavaztatván, az 1883. évre szóló számadásokra nézve a felmentvény 
megadatik; — valamint tek. Richter Ede pénztári ellenőr úrnak is köszönet 
nyilvánittatik. T. 

XXX. A jövő évi költségvetési előirányzat tervezetét a pénztárat s pénztárosi számadá-
sokat vizsgáló bizottság elkészítve, következőleg állítja össze : 

I. S z ü k s é g l e t . 
1. Superintendensi tiszteletdij 
2. Superintendensi segédlelkész fizetése 
3. Váczi siketnéma intézetben vallástanitásért 
4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja 
5. Kerületi pénztáros tiszteletdíja 
6. Pozsonyi lyczeumnak és tápintézetnek 
7. Theologiai akadémiára évi járulék . 
8. Németh István-féle alapítvány kamatja 
9. Szirmay Ádám-féle „ „ 

10. Zsedényi Ede-féle „ „ 
11. Özvegy-árva intézet 
12. Vegyes előre nem látható kiadásokra 

Összeg 

1200 frt — kr. 
300 „ — ii 

20 „ — ii 
200 „ — r> 
100 „ i— ii 
250 „ — ii 
250 „ — ii 

87 „ 24 V) 
63 „ — ii 

1000 r — ii 
9 „ 70 n 

1122 „ 21 V 
4602 frt 15 kr. 
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II. F e d e z e t . 
1. Cselekvő tőkék jövedelme . . . . 2504 frt 88 kr. 
2. Esperességek illetékei: Árva . . . . 73 „ 85 „ 2. Esperességek illetékei: 

Liptó . . 332 „ 51 „ 
Mosony . . . . 76 „ 54 „ 
Nyitra . . . . 509 „ 94 „ 
Pozsonyváros . 86 „ 73 „ 
Pozsony megye 147 „ 53 „ 
Trencsén 205 „ 28 „ 

3. Államsegélyből . 
Turócz . . . . 264 „ 89 „ 

3. Államsegélyből . • • • • • 400 „ n 
Összeg 4602 frt 15 kr. 

Összehasonlittatván a „szükséglet" a „fedezettel", sem hiány sem felesleg nem 
mutatkozik. 

E költségvetési előirányzat elfogadtatik. T. 
XXXI. Ugyanazon bizottság előterjeszti, hogy ntiszt. Hodzsa András, turóczi főesperes úr 

a mult évi ker. gyül. jkvének XXXV. pontjával, a turócz szent-mártoni volt algymnasium-
nak a turócz-szent-mártoni takarékpénztárban elhelyezett tőkéiről bekivánt jelentését be-
szolgáltatta, hozzámellékelve a nevezett takarékpénztár kimutatását az esedékes kamatokról 
s minden teljes rendben levőnek találtatott. 

Tudomásul vétetik. T. 
XXXII. A kerületi pénztár s pénztárosi számadások megvizsgálására s a költségvetési 

előirányzat tervezetének elkészítésére 
nagys. Mossóczy Lajos, esperességi felügyelő úr elnöklete alatt, Schuh Ágost, 
Ritter Károly, Minich Dániel, Trsztyénszky Ferencz, Dr. Samarjay Károly, 
Dr. Mudroií Mihály, Chalupka Endre, Szloboda Pál, Boor Mihály és Michaelis 
Vilmos urakból álló bizottság küldetik ki. T. 

XXXIII. A báró Baldácsy-alapitvány igazgatóságának 1884. évi április 26-án kelt azon 
felhivására, hogy a protestáns kerületek meghatalmazottainak, 1883. évi deczember 8-án 
tartott gyűléséből, néhai Török Pál superintendens özvegyének a különben rendkivüli tör-
lesztésre szánt összegből, két év alatt, két egyenlő részletben fizetendő 8000 forintnyi ado-
mány felajánlása kerületünk részéről is jóváhagyassék; tekintettel arra, hogy ez alapítvány 
megszerzése az áldott emlékű férfiúnak műve, hogy az alapítvány ügyeinek tisztázásában 
önfeláldozó buzgósággal közreműködött a nélkül, hogy áldásteljes munkájának gyümölcsét 
élvezhette volna : 

egyházkerületünk a felajánlott adományt maga részéről megszavazza s kifizetését 
az igazgatóság által megállapított módozatok megtartásával helyesli. T. 

XXXIV. A báró Baldácsy-alapítványi igazgatóság, miután a pénzügyi magy. kir. miniszter 
úr 1882. évi 46815. sz. a. kelt rendeletében kimondja, hogy az alapítványi szerződés 
VIII. pontjának aj, b) és c) alpontjaiban foglalt czélok közül az első kettő u. m. a) pusztuló 
egyházak megmentése, Ínséges egyházak segélyezése, építkező egyházak gyámolitása és 
b) Superintendens urak illő díjazása, a csekély fizetésű lelkészek javadalmazása illetékkötele-
sek, s csak a c) alpontban foglalt czél: a lelkészek özvegyei és árvái sorsának enyhítése 
illetékmentes, hogy ez alapon az illeték kiszabása megtörténhessék, felhívja az egyházkerüle-
teket határozzák meg: mint akarják a reájok eső 1/11 részt a fent jelölt három czél között 
elosztani s kéri, hogy határozataikat az alapítványi igazgatóság elnökéhez küldjék be. 

Egyházkerületünk valamennyi czélt közjótékonysági és közművelődési 
természetűnek ismerve, minden illet ékezés ellen óváséit kijelenti; egyszersmind érte-
siti az alapítványi igazgatóságot, hogy a részére eső összeg 2/8-át az a), a 
b) és g-át a c) alatti czélokra kívánja fordítani. 

XXXV. A Baldácsy-alapitványi meghatalmazottak közgyűlésébe egyházkerületünk részéről 
rendes meghatalmazottakul főtiszt. JDr. Geduly Lajos, superintendens és nagy-
mélt. Szent-Iványi Márton kerületi felügyelő urak; póttagokul Dr. Samarjay 
Károly, kerületi ügyész, Trsztyénszky Ferencz, kerületi jegyző és Dr. Matuska 
Péter urak választatnak meg. T. 

XXXVI. Beterjesztetik a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minister úrnak 1884. évi 
májushó 16-án, 10,853. sz. a. kelt rendelete, mely szerint egyidejűleg utasíttatott a pozsonyi 
magy. kir. adóhivatal, hogy a f. évi államköltségvetésben az ág. hitv. ev. egyház részére 
törvényhozásilag megállapított javadalomból, a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületet 

tí* 
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megillető ötezer forintot 0 Főtisztelen dősége és kerületi felügyelő úr 0 Nagyméltósága által 
aláírt s az egyházkerület pecsétjével ellátott nyugtára fizesse ki. — Ez értesítés kapcsában 
a kiutalt összegre vonatkozó okmány olt számadás is bekéretik. 

Tudomásul vétetik. T. 
XXXVII. Fentebbivel kapcsolatban s a jelen jegyzőkönyv Y. pontjával kiküldött bizottság 
tervezetének alapján az államsegély következőleg osztatik e l : 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gyül. jkve 45. p.) . 250 frt 
2. Esperességek lelkészi özvegy-árva-intézeteinek . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . . 800 „ 
4. Turóczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a znióváraljai ta-

nítóképzőben megtartott vizsgákhoz útiköltség . . . 20 „ 
5. Pozsonym. esperesnek a modori tanítóképzőben hasonló czímen 20 „ 
6. Znióváraljai tanítóképző intézet vallástanárának . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletekre . . 400 „ 3140 frt 
8. Egyes esperességes szerint: 
a) Árvái esperesség: esperességi pénztár 100 frt, Janoska György, 

jaszenovai lelkész 40 frt . . . . . . 140 „ 
b) Liptói esperesség: esperességi pénztár 140 frt, nagy-palugyai 

egyház 40 frt, szmrecsányi egyház 40 frt", Klimo Mihály, 
boczabányai lelkész 30 frt . . . . . . . 250 „ 

c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári egyház 120 frt, oroszvári 
egyház 20 frt . . . . . . . . 140 „ 

d) Nyitrai esperesség: brezovai egyház 40 frt, bodfalvi egyház 
30 frt, császtkói egyház 30 frt, assakürthi egyház 30 frt, 
kosztolnai egyház 30 frt, krajnai egyház 30 frt, nyitra-zerda-
helyi egyház 30 frt, salgói egyház 40 frt, Boor Mihály, sza-
kolczai lelkész 50 frt, Nedobry József, császtkói lelkész 
40 frt, Stefánik Pál, kosariszko-priepaszméi lelkész 40 frt . 390 „ 

e) Pozsonyvcirosi esperesség : Ligetfalusi egyház 40 frt, Polevko-
vics Gusztáv, récsei lelkész 100 frt . . . . . 140 „ 

f) Pozsonymegyei esperesség: misérdi egyház 50 frt, alsó-szelii 
egyház 50 frt, kralovai egyház 40 frt, Steltzer Károly 
nagy-szombati lelkész 100 frt . . . . . 240 „ 

g) Treneséni esperesség: ksinnai egyház 30 frt, felső-ozori egyház 
40 frt, podluzsáni egyház 40 frt, ifj. Riesz Károly, zay-
ugróczi lelkész 100 frt, Cserno Károly, treneséni lelkész 
50 frt, Svehla Ferencz, laazi lelkész 40 frt, Wargha János, 
ksinnai lelkész 30 frt . . . . . . 330 „ 

h) Turóczi esperesség: esperességi pénztár 120 frt, Bogyay Pál, 
turáni lelkész 20 frt, Dobruczk}^ János, mossóczi lelkész 
20 frt, Horváth András, blatnyiczai lelkész 20 frt, Horváth 
Emil, turócz-szent-mártoni katecheta 50 frt . . . 230 „ 1860 frt 

összeg: 5000 frt. 
T. 

XXXVIII. Főtisztelendő úr beterjeszti, folyó évben házassági fehnentvényi díjakat fizetők-
nek következő névsorát: Kroslak István, Családkáról 10 frt, Kutlik János, Szlaniczáról 
10 frt, Karlovszky József, Kisfaluból 10 frt, Slahor István, Kosariszkóról 10 frt, Frics 
János, Schweinsbachról 20 frt, Csernek János, Turolukáról 10 frt, Brvenik János, Krpe-
lánból 10 frt, Potucsek Márton, Brezováról 10 frt, Závodny György, Brezováról 10 frt, 
Kozár István, Mijaváról 20 frt, Dlhy Pál, Krajnáról 10 frt, Brindza Illés, Német-Gurabról 
10 frt, Preiszinger Lőrincz, Gálosról 20 frt, Horémusz András, Nagy-Bisztereczről 10 frt, 
Bucsko István, Krasznáról 10 frt, Paulovics István, Beczkóról 10 frt, Matejik György, 
Bosáczáról 10 frt, Rajtsek János, Német-Gurabról 30 frt, Brodnyánszky András, Zsaskóról 
10 frt, Chvostek Sámuel, Schweinsbachból 10 frt, Stampfel Mihály, Rajkáról 30 frt, Ku-
rucz István, Mijaváról 10 frt, Drobena Tamás, Visnyóról 10 frt, Macsina Pál, Bukóczról 
10 frt, Petrovics János, Vagyóczról 10 frt, Zima János, Bukóczról 10 frt, Benyó András, 
Turányból 10 frt. Összesen 340 frt. 

Ezen összeg ujolag az esperességekben létező 8 lelkészi s a pozsonyi 
lyczeumi tanári özvegy-árva-intézetek között, tehát 9 egyenlő részre osztva az 
illetőknek kiszolgáltatandó. T. 
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XXXIX. Kerületi gyámintéz etünk jelentése szerint a folyó 188 3/4. évben volt: Bevé te l : 
Árvából: Újvidéknek és Pápának 8 frt, szabad rendelkezésre 17 frt, Leopoldianumra 10 frt, 
összesen 35 frt. Liptóból: szabad rendelkezésre 31 frt 58 kr., Leopoldianumra 14 frt, G.-A.-
egylet 2 frt, összesen 47 frt 58 kr. Mosonyból: szabad rendelkezésre 62 frt, Leopoldianumra 
10 frt, összesen 72 frt. Nyitrából: szabad rendelkezésre 10 frt 91 kr, Leopoldianumra 10 frt, 
összesen 20 frt 91 kr. Pozsonyvárosból: szabad rendelkezésre 344 frt 97 kr., Leopoldianumra 
15 frt, budapesti árvaházra 10 frt, szeretetadományra 9 frt 69 kr., összesen 389 frt 66 kr. 
Pozsony megyéből: szabad rendelkezésre 75 frt 28 kr., Leopoldianumra 14 frt, G.-A.-egylet 
52 frt 83 kr., összesen 142 frt 11 kr. Trencsénböl: szabad rendelkezésre 37 frt 50 kr., 
Liptó-Szent-Miklósnak 6 frt, Leopoldianumra 21 frt 90 kr., G.-A.-egylet 23 frt 86 kr., 
budapesti árvaházra 3 frt, egyet, gyámintézet 2 frt, összesen 94 frt 26 kr. Turóczból: 
szabad rendelkezésre 21 frt 61 kr., Leopoldianumra 10 frt, G.-A. egylet 12 frt, összesen 
43 frt 61 kr. • Pozsonyi lyczeum : szabad rendelkezésre 32 frt 28 kr., budapesti árvaházra 
16 frt 14 kr., összesen 48 frt 42 kr. Istentiszteleti offertorium 34 frt 73 kr., időközi kamatok 
4 frt 91 kr. Összege : 932 frt 19 kr. — Kiadás : Határozott czélokra : 250 frt 42 kr. 
A szabad rendelkezésre bejött: 638 frt 4 kr. felerésze 319 frt 2 kr. az egyetemes pénztárba 
szállíttatik, másik felerésze felosztatik : elnöki útiköltség 50 frt, Leopoldianum 50 frt, G.-A.-
egyleti nyomtatványok 8 frt 75 kr. = 108 frt 75 kr. Egyes egyházaknak segélyzésére: Jasze-
nova, Boczabánya, Oroszvár, Szakolcza, Ligetfalu, Kralova, Nagy-Jeszene 25 írtjával, Laaz-
nak 30 frt = 205 frt. Offertorium fele, 17 frt 37 kr., Bózsahegynek, másik fele az egyet, 
gyámintészeti pénztárba. Marad a pénztárban 5 frt 27 kr. 

Nagy szeretetadományra ajánltatik Laaz. 
Az e. e. e. gyámintézetnek ajánltatnak : Turócz-Szent-Márton, Lestinye, Tarnócz, 

Magyar- Óvár, Ligetfalu, Kralova, Csácsó, Ksinna, Zsaskó, Német-Lipcse, Szokolcs, Duna-
Szerdahely, Zárjecs, Tót-Próna. 

Szent edényekre: Récse, Szielnicza. 
Gusztáv-Adolf-egylethez ajánltatnak: Liptó-Szent-Miklós, Szucsán, Német-Lipcse, 

Kralova, Duna-Szerdahely, Magyar- Óvár, Laaz, Szúló, Zárjecs és Puchó. 
Végül jelentetik, hogy a megejtett választás következtében a kerületi gyámintézet 

elnökeivé lettek : egyházi: nt. Nóvák Sámuel, árvái főesperes, és világi: Dohnányi Lajos, 
trencséni esperességi felügyelő. 

Tudomásul vétetik. T. 
XL. A kerületi gyűlés értesülvén, hogy mind az egyetemes gyámintézeti közgyűlésen 

résztvevő követek, mind a bányakerületnek az egyetemes gyűlésre menendő küldöttei a 
vasutakon díj elengedésben részesülnek : 

felkéri főtisztelendő Superintendens urat, hogy a jegyzői kar közremű-
ködésével, kerületünknek hasonló minőségben utazandó küldöttei számára hasonló 
engedmény kieszközlését megkísérlem s fáradozásai sikerültének esetén a küldöt-
teket értesíttetni kegyeskedjék. T. 

XLI. Miklósfalva községe és a magyar-óvári főherczegi uradalom között folyó per állá-
sáról dr. Mudron Mihály úr betegsége miatt jelentés nem tétethetvén, Mudron Pál úr azon 
ígéretére támaszkodva, hogy mihelyt az ügy állása iránt tájékozódott, jelentését beadni 
el nem mulasztja, 

a kerületi gyűlés e jelentést elvárja. T. 
XLII. Kralova anyasítását illetőleg főtisztelendő Superintendens úr jelenti, hogy miután 

e gyülekezet a mult évi kerül, gyűlés XXV. pontjában meghatározott feltételeknek a 
lehetőségig eleget tett, élve a kerületi rendtartás alapján a jegyzőkönyv ugyanazon pont-
jában neki adott jogával : Kralovát önálló anyagyülekezetnek jelentette ki. 

A kerületi gyűlés főtisztelendő úr jelentését helyeslő tudomásul véve, 
eljárásában megnyugszik s Kralova önállósítását magarészéről is megerősíti. T. 

XLIII. Mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XLVII. pontjánál olvastatott az ugyanazon 
évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 20. pontja, mely szerint az egyetemes alap létesítése 
tárgyában kiküldött bizottság feladatának még meg nem felelhetvén, jelentést nem tehetett. 

A kiküldött bizottság jelentése elváratik. T. 
XLIV. Ugyanazon évi kerületi gyűlésünk jegyzökönyvének LII., az 1848. évi XX. t.-cz. 

3. §-ának, mely szerint „minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei köz-
állodalmi költségek által fedeztessenek", életbeléptetését kivánó pontjánál olvastatott az 
ugyanazon évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 6. pontja, melylyel az egyházkerületek fel-
hivatnak, hogy a tiszáninneni evang. reform, egyházkerület e tárgyú határozata, illetőleg 
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indítványa felett tanácskozva, véleményeiket a legközelebbi egyetemes gyűlésnek terjesz-
szék be : 

kerületi gyűlésünk most is, mint azt mult évi jegyzőkönyvében kimon-
dotta, a hivatolt határozatot örömmel magáévá teszi s ujolag is abbeli kívánságát 
fejezi ki, hogy felekezetünk a testvér felekezettel karöltve igyekezzék az idézett 
törvénynek érvényt szerezni. T. 

XLV. Olvastatott tek. Vandrák András jubilált eperjesi collegiumi tanár úrnak kerüle-
tünk üdvözletére adott köszönő válasza. 

Kedves tudomásul vétetik. T. 
XLVI. Beterjesztetik a budapesti protestáns árvaegylet választmányának felhívása, melyben 

a vidéki hitsorsosok az egylet pártfogására felkéretnek. 
E jótékony egyesület ugy az egyes hivek, mint a gyülekezetek buzgó 

pártfogásába a legmelegebben ajánltatik. T. 
XLVII. A mult évi egyetemes gyűlés jkvének 47. pontjára, mely szerint a dunántúli egy-

házkerület a protestáns elemi népiskolákra általánosan kötelező tankönyvek kiadásának esz-
közlését kéri az egyetemes gyűléstől. Tekintve, hogy gyülekezeteink és iskoláink között egye-
temes egyházunk kebelében létező kulturális, nyelvi stb. különbségeknél fogva ez inditvány 
követelését kivihetőnek nem tartja : 

egyházkerületünk hozzá nem járul. T. 
XLV1II. Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontjánál a supplicatio tárgyában hozott határozatot 
helyeselve, egyházkerületünk abbeli kívánságát fejezi ki, 

hogy ágost. hitvall. evang. tanintézeteink csak evangélikus s illedelmes és szerény 
magaviseletükről illető igazgatóik előtt ismeretes tanulókat küldjenek. T. 

XLIX. Mult évi egyetemes gyűlés jkvének 52. pontjában foglalt és a kerületeknek nyi-
latkozat végett kiadott tiszai kerületi inditvány tárgyában, mely szerint azon kötelezettség, 
hogy az anyakönyveket minden lelkész, kivétel nélkül, magyarul vezesse, az egyetemes egy-
ház által az összes hazai egyházakra kiterjesztessék, 5 esperesség, u. m. Árva, Liptó, 
Nyitra, Trencsén, Turócz szavazattöbbségével 3 esperesség, u. m. Mosony, Pozsonyváros 
és Pozsonymegye ellenében, melyek az inditvány elfogadását kívánatosnak jelentették ki, 
következő határozat hozatott: 

A gyűlés egyfelől tudomásul veszi, hogy már eddig is több egyházköz-
ségek önkényt fogadták el anyakönyveik nyelveül a magyart, másfelől kimondja, 
hogy az egyházközségek többsége azon az 1868. évi XLlY. törv.-czikk 14 §-a 
által adott jogához „az egyházközségek anyakönyveik vezetésének nyelvét tetszés 
szerint határozhatják meg", továbbá is ragaszkodni kiván. T. 

L. Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontjában foglalt, ugyancsak a tiszai kerület által 
tett, a bányai és dunántuli kerületek által elfogadott s kerületünkhöz nyilatkozat végett 
leküldött inditvány, hogy az egyetemes jegyzőkönyv a német és tót jegyzőkönyvek végleges 
elhagyásával egyedül magyar nyelven vezettessék 5 esperességnek, u. m. Árva, Liptó, Nyitra, 
Trencsén, Turócz szavazattöbbségével 3, u. m. Mosony, Pozsonyváros, Pozsonymegye ellenében 

a kerületi gyűlés által elvettetett. T. 
LI. Indítványoztatván, hogy hazai ág. liitv. ev. egyetemes egyházunk superintendensei 

elnevezésénél az eddig használt „superintendens" czím helyett a „püspök" czím használ-
tassák : 

a kerületi gyűlés ez indítványt helyesléssel fogadva, foganatosítására az 
egyetemes gyűlést felkéri. T. 

LII. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
a gyűlési elnökség előliilése alatt dr. Samarjay Károly, Jeszenszky József, Richter  
Ede, Schleiffer Károly, Fürst János és Freytag Victor urakból álló bizottság 
küldetik ki. T. 

Főtisztelendő Superintendens úrnak hálát adó imájával s a gyűlési tagok szívélyes 
búcsújával a közgyűlés bezáratott. 

Kelt Pozsonyban 1884. évi szeptember-hó 3. s 4. napjain. 

Trsztyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, 
egyházkerületi szláv jegyző. 

Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi német jegyző. 
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A dunáninneni 

ágost. hitvall. evang. egyházkerület 
1884. évi szeptemberhó és 4 . napjain, 

P o z s o n y b a n 
tartott 

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

m augusztus hó 26. és 27. napjain, Pozsonyban, 
Főtisztelendő es nagyságos Dr. Gedllly Lajos, püspök és királyi tanácsos és élőbb 
nagyságos MossÓCZy Lajos, pozsonyvárosi esperességi felügyelő, királyi tanácsos, 
később nagyságos Major Pál, mosonyi esperességi felügyelő urak társelnöklete 

alatt tartott közgyűlésének 

Jelen voltak, mint az esperességek képviselői: á r v á i esperességből: Nóvák Sámuel, 
főesperes, alsó kubini, Skripeny János, lestinei lelkészek; l ip tó i esperességből: Baltik 
Frigyes, főesperes, liptó-szentmiklósi lelkész, Platthy Gyula, Vitális Péter, Makoviczky Péter, 
egyházi felügyelők; lllOSOliyi esperességből: Schub Ágost, főesperes, gálosi lelkész, Major 
Pál, esperességi felügyelő; n y i t r a i esperességből: Leska János, főesperes, kerületi jegyző, 
brezovai-, Stefánik Pál, kosariszko-prjepasznei lelkészek; Valásek Pál, egyházi felügyelő; 
pOZSOliyvárOSi esperességből: Trsztyénszky Ferencz, esperes, kerületi jegyző, Mossóczy 
Lajos, esp. felügyelő, Fürst János, Frey tag Viktor, pozsonyi-, Polevkovics Gusztáv, récsei 
lelkészek, Dr. Samarjay Károly, ker. ügyész, Jeszenszky József, ker. pénztáros, Richter 
Ede, ker. számvevő és egyházi felügyelő, Michaelis Vilmos, ker. jegyző, lyczeumi igazgató, 
Csecsetka Sámuel, theol. akad igazgató, Heim Károly, Chalupka Endre; pozso i iymegye i 
esperességből: Ritter Károly, főesperes, somorjai leik., Kalenda János, esp. felügyelő, 
Rásó Mihály, alesperes, alsószelii-, Sclileiffer Károly, misérdi lelkészek; t rc i icsél l i esperes-
ségből : Holuby József, főesperes, trencséni leik., Dohnányi Lajos, esp. felügyelő, Huszár 
Gusztáv, nagy-ozori lelkész, Porubszky János, esp. jegyző; tlirÓCZÍ esperességből: Hodzsa 
András, főesperes, szucsányi leik., Dulla Máté, egyházi felügyelő urak. 

Fentebbieken kiviéi: Korcsek Zsigmond, ker. isk. bizottság jegyzője, Minicli Dániel, 
modori tót-, Hollerung Károly, modori német-, Schönwiszner Kálmán, szentgyörgyi, 
Kercser Ede, bazini német-, Zsarnoviczky Gyula, bazini tót-, Csernák Gusztáv, grinádi-
Kovács Pál, puszta-födémesi-, Szilárd János, felső-szelii lelkészek, Böhm János, püspöki 
segédlelkész; Schneller István, Pukánszky Béla, Krupecz István, theol. akadémiai-, Harmath 
Károly, Markusovszky Sámuel, Adamis Károly, Márton Jenő, lyczeumi tanárok; Dr. Wagner 
Lajos főreáliskolai tanár, Kámory Sámuel, Dr. Petz Gedeon, Tomka Kálmán, Kesztler 
Tivadar, Sandtner Pál, Wilfing Károly, Porubszky Dávid, Kutlik Vendel, Dr. Barcs József, 
Rosenkranz Károly urak s az egyháznak több tagja. 

A gyülekezés helyéül kitűzött lyczeumi^ könyvtári teremből az Urnák házába 
vonultak a közgyűlés tagjai. — Buzgó ének s Ebner GrllSZtáv, német járfalvi lelkész 
szép szerkezetű s melegen előadott, egyhangú elismeréssel fogadott szent beszédén s áhitatos 
imáján épülve s miután kiki meghozta áldozatát a gyámintézet oltárára, ismét a közgyűlés 
helyére tért a közönség. — Főtisztelendő püspök ur a bölcseségnek, békeségnek és erőnek 



Szentlelkeért a kegyelematyjához intézett hő fohász után alakulásra hívja fel a gyűlést. 
— Kerületi felügyelőnk 0 nagyméltóságának püspök úrhoz intézett táviratából sajnálattal 
értesülvén a közgyűlés, hogy betegség által meggátolt egyik rendes elnökének bölcs vezér-
letét nélkülözni lesz kénytelen, meleg részvétének őszinte nyilvánítása mellett, rendtartásunk 
értelmében, Nagys. MossÓCzy LajOS esperességi legidősb felügyelő urat a társelnöki szék 
elfoglalására felkéri. — Midőn ez a közohajnak engedve, helyét elfoglalta s az esperes-
ségek küldöttei megbizó leveleiket benyújtották, a közgyűlés megalakult s következő rend-
ben tanácskozott és határozott: 

I. Főtisztelendő püspök ur felolvassa következő évi jelentését: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Még egy év, s akkor egy negyedszázad fog letelni, hogy a maihoz hasonló 

superintendensi évi jelentéseimet a mélyen tisztelt gyűléshez teszem. Mi változatos kép ötlik 
szemünkbe, ha e jelentéseken végig futunk. Mi mindent nem láttunk, tapasztaltunk, csele-
kedtünk és viseltünk el azóta! Vigasztalónak fognók-e inkább vagy megszomorítónak e 
képet találni? Ám, időelőtti dolog volna ma e kérdéssel foglalkoznunk, épen, mert az 
általam jelzett évsor még nem telt be egészen. Ha megfog-e ez történni s akkor lehetséges 
leend-e esetleg az egész időszakról elmélkedésünket megtennünk, az az Istennél van s az 
általa vezetett jövőnek méhében elrejtve. 

Ma csak egy évre fog egyelőre megint visszapillantásom terjedni, s itt is a leg-
szükségesebbekre szorítkozni. Szabad legyen megjegyeznem, hogy én a ki e szavakat a 
mélyen tisztelt gyűléshez intézem, voltam az a ki ha nem is a legelső, de mindenesetre a 
legelsők egyike e superintendensi rendszeres évi jelentéseket gyűléseinkbe behoztam. Nem 
dicsekvésül mondom ezt, hanem hogy constatáljam, mikép e jelentések azóta általános 
szokássá váltak egyházigazgatási testületeink minden fokozatain. Eleinte a superintendensi 
jelentés volt azon egyetlen tükör, melyben az egyháza ügyei iránt érdeklődő evang. ember 
láthatá annak ábrázatát, legalább főbb vonásaiban; most minden esperességben, sőt számos 
egyes egyházközségekben is évenként eléje tartatik ilyen tükör. Most tehát nem az a fel-
adat, apró részletü leírásába bocsátkozni azoknak, a mik a lefolyt közigazgatási évben az 
egyházkerület terén előfordultak, — a mi talán inkább unalmat mint élvezetet vagy 
épülést fogna okozni, — mint a legfőbb momentumokat kiemelve, ezeket terjeszteni elő 
vázlatos rövid előadásban a gyűlés elé. Engedje a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés, 
hogy részemről most ilyképen járjak el. 

Az első, a mit felemlíteni kivánok, az 1885. évi VII. tczikk, melynél fogva 
egyházunknak papi és világi főnökei részben tagsági joggal ruháztattak fel az országgyűlés 
főrendi házában. Annál kevésbé akarok ezen nevezetes esemény taglalásába bocsátkozni, 
mert általa magam is személyesen érdekelve vagyok, noha alig hiszem, mikép azzal 
gyanúsítson valaki, hogy helyzetemben, a sír szélén, ily fontos közjogi cselekvény 
megítélésénél pusztán személyes tekintetek által vezettetném magamat. Azért is csupán egy 
rövid kérdést vetek fel : vájjon hitte volna e valaki közülünk husz vagy csak tiz évvel 
ezelőtt, hogy egyházunkat és pedig ugy szólván minden nehézség nélkül, ily roppant 
vívmány, melyről apáink álmodni sem mertek, fogja érni, hogy az a jogegyenlőség terén 
ily előhaladást fog tenni? Igaz, ezzel annak minden jogos igényei még korán sincsenek 
kielégítve, s maga ez engedmény is elvi és elméleti inkább mint dologi; de kicsoda ne 
látná benne örvendetes zálogát annak, hogy a jogegyenlőség elve csakugyan komolyan 
gyökeret kezd verni s elismerésre találni azon körökben is, melyekben még nem régen 
rideg elutasításra számíthatott csak s kellett készen lenni. Kérjük Istent, hogy minden más 
még hátra levő téreken is hasonló gyümölcsöket teremjen számunkra. 

A mily örömmel üdvezeltetett, legalább egyházunknak sok tagja által, a mult 
évnek ezen eseménye, szintoly soknak aggodalmára szolgált egy másik ügynek űjabb idő-
ben s az elmúlt évben is egyházunkban való fejlődése, — az iskolaügyé. Jól kérem maga-
mat megértetni. Hogy a hazánkbeli közoktatásügy a világi közmíveltség szempontjából 
tekintve a múlthoz képest újabban tetemesen előhaladott, azt csak az elfogultság tagad-
hatná. Csak hogy nekünk mindent egyúttal vallásunk és egyházunk szempontjából is kell 
tekintenünk. Két oktatás nemét különböztetem meg : a középoktatásét és az elemi vagyis 
ugy nevezett népoktatásét. 

Amannál illető tanintézeteinknél az a változás történt, hogy holott azelőtt kizáró-
lag az egyház által tartattak fen, újabban többen közülök állami segélyezésben lettek 
részesítve, s ma holnap alig lészen köztük egy kettő, mely ilyent nem szándékoznék 
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igénybe venni. Sokan ebben nem csekély veszélyeket vélnek rejleni protestáns nevelésünkre 
és közoktatásunkra, s ez által magára egyházunkra nézve, mások ilyenektől kevésbé félnek. 
Melyiköknek van igazuk, az idő fogja megmutatni. Adja Isten, hogy akkor már későn 
ne légyen! 

Szembeszökőbb a veszély s indokoltabb az aggodalom azon átalakulásnál, mely-
nek közoktatásunk másik neme, t. i. az elemi vagy úgynevezett népiskolaügy mondhatnám 
rohamosan eléje megy. A nemfelekezeti iskolák száma mindinkább szaporodik ott, hol 
eddig ifjuságunk kimiveltetését kizárólag felekezeti iskolákban nyeré; az állami iskola-
felügyelet közegeinek követelése mind szigorúbbá lesz, hogy a törvény rendeletének 
iskoláinknál is, tekintet nélkül a rendelkezésünkre álló anyagi eszközökre, elégtétessék; 
minek következménye, hogy majd itt alakul át egyik iskolánk községivé, majd ott egy 
másik államivá, hogy számuk általában napról napra évről évre fogy, s egyszerre azon 
vesszük majd észre magunkat, mikép egyházunk iskolák nélkül maradt. Meglehet, hogy a 
puszta úgynevezett felvilágosodás barátja ezen nem ütközik meg, sőt talan örvendeni is 
fog rajta; de a hű és buzgó evangelicus embernek lelke lehetetlen hogy ez eredményen 
el ne boruljon, mert ezzel egyházának halálos Ítéletét látná aláírva. Honnan vegye ennek 
gyümölcsös kertje termő fáit ha nem lesz csemetése? Egy pár nemzedék után kipusz-
tul, kivész. 

S ez lehetséges volna e? Készen kelljen e lennünk azon lélekrázó eshetőségre, 
hogy forrón szeretett egyházunk, mely annyi évszázadok viharain diadalmasan hatott 
keresztül, épen akkor, midőn azt várta, hogy szakadatlan küzdelmei díjául, reá is jobb 
napok fognak derülni, ily siralmas s egyszersmind dicstelen véget érhetne? Készemről, 
ámbár aggódva nézem a történőket, ily kétségbeejtő hitnek még sem akarom átengedni 
magamat. Nem akarom azt tenni először azért, mert bízom egyházunk mindenható oltal-
mazójában; bízom abban, a ki azt monda : nem hagylak el, veletek vagyok minden napon, 
e világ végezeteig. Nem akarom tenni másodszor azért, mert bízom hitsorsosaim megtörhet-
len lelki erejében, kiapadhatatlan áldozatkészségében, a kik, midőn apáik készek voltak 
életöket is letenni az egyház oltárára, nem fognak vonakodni, hogy iskoláikat s ez által 
egyházukat megmentsék, anyagi áldozatokra megfeszíteni erejöket a végső fokig. Folyamod-
junk ez áldozatkészségökhez, buzdítsuk őket reá, s én hiszem, hogy sikerülend egyházunkat 
szerencsésen keresztül vinnünk ezen életcrisisén is, melyhez hasonló eddig még alig érte őt. 

Különben e mellett még egyet nem hallgathatok el. Előbbi nyugodt állapotunk 
a közoktatás terén most jelzett oly nagy megrázkódtatásának okozója a tagadhatatlanul jó 
szándékú törvény. A törvény őre az ország kormánya, melynek tiszte felügyelni annak 
végrehajtására. De az iskolák felekezetisége felett döntő törvényeken kivül vannak más 
törvények is; ezek közt olyanok, melyeknek foganatosításán az ország közvéleménye kiváló 
előszerettel függ. Mutassuk meg kiváltképen mi, — nem ok nélkül mondom : kiváltképen 
mi — bogy e törvényeket is a legjobb tehetségünk szerint őszinte jóakarattal iparkodunk 
foganatosítani. S jóakarat jóakaratot szülvén, nem kétlem, számíthatni fogunk az irányadó 
körök engedékenységére, mely a törvény holt betűjébe meleg életet lehel, türelemmel van 
a gyengék iránt, s alantas közegeinek esetleg vesztünkre szolgálható tulbuzgalmát mérsé-
kelni kész és hajlandó lészen. 

S ezzel elmondván, a mit általában elmondanom kötelességérzetem ösztönzött, 
általtérek egy különös tárgyra, melynek minden évben tágabb tért szentelni szoktam, azért, 
mert abban látom kiválóan egyházunknak életerejét nyilatkozni. Az imént ajánlám, tegyük 
le iskoláink s általuk egyházunk jövőjét hitsorsosaink áldozatkészségébe. S ezzel nem 
homokra fogunk építeni; oly alapot fogunk ebben bírni, mely nem porland szét, míg csak 
egy evangelicus lélek fogja lakni e haza földét. Hogy a hajlam és készség áldozni egy-
házukért hitsorsosainknál meg van, azt megmutatta a mult év is. Alkalmat nyújtottak 
nekik ennek bebizonyítására több helyütt Istennek szentelt hajlékaik évszázados ünnepélyei. 
Ilyen az év folytán tizenkét egyházközségben tartatott meg és pedig : Tarnóczon, Krajnán, 
IAlbinéin, Szeniczen, Ő-Tűrém, Verbón, Bécsén, Aló-Szeliben, Somorjém, Kochanóczon, Kis-
Sztankóczon, Zarjecsen, mindenütt emelkedett, épületes módon, a hívő népnek rendkívüli 
részvétele mellett, a szomszédos papság buzgó közreműködésével, más hitű számos jóakarók-
nak is jelenlétében. Felhasználta egyébiránt ez alkalmat két ünneplő egyháznak derék 
lelkésze arra, hogy azoknak történelmi monographiáit igen érdekesen, észhez és szívhez 
egyaránt szólólag megírják, Polevkovics Gusztáv récsei és Zoch Pál zarjecsi testvéreink. 
Bár követnék példájukat mások is, a mint előttük jártak hasonló ünnepélyek alkalmából 
már egy év előtt Holuby József trencséni esperes és nemes-podhragyi és Nóvák Pál alsó-
kubíni ifjú lelkész-társaink; a mivel nem csak az illető községek híveinek ragaszkodása 
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lelki anyjukhoz, egyházukhoz, annál inkább erősödni, de hazai összegyházunknak eddig 
még igen hiányos ás hézagos történelme is igen becses bő anyagot nyerni fogna. Az ünne-
pélyek alkalmából az egyház oltárára letett adományok a maga helyén fognak felemlíttetni. 

Legyen itt megjegyezve, hogy két helyen orgonaszentelés is volt, helybeli öröm-
telt keblű hívek és idegen részvevők jelenlétében szintén épületesen és maradandó áldásos 
hatással megtartva, t. i. pozsonymegyei esperességbeli Misérden és Grinádon. 

Magok az egyházi és iskolai czélokra szánt adományok sora egyes esperességként 
immár a következő : 

Árváiból csak annyi jutott tudomásomra, hogy Jaszenova a tagosítás alkalmával 
nyert közös birtokából tetemesen megöregbítette a papi és tanítói hivatalhoz tartozó telke-
ket s javította a mindkét állomásbeli fizetést, a mi különösen napjainkban, hol mindenfelől 
hallhatók a hangok, hogy erre égető szükség van mindenütt s a segítség e téren többé el 
nem halasztható, különös elismerésre méltó tény. 

Liptóban Verbicz-Sz. Miklósnak tornya vége felé közeledő építése eddig 7100 frt-
jába került, a nagyobbára ingyen szolgáltatott kézi munkán kívül, mely összeghez ez idén 
459 frt. 64 kr., s a harangadósság törlesztésére 1209 frt. 8 kr. gyűjtetett, hatvanhárom 
egyháztag 2680 frt. kamatnélküli kölcsönnel járult, Miko Péter helybeli felügyelő a fedél-
hez megkívántató fát. Vrlik János egyháztag 15000 darab téglát ajándékozott. — Ugyan-
annak Illanó leánya, ingyen kézi munkán és fuvaron kivül, ugyancsak torony és iskola 
építésére 4000 frtot adott ki, a mit hogy tehetett, az leginkább derék gondnoka Mikuléis 
Mátyás buzgóságának, buzdításának és anyagi támogatásának köszönhető. — Egy másik 
leányában Vitálisfalván a harang újíttatott meg, leginkább Vitális Péter bőkezűsége foly-
tán. — Szent-Iván temetője körülkerítésére 600 frtot költött; leánya Konszká most foglal-
kozik iskolája kijavításával. — Német-Lipcsén a templomépítés vége felé halad, újabban 
e czélra az egyház körében 600 frt. gyűjtetett, maga a helybeli felügyelő if. IJendl Séimuel 
200 frtot adott. — Nagy-Palugya templomi lámpaalaphoz 20 frtot gyűjtött; az iskola 
a liptó-sz. miklósi takarékpénztár részéről 20 frt. segélyben reszesült. —- Szent-Péter újra 
fedette s kijavítatta tornyát, mi 1500 frtjába került, mely összeghez a poturnyai birtokos-
ság és Liptó-TJjvár mezővárosa 34, mélt. Zerotin Berta asszony pedig 50 frttal járult. 
Ugyanannak leánya Vavrisó uj templomot épít, mire eddig 7000 frtot adott ki. Másik 
leányában Bovalón a távozó tanító kifizetésére két egyháztag Jurcso-Hozelszky Mihály és 
Nedbal-Hrebik Márton 375 frt. 30 krt ajándékozott. Harmadik leányában Jamnikon uj 
harang szereztetett, 688 frt. 50 kron. — Pribilinán helybeli felügyelő Vitális Péter hat 
éven át az egyházi pénztárba 18 frtnak fizetésére kötelezte magát; ugyanoda Miko Péter 
10 frtot ajándékozott. — Rózsahegy iskolatanítói alapra Benjac Dánieltől 50 frtot kapott. 
— Szmrecscmy a budapesti magyar-német gyülekezettől 1000 frton három harangot vett, 
s hozzájuk 100 frton állványt épített; leánya Szél-Poruba kijavítatta imaházát és iskoláját. 
— Tarnóczon a templomnak a százéves jubileum alkalmából leendő megújításához s fel-
ékesítéséhez 300 frt. gyűjtetett össze, a temető rendbehozására pedig 122 frt. fordíttatott. 
— Vichodna uj lelkészlakot épített 6920 frt. 11 kr., valamint magtárt az iskolatanító 
számára 522 frt. 50 kr. költségen. 

Mosonyban Gálos toronyépítési alapját ez évben 2200 frttal szaporította és az 
építkezéshez majdan szükséges terület megnyerése végett egy mellékházat 1500 frton vett 
— Miklósfalva szintén házat vett 2000 frton, mely egy második iskolai osztály berendezé-
sére van szánva; továbbá egy árverés alatt levő 164 holdnyi paraszt-telket vett meg 
21130 frton; ugyanott özvegy Leimvather Erzsébet saját költségén a templom ajtait újra 
festette. — Zurcmyban egy tűzvész alkalmával aprilhó 21-kén a templom fedele is leégett, 
de a község a régi zsindelyfedélzet helyett már is palakővel fedeztette be azt és az egészet 
kijavítatta, mi 2500 frtjába került. — Rajka adósságából 800 frtot törlesztett. — Német-
Járfalu is szerzett 4800 frton egy 37 holdnyi földet; özvegy Schöttl Terézia pedig ugyan-
ott a templom számára 200 frt. értékű csillárt ajándékozott; Német-Jcirfaluval társult 
Oroszvár ott egy magát megnevezni nem akaró jóltevő a papi és tanítói segélyalaphoz 
40 frttal járult, a község maga pedig adósságát 36 frttal kevesbítette. — Levélen Hutfesz 
Pád családja a templom számára fali gyertyatartókat, valamint az oltárra és csillárokba 
számos gyertyát és Sclimickl Mátyás családja, boldogult anyjuk emlékére, egy 60 frt értékű 
urvacsorai kannát ajándékozott; a confirmandusok oltárterítőt készítettek, és özvegy 
Kaiblinger Mária a templom kidíszítésére 100 frtot adományozott; a község maga adóssága 
törlesztésére 3000 frtot gyűjtött, a templom körüli tért kertté alakította át, iskoláját 
kijavíttatta és egy szegénysegélyző alaphoz 51 frtot gyűjtött. — Magyar-Óvár, kívülről 
jövő tetemes segélyezéseken kivül, Magyar-Óvár városától kapott harangra 100, valamint 
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az ugyanottani takarékpénztártól is 100 frtot. — Hegyeshalmon özvegy Stinner Katalin 
a templomnak egy 37 frt. értékű oltárterítöt ajándékozott. 

Nyitrában Bocifalva a sekrestye kijavítására 60 frtot költött. — Brezova templom-
adósságából 2000 frtot törlesztett, egyházi épületei tatarozására 300 frtnál többet adott ki, 
toronyalapját 500 frtra szaporította, mihez Bozik István 10, özv. Závodny Jánosné a 
mészáros és varga czéhek 5—5, s a birói hivatal 17 frttal járultak. — Csácsón a lelkész-
lak udvara 60 frtba került kőfallal lett körülkerítve, mihez Brunovszky János 1000 darab 
téglát ajándékozott. — Csasztkón a templom fedele javíttatott ki, 140 frt. költséggel. — 
Hlahoka a lelkészlakot uj gazdasági épületekkel látta el. — Holics is kijavítgatta egyházi 
épületeit 30 frt. költséggel; özvegy Norek Pálné szül. íSvorec. Anna ugyanott az oltárra 
100 frtot hagyományozott, Riehen Karolina Gödingből karácsonkor az iskolásgyermekek-
nek 10 frtot adott, özvegy Juricek Erzsébet gyermekei az orgonára 5 frtot. — Kosztolna 
a vagyóczi és hrasnóhegyi irtványi iskolára 100 frtot adott ki. — Krajna temploma 
kijavítására, melynek százéves jubileumát október 12-kén ünnepelte, 400 frtot költött; 
azonkivül egyesek adakozásából, ugyanakkor 215 frton két csillár, 80 frton bársony oltár- ^ 
terítő és 30 frton fehér kámzsa szereztetett; most szép uj paplakot épít, melynek költség-
vetése 5000 frtra van előirányozva. — Luhina hasonló alkalomból megújított templomára, ^ V 
és pedig a sekrestyére és szószékré 470, a padokra 780, az oltárképre 344 frtot fordított^? ; v 

azonkivül uj iskolát épített, mely az ingyen teljesített munkákon kivül 1800 frtjába került, 
holott kiemelendő különösen Szlávik Dániel gondnok érdeme, a ki hivatalát 22 év óta 
példás buzgósággal és önzetlenséggel viseli. — Szakolcza a temetőkerítés befejezésére 
1028 frtot, a paplak és iskola fedelének kijavítására 50 frtot költött; az oltáralap szaporí-
tására Brunovszky Sámuel 10, Bertram Ludovika 5, és Brause Augusta 5 ftot adakoztak. 
— Szenicz temploma megújítására és feldíszítésére, melynek százéves jubileumát Septem-
ber 14-kén ünnepié meg nagy lelkesedéssel, 3000 frtot költött. — Szohotist egyházi mag-
tárra és a lelkészlak kijavítására 375 frtot adott ki, a Lutheralapítványt 97 frttal szaporítá; 
Kutalek-Turancin János az egyháznak 6, Sevcik János 8 frtot hagyományoztak. — O-Tura 
a többiekhez hasonló módon november 23-kán megtartott évszázados templomi ünnepély 
alkalmából az oltár, szószék és keresztelő medencze megújítására 200 frtot költött, mihez 
még azonkivül Jezo György nejével 25 frttal járult; jelenleg 2000 frtba kerülendő uj 
iskolát épít a clubravai irtványokon, a papragyi iskolatanítót pedig uj csűrrel látta el, 
kórházalapra 46 frt. 70 krt gyűjtött, Stivovszky Éva hajadonnak ugyané czélra szánt 
56 frt. 15 kr. adományán kivül, mely jóltevő még a lelkésznek 10 frtot valamint Horák 
János is ugyanannak ugyanannyit hagyományoztak, végül a hálás egyház elhunyt szeretett 
lelkésze néhai Boy Ágost és tanítója Pifko Mihály emlékére 209 frtba került sírköveket 
emelt. — Turolúkán a Lutherkáté-alap 23 frttal szaporodott; az egyház mindkét nemű 
ifjúsága a templomnak 20 frt. értékű kámzsával kedveskedett. — Vágujhely 1500 frt. költ-
ségen uj iskolát épített; Ruzsicska Mária az oltárt és szószéket önkezűleg készített, ékes 
terítőkkel látta el. — Verbó is uj iskolát épített 2000 frton, mely september 28-kán fel-
szenteltetett, ugyanaz nap melyen a templom évszázados jubileuma megünnepeltetett. — 
Verbóczon megújíttatik a lelkészlak, mi a községnek körülbelül 2000 frtjába fog kerülni; 
Matula Márton ugyanannak 40 frtot hagyományozott. — Felső-Zelén a helybeli elöljáró-
ság 9, a szilácli elöljáróság 20, Repkci György 7, Varga Márton 5, Synak János 10 frtot 
adakoztak egyházi és iskolai czélokra. — Nyitra-Szerdahely temploma és többi egyházi 
épületei tatarozására 300 frtot költött. 

Posonyvárosból, ha a kisebb adakozmányok mind közöltetnének, ez maga íveket 
fogna betölteni. Azért is légyen elég felemlíteni egyházunk ezen egyik kitűnő Sionának 
egy újabb nagyobbszerű alkotását. A két évvel ezelőtt megtartatott Lutherjubileum emlé-
kére a pozsonyi egyházközség elhatározta munkaképtelen, főleg aggkoru szegényei számára 
ápoldát felállítani. Az e czélra eszközlött gyűjtés eddig 8247 frt. 83 kr. eredményezett 
mely összeg elégséges arra, hogy az intézet már jövő november hóban egyelőre két — 
férfi és két nő — tehát összesen négy ápolttal megnyittathassák. Nem kétlem, hogy a 
mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés erre, velem együtt, azt fogja mondani: Isten áldása 
légyen rajta! — A pozsonyvárosi esperességhez tartozó Récse szintén megünneplé önálló-
ságánák és temploma fenállásának félszázados fordulóját ez évi május 17-kén, s a napnak 
emlékét egy a templom ajtaja felé beillesztett márvány táblával örökítette meg. 

Pozsonymegyében a bazíni német község hívei egyházukat 242 frt. 70 kr. és 
1447 liter bor önkénytes járulékokkal segélyezték; néhai Börner Mátyás lelkész emlékére 
sírkövet állítottak s a 200 frt. költséget gyűjtés utján fedezték; ugyanott Eisele Katalin és 
Zsuzsémna az oltári és szószéki támlányra két fekete selyemterítöt adtak, Kercser Terézia 
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asszony pedig az oltári ezüst gyertyatartók beszerzésére gyűjtött pénzkészlethez 3 frttal 
járult. — Grinád egyházi adósságból 500 frtot törlesztett, uj orgonája beszerzésére 407 frt. 
85 krt. költött, minek fedezetére a hívek magok közt 553 frt. 51 krt. gyűjtöttek, a gyűj-
teléknek többlete iskolaalap alkotására fordíttatván, a gyűjtésből, jóformán az egyház 
egy tagja sem vonta ki magát, többen jelentékenyebb összegekkel részesültek benne p. o. 
Gschweng Gottlieb 40, Prechtl Mátyás 20, Schmidt Gottlieb 14 frttal stb. — Német-Gurab-
Csatajon az egyháznak odott Andor Tamás 36, özvegy Ingeli Lukácsné szül. Brindza Judit 
38 frtot és egy gazdagon kihimzett oltári kendőt, Blick János 13 frt. 50 krt. Szent-György-
nek már a mult évi jelentésben felemlített s nagyobbára a hívek adakozmányaiból beszer-
zett uj orgonája 1400 frtjába került. — Nagy-Lévárdon uj téresebb iskolát építenek, 
falazata és teteje már készen van, a többi munkával remélhetőleg még ez őszszel lesznek 
készen, a költséghez egy 86 éves kegyes agg matróna özvegy Bukánszky Andrásné szül. 
Kubányi Terézia egymaga 800 frttal járult ; a szükséges téglát gróf Wenckheim István elő-
állítási áron, a fedélgerendázathoz való épületfát pedig ingyen szolgáltatta. — Limbach 
iskoláját 136 frt. 38 kr. költséggel palakövei fedette be, alaptőkéjét 150 frttal szaporította, 
toronyépítési alapját 447 frt. 73 krra emelte. — Kralova adósságából 820 frtot törlesztett, 
a templom, paplak és iskola körül javításokat tétetett 90 frt. költségen. — Misérden a 
november 2-án ünnepélyesen felszentelt uj orgona, az uj karzattal és templomi némely 
kijavitásokkal együtt, 1551 frt. 64 krba került; ehhez adtak a misérdi és tor esi gazdák 
87 frt. 50 krt., a hívek közt eszközölt gyűjtés pedig Misérden 141 frt. 75 krt., Torcson 
85 frt. 60 krt., Alsó-Csöllén 7 frt. 50 krt. eredményezett; a lelkész és családja a költség-
hez 154, a tanító és családja 26 frttal járult; Mühlig Ggörgy hideghéti volt földbirtokos 
az egyházközségi alapra adott 25 frtot. — A modori tót egyház templom tornyának ez évi 
aprilhó 15-kén megkezdett építése serényen halad előre, mely munka körül a buzgó hívek 
közt valóságos adakozási verseny fejlődött ki, igy Stetka-Friedl Katalin a maga és első 
férje Imricli Sámuel nevében egy harang beszerzésére adott 1500 frtot, és ezen felül igért 
még 200 frtot, TJher János és hitvese Melter Katalin egy kisebbre Ígértek 1200 frtot, a 
harmadiknak árát az egyház női tagjai szándékoznak kifizetni, s e czélra már is 402 frtot 
gyűjtöttek; egy megneveztetni nem akaró nő egy uj orgona beszerzésére 1500 frtot aján-
lott fel, a férfi ifjúság a templom főbejáratát a hit, szeretet és remény márványból faragott 
jelképeivel akarja díszíttetni; az egyházi közpénztárt a mátkapálok 11, a hajadonok 22, a 
fazekassegédek 8, Voda Mihály 10, özvegy Uhlárik-Uher Zsuzsánna 30, özvegy Steinhibel-
Bojkovszky Katálin 40, a czipészegylet 50 frttal gyarapították; boldogult Lichner Bál tanár 
örökösei egy még eddig közelebbről meg nem határozott czélra adtak 600 frtot; Szodoma 
Anna és Farkas János 50 — 50 frtot hagyományoztak. — Somorján, mely szintén temploma 
felszentelésének századik évfordulóját ünnepelte meg, a paplakon a város költségén nagyobb 
mérvű javítások eszközöltettek, ilj. Kusinszky György a keresztelőkövet és az oltár körüli 
padokat ingyen díszesen megfestette, Plutzer János gondnok 10 frt. 50 kr. kegyes ado-
mányt, Kuszáik István Kakai lakos pedig 100 frt. hagyományt tett. — Az utóbbi nevével 
találkozunk Buna-Szerdahelyen is, a ki az ottani szegényalap létesítésére szintén 100 frtot 
hagyományozott. — Alsó-Szeli a lelkészlakot 2000 frt. költséggel kijavíttatván és újra 
fedetvén, ehhez G ampert Lajos 200 frttal járult; hasonlólag a rozzant tanítói lak is jó 
karba hozatván, ennek költségéhez a helybeli közbirtokosság ajándékul adott 621 frt. 39 krt.; 
a templomnak évszázados jubileuma alkalmából Paneza Jámosné szül. Kajos Terézia egy 
100 frt. értékű aranyozott ezüst urvacsorai kelyhet és tálczát, egy kegyes fiatal özvegy-
asszony pedig 30 frt értékű két chinaezüst oltári gyertyatartót ajándékozott. — Felső-Széli-
ben 330 frton a paplak újra fedetett és lakályosabbá tétetett; mely czélra gönyerei Szabó 
Jáinos 50 frtot hagyományozott és a fiókegyházi hívek 24 frt. 30 krt. gyűjtöttek, s maga 
a lelkész is a költség fedezéséhez jelentékeny adománynyal járult; özvegy Nagy Sámdorné 
szül. Tánczos Terézia 21 frtot adott, a confinnandusok 11 frtot oltári díszre, egy phishar-
moniumra 30 frt. 25 kr. Íratott alá. — Nagyszombatban a 15,536 frt. 60 krt. tevő 
templom építési és orgonaalaphoz a község 11,703 frt. 60 kron házat és hozzá való szántó-
földet s kerti telket vett, mely ingatlanok jövedelmei szintén a mondott alap javára fognak 
fordíttatni; ugyan ezen alaphoz járult Unger-Ostenmayer Krisztina 20 frttal és számos más 
hívek 1—10 írtig való adományokkal; továbbá egyházi és iskolai czélokra ugyanott bejött 
a takarékpénztári egylettől 50, Beischel-Senget Sarolta asszonytól Stuttgartból 100, Taubin-
ger Jcmostól 50 és számos más hívektől 357 frt. 20 kr. ; a Lutheralapra adott Csiszty 
János 10, Kovcicsovics Sarolta 1, Luzsa Istvcm 50 frtot, Szmetana Márton 1 frt. 50 krt. 
— Végre Pusztafödémesen az iskolát a szükséges taneszközökkel Kalenda János esperességi 
felügyelő saját költségén szerelte fel. 



Trencsénben Beczkó egyházi adósságából 200 frtot törlesztett. — Ksinna ele'gett 
lelkészlakát újra befedte, s templomát átépíteni ke'szül, báró Cnoblochtól 8000 darab téglát 
kapott ajándékba. — Láz a temploma uj befedéséhez és paplaka átépítéséhez szükséges 
fa beszerzésével foglalkozott, mely szándékolt munka költségeihez O Fenségétől 150 frt., a 
trencsini egyházközségtől 47, Kubínyi György földbirtokostól 20, Stuttgartból 206 frtot 
kapott. — Felsö-Ozornak Sándor László 1000 frtot hagyományozott. — Nemes-Podhragy 
temploma és lelkészlaka kijavításra 150 frtot költött; özvegy Osztroluczky-Huszágh Etelka 
asszonytól iskolai alapítvány czímén 200, özvegy Osztroluczky-Gosztonyi Erzsébet asszonytól 
pedig egyházi alapítvány czímén szintén 200 frtot kapott. — Puchónak Kubínyi György 
20 frtot ajándékozott, a stuttgárti hitsorsosak 130 frt. adományt küldtek. — Zárjecs adós-
ságából 800 frtot törlesztett, az ifjúság 70 frt. értékű csillárt szerzett; az egyház szeretett 
lelkészének néhai Krizán Károly esperesnek sírkövet állított. 

Túróczban Haj átépíté a lelkészlakot, fallal keríté körül az ehhez tartozó kertet 
csűrt épített hozzá, a mi mindössze 900 frtjába került; önkénytes egyházalapja 153 frttal 
szaporodott; Both-Tomcsányi Márgit asszony szép oltárterítőt, Roth Emil 10 frtot ajándé-
kozott, Körmöczbánya városa az említett építkezésekhez szükséges fát adta ingyen. — 
Nagy-Jeszen iskolát épített 2000 frt. költséggel s a lelkészlakot befedette, kiadván erre 
200 frtot. — Tár ócz-Sz.-Márton gyönyörű tornyot épített, s eddigi két harangjához még 
egy harmadikat vett, a mi összesen 7300 frjába került, s a mire eddig 3000 frtot gyűjtött 
önkénytes adakozásokból; legközelebb templomát szándékozik lényegesen megújítani. — 
Mosócz két harangot szerzett a hívek adakozásából 1700 frt. áron. — Szucsány szintazon 
uton birtokába jutott ugyancsak 1120 frt. értékű két harangnak, mely összeghez tetemesb 
adómányokkal járultak : Skokna András 50, Pivko Andreis 50, dr. Plech Aurél 25, Lenco 
Andreis 15, Had Anelrás, Gejdös András, Krasznec Miksa, Jeszenszky György 10—10 frttal 
stb.; továbbá elhatározta jövő tavaszszal uj paplakot építeni, költségvetését 4000 frtban 
szabván meg. Ugyanannak leányában Podhragyon a tanítói lak 150 frt. költségen czél-
szerűen átalakíttatott; a mi részben Kis-Selmeczen is történt 80 frt. költséggel. 

íme az előadottak is bizonyítékául szolgálhatnak annak, hogy az alap csakugyan 
megvan hívő népünknél, melyről mondám, hogy ennek hithűsége mellett, egyházunk fen-
maradása iránti reménységünknek lobogóját tűzhetjük. Adja Isten, hogy az ezentúl sem 
inogjon meg soha. 

Különben, midőn hittestvéreink sajátmaguk lelki otthonáról gondoskodtak, nem 
feledkeztek meg azokról sem, kik olyannak kevésbé örvendhetnek. A következő egyházak, 
következő testvérközségeiknek, következő szeretetadományokat küldtek : Gédos Kralovának 
5 frtot, Hegyeshalom ugyanannak 20 frtot, Miklósfalva, Ksinnának és Zcirjecsnek 10—10 frtot. 
Pozsony Újvidéknek 20, Mitterbachnak 25, Misérdnek 20, Huna-Szerdahelynek 20, Seilgó-
Tarjeinnak 20 frtot, moelori tót község Zcirjecsnek 26 frtot, Trencsin Láznak 47 frtot. Azon-
kivül pogány misszióra Liptó-Sz.-Miklós 15 frt. 26 krt., Szent-Péter 8 frt. 36 krt. Csorba 3, 
Hluboka 10, modori tót község 24 frtot. 

Mennyi küldetett a Gusztáv-Áelolfegylet részéről a kerületünkbeli egyházaknak ez 
idén nem adatott tudomásomra. 

A központi gyámintézet következő egyházközségeinket következő segélyezésben 
részesité : Láz kapott 400 frtot, Túr ócz-Sz.-Márton 50, Kralova 35 frtot, Duna Szerdahely 
33 frt. 34 krt, Tamócz 30, Lestine 30, Magyar-Óvár 30 frtot, Zsaskó, Zárjecs, Német-
LipcseLigetfalva és Csácsó 25 írtjával. 

Egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog benyujtatni. 
Házassági felmentnényi dijak fejében bejött 280 frt. 
Jegyzökönyveinket, mint a rnult években, ugy most is kicseréltük mindkét hitfele-

kezetü testvér egyházkerületeinkkel. 
Hátra vannak az egyházi és iskolai személyzetben előfordult változások : 
Működésök teréről az életnek és halálnak ura által elszólíttattak : Stelczer János 

Károly, a nagyszombati egyháznak csaknem félszázadig volt szeretett lelkipásztora, Bogner 
Vilmos szintén sok évig volt bazíni érdemes felügyelő, Ballo Miklós szjelniczai lelkész 
Horémusz Sámuel kajali káplán-tanító és Dérer György háji tanító. Lebegjen sírjaik felett 
az Urnák békéje; emiékezetök maradjon közöttünk áldott! 

2. Túróczban a leköszönt Velits Ágost helyébe esperességi másodfelügyelőnek 
Mudroh Pál választatott. 

3. A helybeli felügyelői állomásokon a következő változások adták elő magokat: 
Alsó-Kubínban az egyház bizodalma erre Kubínyi Árpádot emelte, Puszta-Födémesen 
Dubovszky Józsefet, Duna-Szerdahelyen a leköszönt Neubauer Vilmos helyébe Pleyer Andrást, 
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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1886. m augusztusliű 2 1 és 25. napjain, Pozsonyiján, 
Főtisztelendő és méltőságós Dr. Geduly Lajos, püspök és kir. tanácsos és nagy-
méltóságú Szent-Iványi Márton, kerületi felügyelő és valóságos belső titkos 

tanácsos urak társelnöklete alatt tartott közgyűlésének 

Jelenvoltali mint vendégeli: méltóságos báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő, 
főtisztelendő és méltóságos Karsay Sándor, a dunántúli evang. egyházkerület püspöke. 

Mint az esperességek képviselői: árvái esperességhöl: Nóvák Sámuel, főesperes, 
alsó-kubini lelkész, Laczo János, nagyfalusi lelkész, Országh József, egyházi felügyelő; 
liptói esperességhöl: Baltik Frigyes, főesperes, liptó-szent-miklósi lelkész, Bobrovniczky 
László, esp. felügyelő, Kmetyi J ános , nagy-pa lugya i - , Bella Is tván, szent-péteri , 
Institórisz József, príbilinai-, Bohus Gyula, rózsahegyi lelkészek, Vitális Péter, egyh. fel-
ügyelő és Buzsiak János ; mosoni esperességhöl: Schuh Ágost, esperes, gálosi lelkész, 
Major Pál, felügyelő; nyítvai esperességhöl: Leska János, főesperes, ker. jegyző, brezovai 
lelkész, Mudron Pál, esp. felügyelő, Boor Mihály, alesperes, szakolczai-, dr. Húrban József, 
hlubokai-, Csulik Lajos, ó-turai lelkészek, Fajnor István, esp. ügyész, Valásek Pál, egyh. 
felügyelő; pozsonyvávosi esperességhöl: Trsztyénszky Ferencz, esperes, kerül, jegyző, 
pozsonyvárosi-, Fürst János, Frey tag Viktor, pozsonyvárosi-, Polevkovics Gusztáv, récsei 
lelkészek, dr. Samarjay Károly ker. ügyész, egyh. felügyelő, Bichter Ede, ker. pénztári 
ellenőr, egyh. felügyelő, Jeszenszky József, ker. pénztáros, Michaelis Vilmos, ker. jegyző, 
lycz. igazgató, Schneller István, theol. akad. igazgató, Chalupka Endre , Sziklai Otto; 
pozsonymegy ei esperességhöl: Bitter Károly, főesperes, somorjai lelkész, Kalenda 
János , esp. felügyelő, Básó Mihály, alesperes, alsó-szelii-, Minich Dániel, modori tót-, 
Kercser Ede, bazini német, Schleiffer Károly, misérdi lelkészek, Baltzár Ágoston; tveneséni 
esperességhöl: Holuby József, főesperes, nemes-podhragyi lelkész, Dohnányi Lajos, esp. fel-
ügyelő; tllTÓezi esperességhöl: Dula Máté, egyh. felügyelő. 

Fentebbieken kivül: Korcsek Zsigmond, ker. isk. bizottság jegyzője, Mandelik István, 
assakürthi-, Bodiczky Kálmán, zurányi-, Ulicsny Endre, miklósfalvi-, Pósch Frigyes, levéli-, 
Bingbauer Gusztáv, rajkai-, Ebner Gusztáv, német-járfalusi-, Kovács Pál, puszta fődémesi-, 
Schönwiszner Kálmán, szent-györgyi-, Scharbert Armin, limbachi-, Szilárd János, felső-szelii-, 
Csáder Károly, duna-szerdahelyi-, Farkas Gejza, nagyszombati lelkészek. — Vasskó Gyula, 
dr. Masznyik Endre, Pukánszky Béla, Krupecz Is tván, Böhm János, theol. akadémiai-, 
Harmath Károly , Adamis Káro ly , Markusovszky Sámuel, Hirschmann Nándor, GyŐrik 
Márton, Márton Jenő, lyczeumi-, Samar jay Mihály, dr. Wagner Lajos, reáliskolai tanárok, 
Csáder Gyula, Pollreisz Pál, Mayer Károly, Putz Mihály, Freusmuth Frigyes, pozsonyi 
elemi tanítók; Tomka Kálmán, Heim Károly, Szandtner Ágoston, dr. Penzel Antal, dr. Ste-
fanovics Milos, dr. Samarjay Emil, dr. Peez Gedeon, Moczkovcsák Viktor, Bohacsek Márton, 
Jezso György, Kutlik Vendel, Kesztler Tivadar, számos vendégek, más és helybeli gyüle-
kezeteink tagjai. 

J e g y s 6 k 8 a y r e . 
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Augusztus 24-én, mint a kerületi elnökség 25 évi működésének megünneplésére, a 
közgyűlést megelőző kerületi értekezlet által kitűzött napon, délelőtt 9 órakor a lyczeum 
könyvtári termében összegyűlt ünneplő közönség az ünnepeltek vezérlete alatt bevonult az 
Úrnak hazába, hol is a gyámintézeti istentisztelet szónoka tiszt. Fürst János, pozsonyi lel-
kész, Lukács ev. X, 30—37. alapigék nyomán, az irgalmas szamaritánusról nyújtott kép 
keretében rajzolta a gyámintézet gyámoltjait és gyámolitását, igaz színezéssel, megragadó 
melegséggel. — E köztetszést aratott s közgyiilésilcg is köszönetnyilvánítással fogadott 
beszéd s offertorium után a gyűlés helyiségében gyülekezett közönség körébe küldöttségi-
leg meghívott elnökség megjelenvén, elfoglalta helyét. — A „Veni Sancte" elhangzása után 
a kerület nevében nagyt. Bitter Károly, pozsonymegyei főesperes úr, magyar nyelven, 
nagyt. Novéik Sámuel, árvái főesperes úr tót nyelven üldözölték az elnökséget s átadták 
az ünnepi ajándékot; mire inéit, báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő úr az egyetemes 
egyház képviseletében, főtiszt, és mélt. Karsay Sándor, a dunántúli evang. kerület püspöke, 
kerülete, püspöktársai s a maga nevében mondák el szívből fakadó, szívet megragadó üdv-
kivánataikat; majd a tiszai evang. egyházkerület közgyűlése átiratának felolvasása s a bányai 
egyházkerület elnöksége üdvözletének tolmácsolása után az elnökség mondott hálás köszönetet 
s püspök úr felolvassa 25 évi hivataloskodásának történetét, működésének következő rajzát : 

Nagy tekintetű gyülekezet! 
Korunk a jubileumok kora. Az ország nem régen egy nagyszerű politikai jellegű 

jubileumnak volt, nem sokára egy nem kevésbé nagyszerű egyházi jellegű jubileumnak 
lészen tanuja. Közben közben hallunk és olvasunk majd itt, majd ott megtartott kisebb-
körü jubileumokról, de a melyek az érdeklett körök ügyeimét szintén élénken foglal-
koztatják. 

A dunáninneni egyházkerületnek több érdemteljes vezérférfia úgy találá, hogy 
ezen egyházkerületre nézve is alkalom állt be egy jubileum, az egyházkerület elnöksége, 
melynek egyik igénytelen tagja én vagyok, negyedszázados jubileumának megünneplésére. 
Ha személyes nézetemet, Ízlésemet, ohajtásomat kérdik, azt válaszoltam volna, hogy, nem 
követve a divatos szokást, engedjék, mikép augusztuslió 22. napját, melyen 25 év előtt 
ezen egyházkerület superintendensének lettem beigtatva, csendes visszavonultságban tölt-
hessem, lelkemben jubilálva Annak , a ki e pályára kibocsátott, nehéz utain lépteimet 
vezérlé, erősíté, s kinek mindenért, a mi vagyunk, és a mit végzünk, és nem nekünk, 
adandó a. dicsőség. 

A tisztelt kezdeményezők másképen vélekedtek, megtartandónak határozták az 
ünnepélyt. S íme szintoly számos, mint díszes jubiláló közönséget látunk itt magunk körül 
egybegyülekezve, ékeskedőt nem ez egyházkerülethez tartozó, fényes kitűnőségekkel is, s 
hallottunk az egyházkerület, a testvéregyházkerületek s az egyetem részéről is, személyeink 
iránti meleg jóakaratot tanúsító nyilatkozatokat nemcsak, de meg is lettünk lepetve és 
tisztelve ezen a mily szép oly értékes emlékajándékkal is. 

Mivel háláljam meg, különösen én, ezen bár ohajtásom ellen létrejött, de úgy ki-
indulásában mint kivitelében személyem iránti annyi jóakaratról bizonyságot tevő mani-
festatiót? Keblem sokkal inkább el van fogulva, mintsem képes volnék bő szavakban ki-
fejezést adni azon érzeteknek, melyek azt e perczben eltöltik. Azért is vegyék azokat össze-
foglalva és kifejezve ezen egyetlen-egy szóban : hála, mélyen érzett, forró, elenyészhetetlen 
hála mindnyájoknak! Az Úrnak szent igéjét magában foglaló könyvek könyvével örvendez-
tettek meg emlékajándék gyanánt e napon minket. Van-e e könyvnél földi és mennyei 
áldásnak gazdagabb kútforrása az emberiségre nézve? Úgy áraszsza el Az, a ki szent Lelke 
által e kútforrást emberi gyermekei számára megnyitá, minden becses földi jókkal és 
minden lelki áldcissal a Krisztusban azokat, a kik nekünk e napot elkésziték, abban részt 
vesznek, azt ránk nézve megbecsülhetetlenné, elfeledhetetlenné teszik már magával jelen-
létükkel isv de még inkább hallott nyilatkozataikkal. 

Ámde tulajdonképen emberek készíték-e e napot? Nem, az Úr készíté és rendelé 
el azt, a ki 25 év előtt szólt hozzám, mint hajdankori próféta-szolgájához : a mire küldtek 
téged, elmenj (Jer. 1, 6.); s midőn szavát fogadnám, gyámolító és oltalmazó kegyelmével 
mind idáig elkísért. Bizonyára e nagytekintetü gyülekezet nem fogja rosz néven venni, ha 
e szerint a mai napnak főérdemét nem emberek, de az Úr számára veszem igénybe, s fel-
kérem a tisztelt jelenlevőket, hogy csatlakozva hozzám, egyesülten fennhangoztassuk: 
jubilate Deol — Igaz, ez talán nehezen fog esni egynémelyeknek, a kik ezen 25 évre 
visszapillantva, annak tábláin nem csak derűs, de borús napokat is, s ezekből tán többet, 
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mint amazokból, látnak feljegyezve. — De az Ur atyai intéző kezét csak ott veszsziik-e 
észre, a hol áld, s nem ott is, a hol sebez és sujt? — Remélem, ugyanezt fogja találni a 
nagy tekintetű gyülekezet a lefolyt 25 év azon vázlatos képében is, melyet most rövid voná-
sokban előtte rajzolni szándékozom. Kérem, méltóztassanak előadásomat szíves figyelmükkel 
és türelmökkel megajándékozni. 

A lefolyt 25 év alatt egyházkerületünkben 27 egyházkerületi gyűlés tartatott meg: 
egy Alsó-Rubinban, egy Liptó-Szt.-Miklóson, kettő Miaván, egy Modorban, egy Nagyszom-
batban, egy Pribóczon, egy Trencsénben, a többi tizenkilencz Pozsonyban. 

Kánonszerüleg meg lett általam látogatva mind a nyolcz esperesség, és pedig az 
árvái 1871. évben, a liptói ugyanakkor, a mosonyi 1863-ben, a nyitrai 1876-ban, a pozsony-
városi 1878-ban, a pozsonymegyei 1877-ben és 1878-ban, a trencséni 1863-ban és 1871-ben, 
a turóczi 1873-ban. 

Új egyházközség tiz keletkezett, illetve elválván elébbi anyjától önállóvá alakul t : 
Miklósfalva, Szmrecsány, Pribilina, Kosariszko-Prjepaszné, Rózsahegy, Csasztkó, Grinád, Német-
Járfalva, Modor-Király fa, Levél. 

Új templom 18 épült, és hétnek kivételével általam személyesen szenteltetett fel, 
úgymint : Felső- és Alsó-Szeliben, Modorban (német), Pozsonyban (temetői), Mosóczon, Bre-
zován, Rózsahegyen, Verbóczon, Kosariszko-Prjepasznén, Szmrecsányban, Puchón, Duna-Szerda-
helyen, Magyar- Óv árt, Alsó-Saigon, Lehotkán. — Azonkívül alig van Isten hajléka az egy-
házkerületben, mely ezen idő alatt kisebb-nagyobb újításokon, átalakulásokon nem ment 
volna keresztül. Uj tornyok emelkedtek fel rajtok az ég felé; ú j harangok lettek szerezve 
és azokba beállítva, ú j oltárokkal és orgonákkal az Isten házai feldíszítve. 

Több egyházközségben ú j paplakok épültek, még többen új iskolaházak. 
Mint az Isten dicsőségére és hívő népe épülésére szentelt helyiségekben, úgy az 

oltárai körüli szolgálatra hívott személyekben is folytonos változások történtek. Legyenek 
itt felemlítve azok nevei, kiket a lefolyt 25 év alatt e szolgálattételtől a halál elszólított : 
Kristóffy István volt misérdi, Soltész Mihály vazseczi, Hollerung Károly modori, Zauner 
Mátyás limbachi, Zsarnoviczky Sámuel felső-ozori, Teszák Sámuel szeniczi, Kolényi Dániel 
beczkói, Sclinitta Lajos vág-újhelyi, Zocli Timót jaszenovai, Okruczky Rudolf pucliói, Lichard 
Lajos szakolczai, Csaják János szent-iváni, Maszárik Mihály morva-ljeszkói, Tomala András 
zsaskói, Belohorszky András tót-prónai, Szvaty Mátyás zay-ugróczi, Kmetty János isztebnei, 
Filiczky Sámuel szent-györgyi, Leinivatter György misérdi, Orplianides János boczabányai, 
Hirschkorn Sándor alsó-szelii, Lencso György lestinei, Marecsek János zsaskói, Plecli János 
szent-péteri, LLros Tamás brezovai, Philadelphy Ádám német-lipcsei, Zoch Cyrill jaszenovai, 
Szeberényi Lajos pozsonyi, Iíermeszky György vichodnai, Bachar János Lajos kochanóczi, 
Simko Vilmos pozsonyi, Stelczer Károly holicsi, Kiszedi, János szobotisti, Frey tag Dávid rajkai, 
Frecska Lajos limbachi, Tomka János zurányi, Belohorszky Károly pribóczi, Iíokes Sámuel 
lázi, Geyer János és Baabe Károly Ágost pozsonyi Lesko Mihály felső-szelii, IJorner Mátyás 
bazini, Lányi Sámuel neczpáli, Boor János krajnai, Hroboh Lajos szjelniczai, Lelioczky János 
tarnóczi, Bemáth János zátlmrcsi, Glatz Henrik pozsonyi, Schtdlz Lajos brezovai, Nittnausz 
Ádám szent-györgyi, Glatz Jakab hegyeshalmi, Krizán Károly zárjecsi, Brózik Andreis nagy-
falusi, Makoviczky János rózsahegyi, Roy Pál ó-turai, Stelczer Károly nagyszombati, Ballo 
Miklós szjelniczai; Huszár Gusztáv felső-ozori lelkész, összesen 58. — Kinek ne borulna el 
közülünk lelke s ne nyomulnának a fájdalom könnyei szemeibe e nevek hallatára, főleg 
nekem, a ki több, mint felét azon munkatársaknak, a kikkel hivataloskodásomat elkezdet-
tem, sőt egynél több meghittebb személyes barátomat is veszítém el e nevek hordozóiban? 

Az egyháznak Ura gondoskodik egyébiránt, hogy munkásainak száma szőlejében 
ki ne fogyjon soha. így foglalta el részint ezen részint más egyházkerületekben az elköltö-
zöttek helyét azon 99 férfiú, kik a lefolyt 25 év alatt általam az Úrnak szolgálatára lettek 
felavatva. Legyen szabad ezek neveit is felsorolni: Polevkovics Gusztáv, Huszár Gusztáv, 
Chorváth András, Kovács Pál, Stelczer Károly Frigyes, Bukva András, Okeilyi Adolf, Pifko 
Gusztáv, Erdelyszky Mihály, Frecska Lajos, Ulreicli Mihály, Schultz Ödön, Iíovalovszky Imre 
László, Nittnausz Ádám, Hollerung Károly, Ulicsny András, Halasi Gyula, Rásó Mihály, 
Nitranszky Emil Mihály, Bálent István, Székely Gyula, Klszák Gusztáv, Trnovszky Emil, 
Nehiba Lajos, Svelüa Ferencz, Nemessányi János, Schleifer Károly, Stefánik Pál, Chorváth 
Sámuel, Zsámbokréthy Lajos, Hajtmanszky Kálmán, Cobrcla Pál, Skripeny János, Riesz Károly, 
Bogyay Antal, Baltik Frigyes, Jamniczky András, Lesko Béla, Csernák Gusztáv Ádolf, 
Moczko János, Laco János, Rosza János, Bohus Gyida, Beblavy Pál, Goschenhofer József, 
Húrban Vladimir, Zajacz András, Kellő György, Tomala Lajos, Leffler Sámuel, Zatkalik 
Mihály, Rohacek Mihály, Kercser Fele, Javos József, Boor János, Zoch Pál, Borszuk Károly, 
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Lanstjak Lajos, Stiegler Gusztáv, Laucsek Daniel, Sebjan János, Ringbauer Gusztáv, Dérer 
János, Nedobry József, Gl atz Henrik, Gálás Pál, Marusiak Péter, Poler eczky András, Do-
bruczky Manó, Hodza János, Warglia János, Boor Lajos, Lanstjah Pál, Zsarnoviczky Gyula, 
Dérer Gusztáv, Schleifer Ármin, Horémusz Séimuel, Nóvák Pál, Janoska György, Skrabák 
Géza, Kosaczky Mihály, Horváth József, Csulik Lajos, Bucsek Gyula, Schönviszner Kálmán, 
Szekerka Pál, Stúr Antal, Krizán János, Löw Fülöp, Böhm János, Hroboh János, Demeter 
Sándor, Czimrák Jcmos, Kübecher Albert, Szemian Lajos, Marczy István, Ljaczko János, 
Quotidian György, Bodiczky Cyrill. 

Hitjelölti vizsgát előttem a lefolyt negyedszázad alatt 277 végzett theologus tett. 
Mennyire szeretnék szintúgy névszerint megemlékezni azokról is, kik magából a 

Krisztus nyájából, az úgynevezett világi rendből, a vallásuk és egyházuk iránti szeretet 
tüzétől melegítve, lelkipásztoraikat követve s velők kezet fogva, ez idő alatt munkálták 
illetőleg munkálják ma is Isten országát ez egyházkerületben, vagy elbúcsúzván tőlünk, 
működésök áldott nyomait hagyák köztünk magok után. De ezek száma oly nagy s jegy-
zékük oly hosszú volna, hogy egyenkénti megnevezésökre s elsorolásukra sem tér sem idő 
neny telnék. Azért is légyen itt általában az élőknek az egyház hálás elismerése kifejezve, 
az Úrban nyugvók poraira áldás mondva. 

A személyekről menjünk által a kiválóbb fontosságú eseményekre, melyek a le-
folyt 25 év alatt, az egyházkerületben, vagy közvetlenül vagy azt közelebbről érintve, elő-
adák magokat. 

Többször volt alkalmunk az Ur oltárai körül egybeseregelnünk s hálánk áldozatait 
letenni rajtok irgalmaért és kegyelmeért, melyet választott edényei által az idők folyamá-
ban apáinkkal s általok velünk éreztete. így ünnepeltük meg 1880. évben az Ágostai 
Hitvallás negyedfélszázados, 1881-ben József türelmi rendeletének egyszázados, 1883-ban 
Lutherunk születésének négyszázados emlékezetét. Kinek közülünk ne dobogna fel még 
ma is örömében szíve, ha visszaemlékezik a protestantismus szellemének azon nagyszerű 
nyilatkozatára, melynek különösen az utolsó alkalomkor, nem csak mi voltunk tanúi, de 
tanuja volt az egész mívelt világ? 

Ezen szellem, mint tudjuk, a szeretetben munkás hitben nyilatkozik. Háromszor 
ada a szeretet Istene alkalmat ily hitnek századokra szóló gyümölcseiben gyönyörködnünk: 
a Reischelalapítványban, a Zsedényialapítványban, • a Baldácsyalapítványban (kik közül az 
utolsónak szerzője névleg ugyan nem a mienk volt, de ezen tette után egészen azzá lett.) 
Oh ha hallhatnák a megnevezettek azon fohászokat, melyeket csillapítani, azon könyeket, 
melyeket törülni segítettek már eddig is s segíteni fognak a jövőben, valóban százszorosan 
éreznék az örök életnek ama boldogságát, melyet az Úr kilátásba tett azoknak, kit táplálák, 
riűiázák, meglátogaták, megvigasztalák az ö kicsinyeit! 

Egyházunk bel- s külviszonyait illető, messzire kiható több mozzanatokról kell 
továbbá említést tennem. 1880. évben életbe léptettük Egyházkerületi Rendtartásunkat. Az 
előtt az egyes esperességek, sőt egyes egyházközségek is, külön, olykor egymástól eltérő 
helyi szabályzatok szerint intézék ügyeiket. Most azok közösen megállapított, az egyház 
minden tagját egyenlően kötelező szabványok szerint folynak és mozognak, s mint gon-
dolom, az egésznek nem kárára. 

1867. évben visszaállíttatott édes hazánk alkotmánya, s ennek folytán, több egyházun-
kat is igen közelről érdeklő országos törvények hozattak. Csak az 1868. évi 53. tczikket 
említem meg a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról; az ugyanazon 
évi 38. tczikket a népoktatás tárgyában; az 1883. évi 30. tczikket a középiskolákról; az 1885. 
évi 7. tczikket a főrendi ház szervezetének módosításáról. Mi az ország alkotmányának vissza-
állítása által beállt változást, mondhatnám, általános örömujongással fogadtuk, s egy uj 
boldogabb időszak hajnala gyanánt üdvözöltük. S ki tagadhatná, hogy a jelzett epochális 
eseményből sok jó is áradott reánk s egyházunkra? De hogy táplált rózsás reményeink 
nem teljesültek egészen, sőt helyzetünk sok tekintetben roszabbra fordult, van e köztünk a 
ki nem érezné? Egyházunk régi ellene, (a róm.-kath. papság), nem csak nem hagyott fel 
támadásaival, sőt mintegy ujult erővel s élesített fegyverrel vevé fel időről időre azokat. 
Kicsoda nem ismerné az elkeresztelések s az evangélikusoktól is követelt párbér miatt még 
mindig folyó harczot? Iskoláinkra is az egyházaért lángoló evangelikus kebel aligha gon-
dolhat nagy aggodalom nélkül. Nincs kétség benne, hogy a népoktatási törvény meghoza-
talánál a szándék jó volt, valamint e szándék nem hiányzik azoknál sem, kikre a törvény 
foganatosítása van bízva. Hiszen emlékszünk mostani vallás- és közoktatásügyi minister 
úr ő nmltósága nyilatkozatára, melyet tárczája átvételekor tett, hogy ő nem kérdi, feleke-
zeti e az iskola, vagy községi vagy állami, csak jó legyen. Hanem a szándék az emberi 
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dolgokban igen gyakran nem nyer oly megtestesülést, mint épen szándékozva volt. Felé-
kezeti népiskoláink ügye részint azon követelések miatt, melyeket a törvény szigora irá-
nyukban tesz, s melyeknek népünk szegénysége megfelelni nem képes, részint az állami 
végrehajtó közegek túlbuzgósága folytán több helyütt oly ponton áll, hogy némely volt, 
igaz tökéletlen iskolának ajtai már is zárvák, s valamennyinek száma maholnap talán felé-
nyire fog alászállni. Hogy ez által egyházunkon mély seb fogna üttetni, ki ne látná be 
közülünk? Az egyházat az iskola anyjának s dajkájának szoktuk nevezni, de talán nem 
kisebb joggal mondható, hogy az iskola is anyja az egyháznak, mely neki hű, őt forró 
szeretettel ölelő magzatokat szolgáltat s nevel. A mely perczben egyházunk iskolák nélkül 
maradna, azon perczben meg fogna húzatni létele felett a halálharang. 

Bár ne volnánk kénytelenek felsóhajtani, hogy a hitfelekezeti oktatás hanyatlásá-
nak úgy az alsóbb mint felsőbb iskolákban gyászos következményeit érzi már is egyházunk, 
s érzi és érezni fogja mindinkább az állam is, s érezni fogja az emberi társadalom! De 
nem fűzöm tovább iskoláinkra vonatkozó ezen sötét elmélkedést, s azon derültebb színezetű-
vel zárom be, hogy a lefolyt negyedszázad alatt sikerült Isten segedelmével s hittestvéreink 
buzgó közreműködésével megállapítani s 1882. évben megnyitni a magyarhoni ágostai hit-
vallású evangelikus egyház theologiai akadémiáját Pozsonyban. Mennél hosszabb idő óta s 
mennél hőbben esengtek apáink ezen intézet létre jötte után, annál inkább adja az ég, 
hogy elérje teljes mértékben azon czélját, mely ekképen van szervezeti szabályzatában ki-
fejezve, hogy „hazai egyházunk igényeinek megfelelő lelkészeket, illetve tanárokat képezzen." 

íme, nagytekintetü gyülekezet, az elmúlt 25 évnek igért futólagos vázlata! Nem 
tudom, mi hatást tett az a tisztelt jelenlevőke. Ha saját magamat kérdem, őszintén meg-
vallom, hogy e kép szemléletére inkább hajlandó volnék szomorúság mint öröm könyeit 
hullatni. 

Oh mi sokkal több történhetett volna ezen 25 év alatt Isten országa épülésére 
köztünk! Ha visszatekintek azon reményekre, tervekre, eltökélésekre, melyekkel hivatalos-
hodásomat kezdém, mily bájosak, mily lángolók, mily nagyszerűek voltak azok! S most, 
midőn az eredményt látom, bú és fájdalom, levertség, részben szégyen érzete fogja el keble-
met, mert nem titkolhatom el magam előtt, hogy ez eredmény csekélységében az én gyen-
géimnek, erőim túlbecsülésének, talán mulasztásaimnak is van nem kis része. 

És mégis hitemet vetve az irgalom Istenébe, nem tudok elcsüggedni. Nagy volt 
kétségkívül az ő kegyelme, melylyel a mi törekvéseink látszólagos csekély eredménye 
mellett, ezen 25 év alatt megdicsőité magát felettünk. Hiszen csaknem csudának mondható 
már maga azon körülmény, hogy egyházunk hajója, melyet annyi ellenséges elemek hullá-
mai csapkodtak s csapkodnak körül, el nem merült, de fennáll még. Kinek köszönhetjük 
ezt? Nemde őneki, a ki azt mondá : nem hagylak el téged és nem távozom tőled, és ha el-
felejtkezhetnék az anya az ö gyermekéről, én nem felejtkezem el rólad ? Azután nem ilyen e 
általában az emberi dolgok folyása; nem ez e az Isten országának menete e földön ? 
Magnak mondá azt az Idvezítő, melyet az ember elvet az ő mezejében és azután elmegy, 
és a mag derüfényes napok és szeleknek és fagyoknak közepette csendben nő és gyarapo-
dik. Krisztus egyházának sorsa itt az, hogy harczoló egyház legyen, diadalmaskodóvá oda 
fent fog lenni. Boldog, a ki elmondhatja magáról: legjobb akaratom és tehetségem szerint 
harczolom a jó harczot, nem hogy immár elértem volna a czélt, hanem igyekezem, hogy ha el-
érhetném! Van tehát, van okunk nekünk is, mindazon nehézségek mellett, melyekkel e 25 év 
alatt küzködnünk kellett s melyek fáradozásaink sikerét oly csekélylyé tevék, felkiáltanunk 
a mai napon az apostollal : áldott légyen az Isten és a mi urunk Jézus Krisztusnak atyja, 
a ki nem hagyá kihalni bennünk azt a reménységet, hogy a kik most szomorúséiggal egy kevéssé, 
ha úgy kell lenni, a különb különb kísértetekben illettetünk, annál nagyobb lészen örömünk, 
mikor a Jézus Krisztus megjelenendik! 

Egy az azonban, a miben, ha visszatekintünk a lefolyt 25 évre, megnyugtatást 
s vigaszt nem kereshetünk, s mire, mint azon körülménynek, hogy egyházunk kertjében 
ezen 25 évnek oly kevés gyümölcse mutatkozik, jogos mentségére nem hivatkozhatunk. 
Azon belviszály az, mely ezen idő alatt egyházunk körében csaknem szünet nélkül dult. 
Volt ugyan egy nap, melyen úgy látszott, hogy e viszálynak örökre vége lett. 1867. évi 
szeptemberhó 24. napja volt ez. E napon egyetemes gyűlés tartatott Pesten. Azelőtt 
8 évig egyházunk a vallásügyi pátens következtében két pártra volt szakadva, az auto-
nomokra és a patentalistédira. Most a ketté vált test egygyé lett megint, az egymástól el-
fordulva volt testvérek a béke jobbját nyújtották egymásnak, örömkönyeket hullatva borul-
tak egymásnak karjaiba, s miként azon egyetemes gyűlés jegyzőkönyve mondja, „e szeren-
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esés eredményért a Mindenhatónak buzgó imával hálát adtak, s a szent frigyre, mely köz-
tük köttetett, áldásaért s oltalmaért könyörögtek." 

Vajha az ég, mely e megható jelenetre letekintett, soha újra be ne sötétedett 
volna! De e szívvidító állapot, fájdalom, csak rövid ideig tartott. Nehéz fellegek vonultak 
ismét egyházunk egére s kisebb nagyobb zivatarokban tői tek ki. A régi bizalmatlanság, 
régi súrlódások és harezok megujultak a testvérek közt megint, úgy hogy nem egyszer 
gondolni kelle, miképen nem egy hitnek vallói és sorsosai, hanem elkeseredett ellenek áll-
nak egymással szemközt. 

Ne várja senki tőlem, hogy „infandum renovem dolorem" épen a mai napon, s 
hogy felszaggassam a sebeket, melyek bár soha ne ejtettek volna kölcsönösen, s melyeket 
utóvégre is egyházunk sínylett meg. Oh mily sokkal szilárdabbal s imposansabb alakban 
állana egyházunk szent épülete a világ előtt, ha azt egyesült erővel, szívből fakadó lelke-
sült buzgalommal építenök tovább mindnyájan, egyet sem véve ki, s nem kellene attól 
tartanunk, hogy elébb utóbb beteljesedik rajtunk is az Úrnak azon szava : egy város vagy 
háznép, mely meghasonlik magában, meg nem maradhat. 

A mi engem illet, én mindig feladatomnak .tartottam közvetítőleg, mérséklőleg, 
békéltetőleg lépni fel a folyton megújuló s még ma is végüket nem ért beltusákban. Tudom, 
mily háládatlan szerep ez, s éreztem is nem egyszer annak súlyát. S még sem bántam 
meg soha, s nem fogom megbánni életem végső perczében sem, hogy vállalkoztam reá. 
Először azért, mert ebben ismertem fel a Krisztus szolgájának, sőt magának a Krisztus 
egyházának hivatását. A világ úgyis szolgáltat elég tért és okot — ma többet mint valaha — 
harezokra; ne legyen e oly szentély is, honnan, és oly ajkak, a melyekről a harezolók 
felé az Úrnak azon üdvezlete hangozzék : békesség néktek! Másodszor azért, mert példák és 
előképek állnak előttem, melyek ellenállhatatlanul arra ösztönöznek, hogy kövessem őket : 
maga Uram és mesterem, a békességnek nagy fejedelme, az ő kedvencz tanítványa, a kinek 
ajkai, alig mozoghatván már , mindvégig azt rebegék: fiacskáim, szeressétek egymást, és 
Luther, a ki békéltető feladat teljesítése közben végzé dicső és áldásos földi pályafutását. 
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden liarcz megszűnjön vagy csak megszűnhetne is, 
akar a világ színpadán, akár szent szövetségünk körében is. Hiszen harczoltak a most 
megnevezettek is; s harcz és mozgalom épen a protestantismusnak életeleme. De e liarcz 
légyen és maradjon, különösen egyházunk közös drága örökünk terén, a fejek közt, a szívek 
közt béke honoljon, igyekezvén itt mindenki megtartani a léleknek egységét a békességnek 
kötele által. 

Nem hagyok fel a reménynyel, hogy ily állapot bekövetkezendik köztünk, noha e 
remény épen az utolsó napokban nem hogy erősödött volna, talán inkább meggyengült, e 
remény mégis egy eltökélésre indított, melyről most őszinte vallomást kívánok tenni, s azzal 
már is hosszúra terjedett jelen előadásomat berekeszteni fogom. Munkában és küzdelemben 
kifáradva, nyugalom után epedve, komoly eltökélésem volt, e mai napot kölcsönös búcsú 
napjává, s jelen íellépésemet nyilvános pályám zárkövévé is tenni. Azonban több tiszteletre 
méltó kiváló férfiú, a kikről meg vagyok győződve, hogy úgy a hazának mint az egyháznak hű 
fiai, s nekem is őszinte barátaim, arra hívott fel, ne foganatosítanám e szándékomat; ezzel jó szol-
gálatot fognék tenni a hazának is, az egyháznak is. Ám, a ki nálam e kettőre hivatkozott, az 
biztos lehetett mindenha, hogy siket fülekre nem talál; e kettőért kész vagyok minden áldo-
zata, kész vagyok még életemet is áldozatul hozni. A hazám iránti forró szeretetet párosí-
tani az egyházam iránti szintoly forró szeretettel, ez volt kezdettől fogva törekvéseimnek 
czélja; a minthogy azt hiszem, kell , hogy e hon minden hű fia s ez egyház minden 
hű szolgája törekvéseinek fő czélja legyen. A mi nem csak hogy ki nem zárja, sőt kölcsö-
nösen feltételezi, kiegészíti, gyámolítja egymást. E szerint kész vagyok folytatni munkámat 
tovább is, két feltétel a la t t : egyfelől, hogy a nagytekintetü egyházkerület, annak egyházai 
s szeretett szolgatársaim meg ne vonják tőlem jóakaratukat, segítségüket s elnézésüket ezen-
túl sem, a mire őket ezennel bízalomteljesen felkérem, — másfelől, hogy azt csak addig 
tehessen, míg tudatára jönnék annak, hogy szolgálatom hazámnak s egyházamnak inkább 
kárára mint hasznára válnék. Kezem sokkal gyengébb ugyan már , mint sem építhetne; 
de van tagadhatatlanul némi érdem abban is, megakadályoztatni segíteni, hogy a már fenn-
álló épület romba ne dűljön. 

S most méltóztassanak megengedni, hogy szívem teljességéből még egyszer szól-
hasson szám, s azzal végezzek, a mivel kezdtem. Köszönetet, mélyen érzett köszönetet mon-
dok még egyszer ezen drága egyházkerületnek, melylyel a lefolyt 25 alatt oly bensőleg 
összeforrtam; köszönetet mondok annak világi kormányzója, igen tisztelt elnöktársam, egy-
házkerületi felügyelő ő nagyméltóságának; köszönetet mondok az esperességeknek, köszö-



netet az egyházközségeknek s mindezek elöljáróinak és egyes tagjainak szíves hajlamukért, 
testvéri és fiái bizalmukért, melylyel ez idő alatt megajándékoztak. Három nemzetiségű, 
három ajkú híveket foglal ezen egyházkerület magában; én, midőn 25 év előtt főpásztorává 
avattak, azt rám nézve szerencsének mondám, a mennyire képességet érzék magamban 
mindhárom szükségeinek megfelelni, a nagy apostol példájára a görögöknek görög, a zsidók-
nak zsidó lenni, liogy mindnyáját megnyerjem, megtartsam az evangyéliomnak. Lelkem azt 
mondja, s talán az érdeklettek is tanúságot fognak tenni róla, hogy a mely fogadást tettem 
erre akkor nyilván és magamban, azt meg is tartottam. Bár így maradna ez ezen egyház-
kerületben s másutt is mindig; bár a nemzetiségek és nyelvek különfélesége ne szolgálna 
senkinek akadályul, hogy egyenlő gyermeki szeretettel ölelje szívéhez mindkét lelki anyját, 
magyar hazáját s evangyéliomi egyházát! 

Te pedig, a ki 25 év előtt a szolgálatra hívál s kibocsátál engem, hajtsad kegyel-
mesen füledet előtted e perczben térden fekvő méltatlan szolgád szavaihoz. Kegyelmed 
számtalan bizonyítékaival árasztád el őt; fogadd ezért hálás keble áldozatát, s atyai kegyel-
medet, segítségedet, oltalmadat ne vond meg ezentúl sem tőle. A mit szent nevedben és 
szent neved dicsőségére kezdett vagy végzett, arra küldd le onnan felülről mennyei áldá-
sodat. A magnak, melyet a megbizásodból általa kiküldött munkások kezei elhintettek, adj 
jó gyarapodást; a hitnek szövétnekét, melynek ápolására meghívattattak, ki ne hagyd 
aludni; a templom, melynek építésén közreműködnek, s melynek épületkövei mi mindnyájan 
vagyunk, szegletköve pedig a Krisztus, segíts, hogy emelkedjék mind magasabbra. — Uram 
és Atyám! A te hatalmadnak nincsen korlátja, a te irgalmadnak nincsen mértéke, a te 
jóságodnak nincsenek határai. Oh dicsőítsd meg magadat mindhárommal ez országon, 
drága hazánkon s annak királyán, azután a nyájon, melyet magadnak ez országban gytij-
tél ; azokon, a kikhez szóltál : legeltessétek öt; s köztük végre azon, a ki ez imafohászt szent 
felségedhez intézi, a míg elhívod őt munkája teréről, hogy számot adjon sáfárkodásáról, — 
oh vajha tehetné azt azon vallomással : azok közül, a kiket nekem adtál, egyet is el nem 
vesztettem! Neked légyen dicsőség és birodalom mindörökké a Jézus Krisztus által! Ámen. 

E nagy érdekkel meghallgatott, hálás köszönettel fogadott mű felolvasásának vé-
geztével püspök úr által mondott ároni áldással s az „Erős vár" egy szakának elzengésé-
vel befejeztetett a páratlan, lélekemelő ünnepély. 

I. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 
Jeszenszky József úr elnöklete alatt Holuby József és Richter Ede urakból álló 
bizottság küldetik ki, azon felkéréssel, hogy jelentését a gyűlés folyama alatt ter-
jeszsze he. T. 

II. A báró Baldácsy Antal alapítvány igazgatóságától érkezett ügyiratok átvizsgálására 
dr. Samarjay elnöklete alatt Baltik Frigyes, Mudron Pál, Ritter Károly, Major 
Pál, Dohnányi Lajos, Jeszenszky József, Bobrovniczky László, Richter Ede, Dula 
Máté, Chalnpka Endre urakból álló bizottság küldetik ki oly felhivással, hogy 
jelentését a következő ülésen megtenni sziveskedjék. T. 

III. Az államsegély ez évre is kiutalványoztatván 
az elosztási tervezet elkészítésére főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Nóvák 
Sámuel, Bal tik Frigyes, Scliuh Ágost, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter 
Károly, Holuby József, Dula Máté, Jeszenszky József és Vitalis Péter urakból 
álló bizottság kiküldetik s javaslatának a jövő ülésen való benyújtására fel-
kéretik. T. 

IV. Augusztus 25-én az esperességek küldöttei beadván megbízó leveleiket, a teljes 
formaszerűséggel megalakult közgyűlés előtt püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 

Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Azon képnek keretébe, melyet tegnap fő vonásokban rajzolni alkalmam volt, be 

van foglalva az elmúlt utolsó év is. E szerint általános előzmények nélkül, ma mindjárt a 
részletekbe bocsátkozhatom; a mit ezennel tenni kívánok iá. 

Ezen évben ama közjogi vívmány, melylyel egyházunk, legalább formailag, a jog-
egyenlőség felé egy lépéssel közeledett ismét, t. i. egyházi és világi rendű főkormányzói a 
felsőbb házban nyertek helyet és szavazatot, tettleg életbe lépett. Csakugyan elfoglaltuk ott 
mosUmár minket törvényesen megillető helyeinket. Ott volt köztünk, egyelőre pusztán egy-
házunk képviseletében, a bányai egyházkerület felügyelője, mélt. Fabinyi Teofil úr is. — 
Későbben azonban ő cs. és ap. kir. Felsége kegyelme és bizodalma egy magasabb polczra 
is emelte őt, legfőbb tanácsosai a ministerek körébe vonta. Valóban, ha valaha, itt találta 
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meg a ritka szerénységgel párosult ritka értelmi képesség, jellem és érdem méltó elismeré-
sét. Isten éltesse a kitűnő férfiút hazánk javára s egyházunk díszére sokáig! — Én nem 
mulasztottam el ugyan ő nagyméltóságának mindjárt kineveztetése után legőszintébb tiszte-
letteljes szerencsekivánataimat megküldeni; azonban nem kétlem, hogy a mélyen tisztelt 
egyházkerület is hajlandó lészen ugyanazt tenni, akár küldöttségileg, akár felirat utján. 

A főrendiházban magában egyébiránt a legnyájasabban és legelőzékenyebben fogad-
tattunk, úgy általában, mint különösen a magas róm.-kath. papság által. S ez jól esett 
szívünknek, személyesen is, de főleg azon egyház miatt , melynek nevében ott megjelen-
tünk. De némi bú is fogta el keblünket. Miért nem lehet ez mindig így?, kérdezők magunk-
tól, a hivatalos külélet terén is; miért nem szabad itt is a zsoltáríróval elmondani, ime, 
mely igen jó és gyönyörűséges dolog az atyafiaknak egyességben vcdó lakéisuk? Fájdalom, ily 
örömhangokban kitörni a róm. kath. papság irányában a lefolyt évben sem volt lehetséges. 
Majd itt, majd ott tétettek általa kisérletek törvényes jogaink megsértésére, s ezek valóban 
meg is sértettek. A több közül csak néhányat nevezek meg : 

Szemerey Károly, tardoskeddi plébános, Okenka József róm.-kath. apának és Linde 
Alojsia evang. anyának két leánygyermekét fogadta be a törvény ellenére a róm.-kath. 
egyházba; úgy szintén Keller Jcmos, nagy-tapolcsányí plébános, Valocsek József róm.-kath. 
apa és Hladky Zsuzsánna evang. anya leányát. Malobiczky Ignácz, csesztei plébánus, meg-
eskette ág. hitv. evang. Golosinecz Annát Jankovics Mihály róm.-kath. jegyesével, a nél-
kül, hogy előbb az evang. lelkész elbocsátó levelét, illetőleg a háromszori kihirdetésről 
szóló bizonyítványt bekivánta volna. Belis plébános, Demácsek szül. Ondrejik Annát halá-
los ágyán a törvény által megszabott formák megtartása nélkül áttérítette. Liptóban az 
ottani plébánosok által széltiben követtetnek el a törvénytelenségek, melyekről közelebbi 
adatokat az ottani esperességi elöljáróság a jelen gyűlésnek beszolgáltatni Ígérkezett. — 
Én e sérelmes eseteket részint a magas kormányhoz terjesztém fel orvoslás végett; részint 
felhivám az illető lelkészeket, hogy orvoslásukat, a törvény alapján, az itélőszékeknél 
keressék. 

Az iskolaügy terén egyházunk erős küzdelmet folytatott; s különösen a nyitrai 
esperesség az ottani tanfelügyelőséggel, mondhatnám folytonos hadi lábon állott, hol vere-
ségeket szenvedve, hol győzelmeket is aratva. Az előbbiekhez számítanám, hogy a jabloniczi 
iskolát, az egyházi közegek befolyása és beleegyezése nélkül, elveszítette egyházunk; s több 
iskola, nem tehetvén szert tanképesitett tanítókra, minden tanítás nélkül maradt. Az utób-
biakhoz, hogy a szobotisti egyház hívei, kik az ottani állami iskola költségeihez is voltak 
kénytelenek járulni, miután bebizonyíták, hogy saját hitfelekezeti iskoláik fentartása is többe 
kerül nekik egyenes adójuk 5°/0-jánál, ama tehertől utóbb felmentettek. De legnagyobb, 
s talán még inkább bel-, mint külgyőzelemnek tartom én azt, hogy azon zavar és rendet-
lenség, mely az iskolák körül egyházkerületünk legnépesebb gyülekezetében, Miaván, év-
tizedek óta uralkodott, végre az elöljárók kitartó buzgalma s az érdeklettek kölcsönös 
engedékenysége által rendbe hozatott. — A más, az esperességben előfordult esetekről a 
maga helyén nyitrai főesperes, nagytiszt. Leska János úr, fog jelentést tenni. — A többi 
esperességekben az egyházi és állami iskolai hatóságok közti érintkezés simábban ment, s 
az előforduló súrlódások könnyebben egyenlíttettek ki. Megtörtént volna ez valószínűleg 
Nyitrában is, ha ott egy már annyi rosszat okozott szomorú körülmény, a nemzetiségi ide-
genkedésben gyökerező ellenszenvek, nem állják ennek útját. 

Ezeket előrebocsátva, általmegyek jelentésem főtárgyára, melynél legszívesebben 
szoktam időzni, a keresztyén-evangelikus hitbuzgóság tettekben, az egyház oltárára hozott 
áldozatokban nyilatkozó, gyümölcseire. Tulajdonképen egyházunk ezen hitbuzgóság, hívei-
nek áldozatkészsége által áll fenn. S nem tagadta az meg magát az elmúlt évben sem : 

Árváiban : Jaszenova tanítója fizetését 50 frttal emelé, a templom közelében 178 frton 
szép beltelket vett , a templomfedél kijavítására 240 frton anyagszereket szerzett, paplaki 
és iskolaházi javításokra 118 frtot költött. — Isztebne tanítója fizetését 100 frttal szaporította. — 
Nagy falu a mezővárossal eszközlött csere utján igen díszes és alkalmas iskolaépület birto-
kába jutott ; továbbá templomának 100 éves évfordulója megünneplése alkalmából 300 frt 
egyházi tőkét gyűjtött. Országh József felügyelő az egyháznak 50 frtot ajándékozott, és 
Zsazskónak is ugyanannyit. — Alsó-Kubinban a templomépítési tőke szaporításához Palló 
Sándor, nyug. helytartósági tanácsnok 25 frttal, két kegyes özvegy n. Benczúr Eszter és 
néhai Berek Dorothea végrendeletileg 20—20 frttal járul tak, Chmara Andreis Bisztereczről 
az oltárt szép teritővel díszítette fel. 

Liptóban : Boczabányán az új felügyelő Kállay Ádolf az egyházi pénztárnak 40 frtot 
ajándékozott; Szent-Ivánban néhány ácsmesterséggel foglalkozó egyháztag az oltár számára 
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48 frt 50 kr áron egy pár gyertyatartót szerzett. — Német-Lipc, 3 gyorsan halad előre új 
temploma továbbépítésében, melyre eddig már 18,038 frt 78 krt adott ki, s mely vállala-
tában őt Német-Lipcse mezővárosa ez idén 330 frt áru ingyen épületfával segítette. — Nagy-
PaJugya újra fedette egyházi gazdasági épületeit 130 frt költségen; ennek leánya Fiacsicz 
új harangot szerzett 154 fi t áron. — Szt.-Péter leánya Vavrisó csaknem készen van már 
új templomával. — Pribilina az egyházi épületek javítására 96 frtot adott ki; helybeli fel-
ügyelője, Vitális Peter, az iskolát bőven látja el sajátjából a szükséges tanszerekkel. — 
Rózsahegy leányában Liszkován a tíízvész által elhamvaztott iskola 600 frt költséggel helyre-
állíttatott; ugyanott dr. Burián József a lelkészi fizetés javításához 50 frt ajándékkal járult. — 
Szjelnicza az iskolai gazdasági épületek jobb karba hozatalára 460 forintot adott ki. — 
Szmrecsányhan a hívek az egyház szükségeire 215 frtot adakoztak; leányában Jalóczon a 
sírkert bővíttetett ki s keríttetett be, másik leányában Szél-Porabán a tanító számára 
80 frton kert szereztetett. — Tarnóczon 74 frt 30 kr önkénytes adomány folyt be a hívek-
től az egyház pénztárába. — Verbicza-Szt.-Miklós 1885. évi oktober 4-én templomának 
százados évfordulóját s ugyanakkor új tornya felszentelését ünnepelvén, ez alkalomból 
835 frt 7 kr értékű különféle ajándékokkal lett megörvendeztetve, ezek közt a bőrgyáros-
társulattól két csillárral 200 frt, s a helybeli polgári nőktől oltár- és szószékterítő vei 150 frt 
értékben, az egész évi gyűjtés tett 2183 frt 75 krt. Verbicza-Szt.-Miklós mellett kiemelendő 
annak leánya Ilanó; ez húsvét másodünnepén tornyának s a helybeli kir. bányateleptől 
ajándékul kapott harangjának felszentelését ünnepelvén, ezen nap emlékére 244 frt összeget 
gyűjtött, beletudván ebbe országgyül. ke'pviselső Matuska Péter 30 frt adományát is, múlt 
évi egyházi építkezéseire 2520 frtot , az utolsó előtti éviekre 4000 frtot fordított s ezt, 
jegyezzük meg jól, mind 248 lélek tevá! — Vichodnán az új paplak építése végképen lett 
ez évben befejezve. 

Mosonyban : Gcdos Ebner Károly 54 évig volt kedves tanítóját 500 frttal nyuga-
lomba helyezte, toronyépítési alapját 3000 frttal nevelte. — Hegyeshalom új iskolát és tanítói 
lakot épített 2200 frton. — Német-Jéír falva paplaképítési adósságát 565 frttal szállította alá; 
Blaser Mihály és György 250 frton vett csillárt ajándékoztak a templomnak; Oroszvárt 
800 frtba került új orgona állíttatott fel, mihez a községnek megneveztetni nem kivánó egy 
régi jóltevője 51 frtot adott, és ugyanaz a helybeli papi és tanítói nyugdíjalaphoz 40 frtot 
ajándékozott. — Levél paplaképítési adósságából 2000 frtot törlesztett, Wodnyánszky Erzsébet 
keresztelési medenczére 10 frtot és róm.-kath. Eble Franciska a sírkert kidiszítésére 50 frtot 
ajándékozott, a konfirmandusok egy keresztelési kannára és egy oltári szőnyegre 42 frtot 
gyűjtöttek. — Miklósfalva adósságából 2000 frtot fizetett le , Koch Anna a konfirmáczió 
alkalmával a szószéket ékes új terítővel díszítette fel. —• Rajka 350 frtot törlesztett adós-
ságából, Thüringer Andréis az orgona kiigazítására 50 frtot, Zechmeister András pedig templom-
gyertyákra 10 frtot adott. — Zurány ú j iskolatermet épített 2481 frt költségen, s a „Luther-
társaság" javára 28 frt 25 krt gyűjtött. 

Nyitréiban : Bodfalva a templomfedél tatarozására 90 frtot költött, Haluza Antal 
bíró ugyanott a templomnak 5 frtot ajándékozott. — Brezova templomi adósságából 1000 frtot 
törlesztett, egyházi épületei kijavítására 160 frtot költött, Martinat Dcmiel az egyháznak 
20 frtot hagyományozott, a toronyépítési alapnak adott a bírói hivatal 21, a timártársu-
lat 5, a mészárostársulat 5, Húska János 5, Jancsi Márton 4 frtot. — Bukócz a paplak és 
iskola ékítésére 80 frtot adott ki. — Hluboka temploma százados évfordulójának a jövő 
évben megtartandó ünnepélyére készül, minek fejében már is szerzett egy pár harangot 
700 frt értékben, új padokat s egyebeket, mely költségek fedezéséhez 12 egyháztag 10 — 20, 
15 egyháztag 5 — 8 , 70 egyháztag 2—4 írtjával já ru l t , a pogánymisszióra 9 frt 20 krt, 
a tanulóifjúságnak 8 frtot adtak. — Holicson Rieben Karolina Gödingből karácsoni aján-
dékul a szegény gyermekeknek 10 frtot, Csermák Károly és megkeresztelkedett jegyese 
Beutsch Terézia 20 frtot. — Kosztolna iskolája javítására 100 frtot költött. — Krajna ú j 
paplaka befejezésén fáradozik; ugyanott Remiás Márton az egyháznak 10 frtot hagyomá-
nyozott. — Lubina új iskolája építését végzi be. — Miaváról nyitrai foesperes úr ekképen 
í r : „Miava ez idén örvendetesebb képet s jobbra való fordulást mutat; a mezővárosbeli és 
irtványokbeli hívek közti sok évi viszályok ki lettek egyenlítve barátságos egyesség utján. 
Ez a koronát tette fel az egyház és temploma száz évi fen maradásának azon emlékünne-
pére, mely Szent-Háromság utáni XNIV. vasárnapon nagy helybeli és vidéki népsokaság 
jelenlétében megtartatott. Erre és a templomnak méltó külső és belső feldiszítésére az egy-
ház közel 2000 frtot adott ki." Az egyes adakozók közül megnevezendők : Jurenka Sámuel, 
Vannay Hermina, ifj. Vannay László, Valéisek Hermina, Valéisek Erzsébet, Schnitta Erzsébet, 
Jurenka Erzsébet, Szléivik Zsuzsánna, Védek Zsuzscinna, Duroska Krisztina, Burkovics Séimuel, 
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Grecsny Pál, az utolsók főleg azon igyekezeteikért, melyet a templom feldíszítésére fordí-
tottak. A fentemlített egyesség értelmében most Miaván úgy a központban, mint az irtvá-
nyokban széltiben új iskolák épülnek s fognak a legközelebbi időben épülni. — Pritrzsd 
500 frt költségen paplaki gazdasági épületeit fedeté be újra, és pedig cserépzsindelylyel. — 
Szakolcza egyházi épületei tatarozására 109 frtot fordított. — Szeniczen Vanicsek Mihály 
örökösei 200 frt alapítványt tettek, melynek kamatai 50 évig tőkésíttetni fognak, azután az 
egyház szükségeire fordíttatni, ugy szintén a szegények pénztárába 50 frtot ajándékoztak. — 
Szobotist 150 frttal apasztotta iskolai adósságát; egyházi magtárában 320 hektoliter gabona, 
Luther-pénztárában 820 frt van; Hanslicsek Krisztina az egyháznak 5 frt 50 krt ajándéko-
zott. — Ó-Tnra Dubraván új iskolát épített; Szlezácsek János az egyháznak 50 frt hagyo-
mányozott, róm.-kath. Galbavy Mihály egy evang. kórház alapítására 50 frtot adott. — 
Turolűka katechizmusi alapját 10 frttal szaporítá. — Vág- Űjhelyen az oltár feldíszítésére 
egyesültek többen, ezek közt a Petényi-csalácl 60 frt értékig, továbbá Kulisek Olga, Nóvák 
Zsuzsánna és Riesky Zsuzsánna. — Verbó paplaka kijavítására 132 frtot költött. — Verbócz 
egészen átépítette azt 2300 frt költséggel. — Felsö-Zele paplaka és iskolája kijavítására 
160 frtot adott ki, leégett papi csűre újraépítésére 135 frtot, az egyháznak adakoztak : 
Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelő 5, özv, Szinak Katalin 5, néhai Repka Mihály 5, Polák 
testvérek 6, Strba testvérek 6, özvegy Baranovicsné 5, névtelen Galgóczról 10, Bojnák 
János 8 frtot, Repka György 4 frt 50 krt. — Nyitva-Zerdahely újan fedette be templomát, 
a mi 243, s új padokkal látta el iskoláját, a mi 54 frt jába került, orgonaadóssága törleszté-
séhez herczeg Odescalchi Gyuláné 100, Elimár oldenburgi herczeg 50 frttal járult, helybeli 
felügyelő Kedrovics Jémos az iskolás gyermekeknek vallásos könyvekkel való jutalmazására 
10 frtot ajándékozott, valamint különben is az egyház iránt kitűnő buzgalmat és áldozat-
készséget tanúsít. 

Pozsonyváros ezidén is folytatta elejétől fogva jár t a közegyház előtt ismeretes 
pályáját, nem lankadva sem tevékenységben, sem áldozatkészségben, a hol az evangyéliom 
szent ügyéről van szó. Ennek egyes bizonyítékait itt előszámlálni lehetetlen; a ki netalán 
érdeklődnék azok iránt, az olvassa el az egyház 1886-ki újévi értesítőjét. Legyen itt ebből 
csupán néhány pont sommásan kiemelve: az egyház pénztárába befolyt, adományok és 
hagyományok czímén 4928 frt 17 kr., a kórháznak 982 frt 54 kr., az árvaháznak 2280 frt, 
a szegényalapnak 430 frt 87 kr. Az ápolda megnyittatott öt ápolttal, tőkéje közel 9000 frtra 
emelkedett; a jótékony evang. nők egylete, egyéb jótéteményein kivül csak a karácsonfára 
s szegény gyermekeknek ruhával és lábbelivel való ellátására 439 frt 10 krt gyűjtött 
és fordított. 

Pozsony megy ében, Bazinban Wolfshendl Mihály nejével Kreuz Zsuzscmnával az ol-
tárra egy 25 fr t értékű'díszbibliát adott; önkénytes adományképen a német egyházban be-
jött 235 frt 65 kr. és 1700 liter bor, a tótban 118 frt 40 kr. és 1163 liter bor. — Puszta-
Födémes egyházi épületeinek fedezetét újította meg. — Grinéid iskolaalapját 68 frttal szapo-
rította, egy ciborium megszerzésére 19 frt 50 kr. kegyes adomány jött be. — A német-gurabi 
és csataji egyház javára adakoztak : Horváth Teréz néhai Krodl Lénárt özvegye Szempczn 
50 frtot, Német-Gurabon néhai Ingeli Taméis gyermekei boldogult anyjuk Ingeli Borbála 
emlékezetére 50 frtot, Bagi István 21 frtot, özvegy Rajcsek Mária, 42 frtot, özvegy Kőszegi 
Méiria egy szép oltárkendőn kivűl 10 frtot, Rajkó István volt gondnok egy 1.0 frtot érő 
csengőerszényt; Csatajon Brindza Mihály 5 fr tot , özvegy Ingeli Judit 22 frtot. — Szent-
György 240 frt költséggel temetője falát javíttatta ki, a mihez a város egy kemencze meszet 
és 3000 téglát, több egyháztag pedig épületköveket ajándékozott, mások a fuvarozást végez-
ték ingyen, önkénytes adományul 69 frt és 74 akó bor jött be. — Nagy-Levéirdon ú j iskola 
épült 1884 frt 54 kr. költséggel, s vízkereszt utáni III. vasárnapon ünnepélyesen felszen-
teltetett. — Limbach kijavította lelkészlakát s ennek nemcsak hogy kifizette költségét, ha-
nem a toronyépítési alapra is 138 frt 68 krt gyűjtött; melyre azonkívül elhúnyt Förster 
János szőlőmíves 200 frtot hagyományozott. — Misérd szintén kijavíttatta paplakát s egy-
házi takarékmagtárt alapított. — A modori tót egyház tornyán a nyers munka készen áll; 
az asszonyok és hajadonok által a legnagyobb harang megszerzésére eszközölt pénzgyüjtés 
1424 frt 35 krt eredményezett, az ifjak a „hi t ," „remény" és „szeretet" márványból ké-
szült jelképeire 218 frtot hoztak össze; Woda Mihály lekötelezte magát, hogy a toronyba 
való óramüvet 580 frttal sajátjából kifizeti; Woda Pál az egyháznak 25 frtot, Woda József 
45 frtot ajándékozott, TJher Pcü és hitvese Szodoma Anna 50, Gábris Pál és hitvese Czigá-
nek Anna 100, Répás Anna hajadon 25 frtot hagyományoztak. A modori német egyház-
ban önkénytes adományul 102 frt 60 kr. és 9 akó bor folyt be. — Modor-Királyfának 
néhai Uher Pál örökösei 50 frtot ajándékoztak, Mravecz Katalin néhai Rippel Mihály 
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özvegye egy mintegy 500 frtot érő házat, szántóföldet és két szőlőt, az adósságból ez idén 
700 frt törlesztett; örvendetes a modori városi képviselőség azon határozata is, mely szerint 
a királyfai egyházközség a városi pénztárból ezentúl 245 frt évi segélyben fog részesíttetni. — 
Somorján Plutzer János az egyház javára 10 frt 50 krt ajándékozott, Huszágli János a 
templom belsejének megújítására gyűjtést eszközölt, mely eddig 60 frtot eredményezett. —-
Alsó-Szeliben Pancza Ferencz a harang-alap gyarapítására hagyományozott 100 frtot, egy 
esperességi gyülésbeli tag ajándékozott az egyháznak 50 frtot. — Felső-Széliben a takarék-
magtárban van 346 pozs. mérő gabona, Kajos Erzsébet ns. özvegy Nagy Istvánná egyházi 
közalapítványul 500 fr tot , szegényalapul 200 frtot ajándékozott, özvegy Németh Istvánná 
Taksonyon 10 frtot, ns. Szombat-család az oltárkép megújítására 10 frtot. — Duna-Szerda-
hely templomépítési adósságából 580 frtot törlesztett utolsó részletül. — Nagyszombat 200 frt 
költségen egy harmadik tantermet hozott létre; ugyanott bold. Szulovinyi Móricz az egy-
ház javára tett 4500 frt hagyománynyal örökítette meg nevét; a takarékpénztári egylet az 
egyház és iskola javára 100 frtot ajándékozott, számosb egyháztagok pedig ugyanazon czélra 
303 frtot és a templomépítési alapra 62 frt 90 krt ajándékoztak. 

Trencsénben: Ksinnán új paplak épült 700 frt költséggel, most a templomot épí-
tik á t ; ehez gróf Zay Albert ingyen adta a szükséges fát, báró Popper 20 frtot, Dohnányi 
Lajos esp. felügyelő két templomajtót készíttetett a maga költségén. — Koclianócz 170 frtot 
adott ki egyházi épületei kijavítására; Krizán András 50 frtot hagyományozott. — Laáz 
csaknem egészen újjá építi paplakát 1400 frton, s legközelebb tornya és temploma új fedő-
zettel való ellátásához fog fogni. — Morva-Ljeszkó paplaka és iskolája kijavítására 274 frtot 
adott ki. — Nemes Podhragyon özv. Osztroluczky Etelka iskolai czélokra 100 frtot; ugyan-
ott özv. Hurton szül. Kubovicz Katalin az egyháznak, a lelkésznek, a csütörtöki iskolának 
összesen 100 frtot ajándékozott. — Podluzsémy 100 évi fennállása emlékét ünnepelte, s azon 
alkalommal helybeli buzgó felügyelő Kiss István az egyháznak szép ezüst ostyaszelenczét, 
Magara János Dezserből 20 frtot s többen ugyanonnan 5 — 5 frtot , végre Bacho Jémos s 
idősb és ifjabb Miséik Jcinos a nagy-szalatnai orgonára 100 frtot ajándékoztak. — Púchón 
Polereczky Jémos az egyháznak 50 frtot hagyományozott. — Szúlyón az orgona javíttatott 
ki 100 frt költséggel. — Zay-Ugróczon ugyanaz történt a paplakkal és iskolával 500 frt 
kiadás mellett. 

Turóczban : Blatniczán a karzat és orgona ékesebb alakot nyertek, mire 100 frt 
lett kiadva. — ILijon a tanító számára új konyha, csűr és magtár építtetett, a mi belekerült 
4500 frtba, az iskolát szab. kir. Körmöczbánya városa új padokkal látta el, a lelkészfize-
tési alap önkénytes adományokból 148 írttal szaporodott. — Szent-Márton kijavítatta orgo-
náját 25 frt költséggel. — Mosócz hozzá fogott iskolája újraépítéséhez, a mi 6000 fr t jába fog 
kerülni. — Pribócz paplaka fedelének részletes kijavítására 60 frtot adott ki. — Tót-Próna 
egész buzgalommal fáradozik temploma gyökeres átalakításán, a mi remélhetőleg, Isten 
segedelmével még a folyó évben sikerülni is fog neki, — a költségvetés 8500 fr tra van 
számítva. — Szucsémy készen van harangjaival, fordítván e czélra még ezidén 276 frtot s 
levén most már birtokában egy szép zengzetű teljes templomi hangszernek; mi mellett még 
orgonája kijavítására is 100 frtot költött. — Turány a templomot környező kőfalon tett 
100 frt költséggel czélszerű s annak díszére szolgáló változtatásokat. 

A kik így gondoskodnak legjobb tehetségük szerint magokról, azokról gondosko-
dik atyailag, ha megfogyatkoznak erejükben, az Isten is, s gondoskodnak a jó emberek is 
testvérileg. Tapasztaltuk ezt a múlt évben is, látván, miképen jött folyton külsegély is 
egyletek és egyes irgalmas szívek részéről, szűkölködő hitsorsosainknak. 

A jóltevők élén állt megint felséges királyunk, a ki Ilanót 100 frt, Vavrisót szintén 
100 frt kegyadománynyal örvendeztette meg. A királyok királya áldja meg őt érte! 

Hazai gyámintézetünk méltóan zárá be huszonöt évi áldott működését a Békés-
Csabán közrészvét közt megtartott negyedszázados jubileumával, melynek hangjai szíveink-
ben, a kik ott jelen voltunk, most is utórezgenek még. Leírása e lélekemelő ünnepélynek 
közkézen forog; ugyanazért nem tartom szükségesnek itt annak egyes részletei ecsetelésébe 
bocsátkozni, csupán azon óhajtásomat fejezem ki : adja a jó Isten, hogy ezen mi kedves 
egyletünk nem csak egy újabb negyedszázadig még, de sok évszázadig buzgóan és siker-
dúsan haladjon nagy szülőanyjának és előképének, a németországi Gusztáv-Aclolf-egyletnek 
áldott nyomdokaiban! Az intézet által egyházkerületünkben egyes egyházaknak juttatott 
segélyösszegekről nem szerezhettem tudomást. 

A Gusztéiv-Adolf-egylet részéről következőknek következő adományok jutottak : 
Duna-Szerdahelynek 189 frt 10 kr., Zárjecsnek 126 frt 65 kr., Puchónak 123 frt 57 kr., Nagy-
szombatnak 117 frt 40 kr., Szúlyónak 80 frt 32 kr., Liszkofalunak 61 frt 78 kr , Ivánkofalu-
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nah 37 frt 7 kr., Ksinnának 18 frt 53 kr., Német-Lipcsének 9 frt 27 kr. S ujabban a lipcsei 
főegylettől Láznak 247 frt 60 kr., Liptó-Sz.-Miklósnak 185 frt 70 kr. 

Házassági felmentvényi díjak fejében bejött 490 frt. 
Jegyzökönyveinket szokás szerint ez évben is kicseréltük a testvér egyházkerületekkel. 
A Rendtartásunk által kiszabott 6 évi cyclus letelvén, az esperességekben meg-

tartattak a tisztujítások, azon eredmény nyel, hogy csaknem mindenütt megmaradtak a régi 
tisztviselők, a mi irántok táplált szép bizodalomra mutat ; csupán Árva választott uj esperes-
ségi másodfelügyelőt mindnyájunk előtt érdemeiről ismeretes Csillaghy József és alesperest, 
Skripeny János lestinei lelkész személyeikben; továbbá Nyitra az isteni végzés által súlyosan 
meglátogatott Mudron Mihály esp. felügyelő helyett Mudron Pált. Különben az egyházi és 
iskolai személyzetben a következő változások történtek: 

1. A halálnak angyala bővebb aratást tartott ez idén köztünk, mint a közel múlt 
években. Elszólítattak általa körünkből; Mockovcsák János volt bazini, id. Riesz Károly 
podluzsányi és Huszár Gusztáv felső-ozori lelkészek; Neubauer Károly somorjai, Maier János 
modori német, Medveczky András nagy falusi, Zachhuber Mátyás szent-györgyi felügyelők; 
Ebner János német-járfalusi, Iíanya Mátyás miavai, Zsarnoviczky János lázi, Milecz Sámuel 
neczpáli, Simko János salgói, Szalmovszky Vendel sútói, Klaudiny János trebosztói tanítók. 
Nevőket írja oda fent az, a kit ide lent szolgáltak az élők könyvébe; mi tartsuk meg 
köztünk jó emlékezetben. 

2. Helybeli felügyelőkké választattak : Bazinban Sandtner Ágost, Isztebnén, id. Csil-
laghy József s ennek helyetteseid ifjabb Csillaghy József, Somorján Plutzer János, Szent-
Györgyön Tenk Mátyás, Zsaskón a leköszönt Mesko Károly helyébe Országli József, Bocza-
bányán a leköszönt Graiclimann Jakab helyébe Kállay Ádolf, Záthurcson a leköszönt Lelioczky 
Vilmos helyébe Dávid Ferencz, Mosóczon a leköszönt Csajka György helyett Hrianka János, 
Pozsonyban az aggkora miatt leköszönt Mossóczy Lajos helyébe, kit azonban a hálás egy-
ház örökös tiszteletbeli felügyelőjének választott meg, Samarjay Károly, Nagy-Szalatnán 
Baclio János, Hibbén Buzják Jcmos mint másodfelügyelő, Morva-Ljeszkón Plachy Lajos 
leköszönt felügyelőségéről. 

3. Lelkészek lettek : Hroboii János Isztebnén, Bucsek Gyula Podluzsányban, Farkas 
Géza Nagyszombatban. 

4. Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Quotidián György O-Turán, Laczko János 
Morva-Ljeszkón, Bodiczky Cyrill Német-Lipcsén. 

5. Iskolatanítói változások: Gáloson, mint már fentebb említém, Ebner Károly 
54 évi hű szolgálat után nyugalomba tétetett; helyébe lépett Bruckner Mihály ugyanottani 
fiatalabb tanító; ennek -helyébe pedig Frühwirth Ádolf választatott; Német-Járfalván Pahr 
János hívatott meg segédtanítónak; Ladjanszky István másodtanítónak Alsó-Szebbe; Zgúth 
Péter Mosóczra költözött Csorbáról Soltész György helyett; Szólva Károly Klenóczra Szjel-
niczáról; az elsőnek helyére jött Gröner Ádám Túrócz-Podhragyról, az utóbbikéra Zimányi 
Sémdor Vichodnáról; a podhragyi állomást Proksa János foglalta el Zárjecsről; Janik János 
morva-ljeszkói segédtanító átment Turócz Sz.-Mártonba; Dobruczky Teofil Károlyfalváról 
Trebosztóra; Zsarnoviczky Gábor Tót-Prónára; segédtanítók let tek: Czavar Gyula Szent-
Ivánban és Bakos Kálmán Királylehotán; hivatalaikról leköszöntek: Buttkay Zsigmond 
Lipóczon, Bobédc Mátyás Szent-Annán, Selmeczy András Szent-Márián, Hrdko János András-
falván, mely három utolsó helyen az iskolák is megszűntek. 

Ily részletes változásokon, viszontagságokon ment keresztül egyházkerületünk azon 
25 éves időszak, melyre tegnap egy általános visszapillantást tettünk, utolsó évében. Most 
a szemlélettől átmegyünk a tanácskozásra. Nekem ennek küszöbén két forró kérelmem van, 
egy a mennyei atyához, más a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűléshez. Amahhoz könyör-
gök, vezesse szent lelkével ezen mi tanácskozásainkat s tartson távol tőlünk mindent, a mi 
elhomályosíthatná azon maga az Idvezitő által felállított szép képet, melynek megvalósí-
tására a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlést ezennel felkérem : egy a ti mesteretek, a 
Krisztus, ti pedig mindnyéijan testvérek vagytok. — 

E kimerítő az egyházkerület életét minden irányban hiven rajzoló jelen-
tés mély köszönettel fogadtatván, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe igtattatik. 

T. 
V. A püspöki jelentéssel kapcsolatban, nagymélt. Fabiny Teofil, bányakerületi fel-

ügyelő úrnak, magy. kir. igazságügyministerré lett kineveztetése alkalmából 
egyházunk eme kimagasló férfiához üdvözlő felirat intézése határoztatik s szerkesz-
tésével a jegyzői kar megbizatik. T. 
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VI. A kerületi tisztviselők 6 éves hivataloskodási határidejének lefolytával, beállott a 
tisztújítás szüksége, mely szabályszerüleg keresztül vitetvén 

a kerületi tisztviselői kar a legközelebbi 6 évre következőleg állíttatik össze : 
Jegyzők : Trsztyénszky Ferencz a magyar-, Michaelis Vilmos a német-, 

Leska János a tótnyelvű jegyzőkönyv szerkesztésére. 
Pénztáros : Jeszenszky József; pénztári ellenőr : Richter Ede. 
Jogi képviselő: dr. Samarjay Károly. 
A levéltárosi állomás ez idő szerint betöltetlen marad. 
Minthogy mindezen újra megválasztott tisztviselők hivatalukba lépésök 

alkalmával az előírt hivatalos esküt letették, eskütétel szüksége nem forog fenn. 
VII. A kerületi iskolai bizottséigok hat évi időtartamra T. 

következőleg állíttatnak össze : 
1. Központi bizottság: Főtiszt, püspök úr elnöklete alatt, tagjai : Ritter 

Károly, Minich Dániel, Schuh Ágost, Fürst János és Keresek Zsigmond, mint jegyző : 
2. Két albizottság : 
a) tót iskolák száméira: Baltik Frigyes, elnök; tagjai : Kubinyi Kálmán, 

Hodzsa András, Szokolik András, Kovalevszky Imre, egyszersmind jegyző; 
b) magyar és német iskolák számára: Schub Ágost, elnök; tagja i : 

Hollerung Károly, Samarjay Mihály, Korcsek Zsigmond, egyszersmind jegyző. 
VIII. A kerületi egyházi törvényszék hat évi időtartamra T. 

következőleg alakíttatik meg : 
Elnökség : a kerületi elnökség. 
Birák : Nóvák Sámuel, egyszersmind alelnök; Kubinyi Kálmán, egy-

szersmind alelnök; Hodzsa András, Baltik Frigyes, Horváth József, Philadelphy 
Mór lelkészek, Szokolik András, tanító, egyházi rendből; Bobrovniczky László, 
Mudron Pál, Dula Máté, Milecz János és Csillaghy József, világi rendből. — 
E törvényszék még fel nem esküdt tagjai első bíráskodási eljárásuk alkalmával 
megesketendők. T. 

IX. Az 1885. évi ker. gyűlés jkve II. és XXXVII. pontjainál, melyekben az 1885. 
évi VII. t.-cz. 8. §. B. c) szakaszainak alapján egyetemes evang. egyházunk képviseletére 
meghívott három, hivatalra nézve legidősebb püspöknek a képviseléssel járó költségei fede-
zésére nézve egyetemes gyűlési intézkedés kéretik, mert sem a püspököktől nem kívánható, 
hogy szerény tiszteletdíjuk mellett e rendkívüli teherrel megrovassanak, sem pedig az egye-
temes evang. egyház, még az erdély részi kerület érdekében is igényelt közreműködésük 
költségei azon kerületre, melynek püspökei nem háríthatók akkor, midőn oly kerület, mely-
nek püspöke királyi meghívót nem nyert ugyan, de mégis képviseltetik a teherviselés alól 
feloldatnék, s mert e tekintetben az egyetemes gyűlés nem intézkedett: 

egyházkerületünk ujolag felkéri az egyetemes gyűlést, hogy ez irányban intéz-
kedni méltóztassék s az egyetemes gyűlésre menendő követeit ily intézkedés meg-
tételének sürgetésére utasítja. T. 

X. Ugyanazon évi ker. gyűlés jkve III. pontjánál, melylyel az egyetemes gyűlés 
felkéretik, hogy az állami vagy idegen felekezetű tanintézetekbe járó felekezetünkbeli tanulók 
vallásos oktatása érdekében egy egyetemes érvényű fizetési szabályzatot dolgoztasson ki, 
nemkülönben állapítsa meg a tanrendet s szervezze a felügyeletet, olvastatott az 1885. évi 
egyet, gyűlés jkvének 43. pontja, mely szerint kerületünk fentírt kérelméhez a többi társ-
kerületek is hozzájárulván, a kivánt tárgyú javaslat kidolgozásával a tanügyi bizottság 
bízatott meg. 

Egyházkerületünk a tanügyi bizottság javaslatának beterjesztését elvárja. 
T. 

XI. Mult évi ker. gyűlésünk jkvének VIII. pontjánál, melyben egyes esetek felsoro-
lásával is panaszosan említtetik, hogy a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium-
nak 1884. évi juliushó 11-én 24,727/884. sz. a. kelt rendelete daczára a „gyermekeikeresz-
telések" még folyton napirenden vannak s minthogy az ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 
11. pontja szerint ily esetek a többi kerületekben is előfordulnak s az elkeresztelő róm. 
kath. lelkészek, a megkeresztelésre vonatkozó adatoknak az illetékes protestáns lelkészhez 
való áttételét következetesen elmulasztják, sőt felhivatván, azt meg is tagadják, minek követ-
keztében az egyetemes gyűlés határozza, hogy a püspökök által kért orvoslás a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél kérvényileg szorgalmaztassék s a kérvény benyújtására egyete-
mes felügyelőt kéri fel. — Hasonló törvénytelen esetek ujolag is jelentetvén, 

az egyetemes gyűlés határozatának sikere óhajtva váratik. T. 
4 
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XII. Ugyanazon évi kerületi gyűlés jkvének IX. s az egyet, gyűlés jkvének 10. pont-
jánál sajnálattal értesülvén a közgyűlés, hogy „illetéktelen párbér szedés" tárgyában egyete-
mes gyűlésünknek a testvér evang. reform, egyházzal együttesen míg 1884. évben felter-
jesztett sürgető feliratára még mai napig is válasz nem érkezett, 

kerületünk a választ ujolag is megsürgettetni kívánja. T. 
XIII . A Beischel Károly alapitvány kerületi bizottságának 1885. évre vonatkozó jelen-

tése beterjesztetvén, kitűnt, hogy 
a) A megvizsgált számadások szerint ez idő alatt volt 

Bevétel. ^ F o r g a l o m . Kiadás. 
1. Pénztári marad. 1884. évről 752 fr t 14 kr. 
2. Kölcsönszámla 400 „ — „ 
3. Karnatszámla 6,657 „ 5 „ 
4. Iparbank számlája . . . 5,877 „ 17 „ 
5. Haszonbér számlája . . . 1,612 „ 60 „ 

Összeg": 15,298 frt 96 kr. 

1. Kölcsönszámla 3,318 frt 30 kr. 
2. Kamatszámla 6,065 „ — „ 
3. Iparbank számlája . . . . 5,062 „ — „ 
4. Vegyesek számlája . . . 128 „ 23 „ 

Összeg: 14,573 fr t 53 kr. 
Összebasonlíttatván a „Bevétel" 15,298 frt 96 kr. 

a „Kiadással" 14,573 „ 53 
1886. évi január 1-én „pénztári maradék" 725 f r t 43 kr. 

B ) V a g y o n á l l á s 1 8 8 6 . év i j a n u á r h ó 1 - é n . 
1. Magánkötelezvényekben 16,425 frt — kr. 
2. Takarékpénztári könyvekben 11,133 „ 11 „ 
3. Ertékpapirosokban 89,660 „ — „ 
4. Ingatlan vagyon 25,074 „ — „ 

Összes vagyon: 142,292 f r t 11 kr. 
Levonva: 

a theologiai akadémia kamatokból gyűlt tőkéjét : . . 3918 fr t 3 kr. 
és az 1886. évi járulékokra visszatartott . . . . 6000 „ — „ 9,918 fr t 3 krt. 

Marad közös vagyon 132,374 frt 8 kr. 

Jegyzet: A jelenleg kimutatott és a múlt évi vagyonállás között létező növekvési külön-
bözet magyarázatául szolgáljon, hogy a nagyszombati takarékpénztárnak az alapítvány birtokában 
levő részvényei most az 1885. év deczember 31-ki árfolyam szerint lettek felvéve, mig a mult évek 
kimutatásaiban sokkal alacsonyabb becsértékökben szerepeltek. 

b) A kifogástalanul s kiváló szakértelemmel vezetett számadásokra s pénztárkeze-
lésre vonatkozólag tek.* Jeszenszky József pénztáros úrnak a felmentvény köszönet mellett 
kiadatott. 

c) A járulékok kiosztása a szokott módon s alapszabályilag kijelölt határidőkön 
megtörtént, nevezetesen : 

1885. évi októberhó 20-án 46 segélyzett között kiosztatott 2265 frt olyformán, 
hogy a túlkiadást képező 15 frt a tartaléktőke kamatainak 3/4 részéből pótoltatott. 

1886. évi aprilhó 12-én elosztási alapul vétetvén a már 1883. évben megállapí-
tott 6000 frtnyi összeg, annak Y4-e = 1500 frt a theologiai akadémiának kiszolgáltatott, 
3/4-e = 4500 fi t segélyzésre fordíttatott még pedig oly módon, hogy jelen határidőben 46 
segélyzett közé 2175 frt osztatott szét, míg a felesleg a jövő októberi határidőben kerül 
elosztás alá. 

A nagy tiszt, esperes urak fel kéretnek, hogy a táblázatokat, esetleg folyamodvá-
nyokat évenkint márcziushó 15-ig, illetve szeptemberhó 15-ig a kezelő bizottsághoz be-
küldeni szíveskedjenek. 

Helyeslő tudomásul vétetik s az esperes urak a jelentésben foglalt kére-
lem teljesítésére felhivatnak. T. 

XIV. Beterjesztetnek a n. m. vallás és közoktatásügyi magy. kir. minisztériumnak követ-
kező rendeletei: 

1. 1885. évi júliushó 9-éről 28,693. sz. a. Az egyházi hivatalok pénzküldemé-
nyei nem portomentesek. 

2. 1886. évi júliushó 3-áról 14,517. sz. a. A portomentes hivatalos levelek csak 
állami nyelven czímezhetők. 

3. 1885. évi augusztushó 10-éről 28,696. sz. a. A közegészségi felügyelőknek 
eljárásukban segítség nyujtassék. 
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4. 1885. évi novemberhó 13-áról 28,862. sz. a. Az anyakönyvek másodpéldányai 
pontosan küldessenek be a politikai hatóságok levéltáraiba. 

5. 1885. évi deczemberhó 17-éről 42,697. sz. a. A rokkant katonák életebizo-
nyitásáért nem szabad díjt szedni. 

6. 1886. márcziushó 2-áról 47,107. sz. a. Felszólítás Budavár visszafoglalására 
vonatkozó emléktárgyak beküldésére. 

7. 1886. évi juliushó 2-áról 1065. ein. sz. a. Az uralkodó család tagjainak 
arczképei. 

8. 1886. évi márcziushó 25-éről 420. ein. sz. a. O Felsége arczképe. 
9. 1885. évi augusztushó 27-én 1479. ein. sz. a. „Magyarország tiszti czím- és 

névtára" ajánlandó. 
10. 1885. évi októberhó 16-áról 36,230. sz. a. Magvassy Pál és Mihály „Szem-

léltető szekrény "-e ajánltatik. 
11. 1885. évi novemberhó 26-áról 31,221. sz. a. Kunszt Károly kitömött állatai 

iskolai taneszközül ajánltatnak. 
12. 1885. évi novemberhó 9-éről. Pasteiner Gyula „Művészi ipar" czímű folyó-

irata ajánltatik. 
13v 1885. évi novemberhó 7 érői 41,890. sz. a. A Méhner Vilmos kiadásában 

megjelent „Általános iskolai atlasz" ajánltatik. 
14. 1885. évi augusztushó 20-áról 17,508. sz. a. Az osztrák-magyar monarchiá-

nak a bécsi cs. és kir. földrajzi katonai intézet által kiadott térképe ajánltatik. 
15. 1886. évi februárhó 6-áról 130. ein. sz. a. A Petrovszky József által ki-

adott „Közigazgatási törvények és rendeletek kézi könyve" ajánltatik. 
16. 1886. évi márcziushó 22-éről 51,773. sz. a. A Csöndes-féle tan- és nevelő-

intézetnek a nyilvánossági jog megadatott. 
17. 1885. évi augusztushó 11-én 27,012. sz. a. Móricz Gabriella Ilona és Kovács 

Vilma Sarolta elveszített tanítónő-képesítési okleveleik helyett mást kaptak. 
18. 1885. évi augnsztushó 12-éről 25,164. sz. a. Bede Lajos elveszett tanító-

képesítési oklevele helyett mást kapott. 
19. 1885. évi októberhó 22-éről 40,220. sz. a. Pausch János elveszett tanító-

képesítési oklevele helyett mást kapott. 
20. 1885. évi októberhó 12-éről 39,205. sz. a. Mittelmann József elveszett tanító-

képesítési oklevele helyett mást kapott. 
21. 1885. évi deczemberhó 16-áról 48,659. sz. a. Haeckel Sarolta elveszett tanító-

képesítési oklevele helyett mást kapott. 
22. 1886. évi augusztushó 8-áról 30,352. sz. a. Szabó János elveszett érettségi 

bizonyítványa helyett mást kapott. 
23. 1885. évi deczemberhó 27-éről 16,374. sz. a. Ritter István elveszett érettségi 

bizonyítványa helyett mást kapott. 
24. 1886. évi aprilhó 9-éről 14,234. sz. a. és aprilhó 10-éről 13,854. sz. a. 

Pályázat helyekre a cs. kir. katonai nevelőintézetekben és a Ludovika-Akadémiában. 
25. 1886. évi áprilhó 26-áról 16,495. sz. a. Pályázat a cs. k. haditengerészethez 

felveendő hadapródokra vonatkozólag. 
26. 1886. évi áprilhó 26-áról 13,193. sz. a. Dienes Péter „Magyar olvasókönyve," 

Indali Péter új szerkezetű ABC-ja és Popn Maxim Mannalu de grammatica limbei romane 
stb. engedélyeztetik. 

27. 1886. évi májuslió 10-éről 17,157. sz. a. Rajzoktatási gipszminták beszerzé-
sére az orsz. gipszöntő-műhely ajánltatik. 

28. 1886. évi juniushó 5-éről 746. ein. sz. a. Felhivás a postatakarékpénztári 
intézmény pártolására. 

29. 1886. évi juniushó 1-jéről 16,460. sz. a. Verédy Károly „Paedagogiai encyclo-
paediá"-ja ajánltatik. 

30. 1886. évi juniushó 12-éről 1042. ein. sz. a. Az „Országos erkölcsnemesítő 
egyesület"-re felhivatik a figyelem. 

31. 1886. évi juniushó 15-éről 21,393. sz. a. Az iskolák köteleztessenek térké-
pek megvételére. 

32. 1886. évi junius hó 24-éről 24,995. sz. a. Kik vehetők fel a tanítónő-képző-
intézetekbe. 

33. 1886. évi juliushó 25-éről 28,621. sz. a. Dr. Fodor József „Egészségtanba 
ajánltatik. 

4* 
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34. 1886. évi juliushó 14-éről 1132. sz. a. Erdélyi műiparczikkek. 
35. 1886. évi márcziushó 3-áról 85. ein. sz. a. Temes-bégavolgyi kötvények bánat-

pénzül elfogadhatók. 
36. 1886. évi juliushó 19-éről 1463. ein. sz. a. A marmarosi sóvasut-részvény-

társaság kötvényei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 
37. 1886. évi juliushó 5-éről 21,596. sz. a. Eltiltott iskolai tankönyvek és térképek. 
38. 1886. évi juniushó 28-áról 23,657. sz. a. Tizenegy lőcsei róm.-kath. tanuló 

pánszláv üzelmek miatt az iskolákból kízáratik. , 
39. 1885. évi novemberhó 7-éről 25,062. sz. a. Vermes Lajos duna-radványi evang. 

ref. tanító bűnügyében hozott Ítélet. 
Mind ezen rendeletek már előbb körözve lévén, tudomásul vétetnek. M. 

XV. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztériumnak 1886. évi juliushó 3-án 
14,517. sz. a. kelt rendeletével szemben, melylyel főtiszt, püspök úr hatáskörében oly in-
tézkedés megtételére felszólíttatik, mely szerint a portomentes hivatalos levelek és küldemé-
nyek az állam hivatalos nyelvén czimeztessenek, a nyitrai esperesség indítványozza, hogy 
e czimezés úgy mint eddig, ezentúl is az államban" használt bármely nyelven megenge-
dett legyen. 

Minthogy e tárgyban a kerületi gyűlésen szabályszerű határozat nem hozathatott: 
a nyitrai esperesség indítványa tárgyalás végett a kerületbeli esperességekhez 
utasittatik. T. 

XVI. A mult évi ker. gyűlés jkve XV. pontjánál olvastatott: „ Jelentés a dunáninneni 
ág. hitv. evang. egyházkerület népiskolai állapotáról az 1885/6. iskolai évről," mely egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe igtatva, következőleg hangzik : 

1. Árvái esperesség. 
Lakosainak száma 7290. 6—12 éves tanköteles fiú 392, 6—12 éves tanköteles 

leány 326, 6—12 éves tanköteles gyermek 718; 13—15 éves tanköteles fiu 152, 13—15 éves 
tanköteles leány 139, 13—15 éves tanköteles gyermek 291; 6—15 éves tanköteles fiu 544, 
6—15 éves tanköteles leány 465, 6—15 éves tanköteles gyermek 1009. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 347 fiu, 281 leány, összesen 628 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 96 fiu, 88 leány, összesen 184 gyermek; idegen elemi iskolába 15 fiu, 11 leány, 
összesen 26 gyermek; idegen ismétlő iskolába 11 fiu, 11 leány, összesen 22 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 5 fiu, 2 leány, összesen 7 gyermek; magánintézetbe 6 leány; 
középtanodába 4 fiu. Iskolába jár t 478 fiu, 399 leány, összesen 877 gyermek; iskolába 
nem jár t 66 fiu, 66 leány, összesen 132 gyermek. Félnapi mulasztás volt 10908. Mulasz-
tásokért meg nem büntettetett senki. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy val-
lású jár t 16 fiu, 15 leány, összesen 31 gyermek. 

Tanitó volt 10. Ezek közül 8 képesített, 2 nem képesített s mind a 10 rendes. 
Iskola volt 10, melyek az egyházközség tulajdona s jó karban vannak. Tanterem volt 10, 
tanitólak 10, faiskola 5, testgyakorló 0, fekete irótábla 19, fali olvasótábla 290, fali tér-
kép 30, földgömb 12, természetrajzi eszköz 82, természettani eszköz 59, kötet könyv 407. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 184 frt 76 kr., terményekben 3048 frt 50 kr., 
összesen 3233 frt 26 kr. Az ingatlan vagyon értéke 550 frt s ennek jövedelme 55 frt, tőke-
pénz 997 frt s ennek kamatja 79 frt 76 kr., tandíjból bejött 50 frt, egyházi segélyből 
3048 frt 50 kr., összes évi jövedelem 3233 frt 26 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 3215 frt, tanszerekre 8 frt 26 kr., egyebekre 10 frt, összes évi kiadás 3233 frt 
26 kr. 

2. Liptói esperesség. 
Lakosainak száma 25,236. 6—12 éves tanköteles fiu 1449, 6—12 éves tanköteles 

leány 1474, 6—12 éves tanköteles gyermek 2923; 12—15 éves tanköteles fiu 638, 
12 —15 éves tanköteles leány 634, 12—15 éves tanköteles gyermek 1272; 6—15 éves tan-
köteles fiu 2087, 6 —15 éves tanköteles leány 2108, 6—15 éves tanköteles gyermek 4195. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 1315 fiu, 1271 leány, összesen 2586 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 407 fiu, 398 leány, összesen 805 gyermek; idegen elemi isko-
lába 63 fiu, 72 leány, összesen 135 gyermek; idegen ismétlő iskolába 6 fiu, 5 leány, össze-
sen 11 gyermek, felső vagy polgári iskolába 10 fiu, 9 leány, összesen 19 gyermek; magán-
intézetbe 6 leány, középtanodába 14 fiu. Iskolába jár t 1815 fiu, 1761 leány, összesen 
3576 gyermek; iskolába nem járt 272 fiu, 347 leány, összesen 619 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 54,941, ezek közül 5700 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 28 szülő. 



A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 99 fiu, 65 leány, összesen 
164 gyermek. 

Tanító volt 41; ezek közül 34 képesített, 7 nem képesitett; 33 rendes, 8 segéd. 
Egyházi iskola volt 37, mely közül az egyházközség tulajdona 34, bérelt 3, jó karban 
van 31, rosz karban 6. Tanterem volt 42, tanitólak 38, faiskola 15, testgyakorló 18, 
fekete irótábla 66, fali olvasótábla 406, fali térképe 67, földgömb 23, természetrajzi esz-
köz 441, természettani eszköz 73, kötet könyv 1679. Javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 9464 frt 63 kr. , terményekben 6974 frt 
07 kr., összesen 16,438 frt 70 kr. Az ingatlan vagyon értéke 40,449 frt 62 kr., s ennek 
jövedelme 2010 frt 38 kr.; tőkepénz 4200 frt s ennek kamatja 210 frt. Tandíjból bejött 
2829 frt 94 kr., községi segélyből 1303 frt 41 kr., egyházi segélyből 9689 frt 57 kr., egye-
bekből 395 frt 40 kr . ; összes évi jövedelem 16,438 frt 70 kr. Ebből fordíttatott: rendes 
tanítók fizetésére 14.604 frt 38 kr., segéd tanítók fizetésére 735 frt, javításra 344 frt 60 kr., 
tanszerekre 50 frt 40 kr., egyebekre 704 frt 32 kr., összes évi kiadás 16,438 frt 70 kr. 

3. Mosoni esperesség. 
Lakosainak száma 7430. 6 —12 éves tanköteles fiu 487 , 6 —12 éves tanköteles 

leány 472, 6—12 éves tanköteles gyermek 959; 12—15 éves tanköteles fiu 184, 12 —15 éves 
tanköteles leány 183, 12—15 éves tanköteles gyermek 367; 6—15 éves tanköteles fiu 671, 
6—15 éves tanköteles leány 655, 6—15 éves tanköteles gyermek 1326. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 464 fiu, 461 leány, összesen 925 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 174 fiu, 179 leány, összesen 353 gyermek; idegen elemi iskolába 8 fiu, 7 leány, 
összesen 15 gyermek; idegen ismétlő iskolába 15 fiu, 6 leány, összesen 21 gyermek; 
középtanodába 9 fiu. Iskolába járt 670 fiu, 653 leány, összesen 1323 gyermek; iskolába 
nem járt 1 fiu, 2 leány, összesen 3 gyermek. Félnapi mulasztás volt 7325. Mulasztásokért 
megbüntettetett 2 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 2 fiu. 

Tanitó volt 11; ezek közül 11 képesitett; 10 rendes, 1 segéd. Egyházi iskola 
volt 11, mely mind az egyházközség tulajdona, s jó karban van. Tanterem volt 11, 
tanitólak 10, faiskola 6, testgyakorló 1, fekete irótábla 21, fali olvasótábla 164, fali tér-
kép 40, földgömb 8 , természetrajzi eszköz 182, természettani eszköz 71, kötet könyv 548. 
Épült 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 4440 frt 78 kr., terményekben 3089 frt, 
összesen 7529 frt 78 kr. Az ingatlan vagyon értéke 15,500 frt, s ennek jövedelme 810 frt, 
tőkepénz 1399 frt, s ennek kamatja 67 frt 79 kr.; tandíjból bejött 978 frt, községi segély-
ből 953 f r t , egyházi segélyből 4720 frt 99 kr . , összes évi jövedelem 7529 frt. 78 kr. 
Ebből fordíttatott : rendes tanítók fizetésére 6305 frt. 78 k r . , segéd tanitó fizetésére 
500 f r t , javításra 485 f r t , tanszerekre 83 f r t , egyebekre 156 f r t , összes évi kiadás 
7529 frt 78 kr. 

4. Nyitrai esperesség. 
Lélekszám 52,887. 6—12 éves tanköteles fiu 3220, 6—12 éves tanköteles leány 

3282, 6—12 éves tanköteles gyermek 6502; 12—15 éves tanköteles fiu 1213, 12—15 
éves tanköteles leány 1242, 12—15 éves tanköteles gyermek 2455; 6—15 éves tanköteles 
fiu 4433, 6—15 éves tanköteles leány 4524, 6—15 éves tanköteles gyermek 8957. Ezek 
közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 2641 fiu, 2662 leány, összesen 5303 gyermek; a 
helybeli ismétlő iskolába 288 fiu, 301 leány, összesen 589 gyermek; idegen elemi iskolába 
101 fiu, 90 leány, összesen 191 gyermek; idegen ismétlő iskolába 16 fiu, 12 leány, összesen 
28 gyermek; felső vagy polgári iskolába 5 fiu, 17 leány, összesen 22 gyermek; magán-
intézetbe 1 fiu, középtanodába 15 fiu. Iskolába járt 3067 fiu, 3082 leány, összesen 6149 
gyermek; iskolába nem járt 1366 fiu, 1442 leány, összesen 2808 gyermek. Félnapi mulasz-
tás volt 89891. Mulasztásokért megbüntetteti 26 szülő. A helybeli elemi iskolába jár t 
idegen illetőségű vagy vallású 36 fiu, 28 leány, összesen 64 gyermek. 

Tanitó volt 35 ; ezek közül 33 képesitett, 2 nem képesitett; 32 rendes, 3 segéd. 
Egyházi iskola volt 43, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 38 az egyház-
község tulajdona, 5 bérelt; 36 jó, 6 rosz karban van. Tanterem volt 51, tanitólak 41, 
faiskola 23, testgyakorló 16; fekete irótábla 66, fali olvasótábla 604, fa l i térkép 106, föld-
gömb 29, természetrajzi eszköz 322, természettani eszköz 149, kötet könyv 585. Épült 2, 
javíttatott 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 9788 frt, terményekben 6858 frt, összesen 
16,646 frt. Az ingatlan vagyon értéke 5030 frt, s ennek évi jövedelme 309 frt, tandíjból 



— 18 — 

bejött 2465 frt, községi segélyből 339 frt, egyházi segélyből 13,328 frt, egyebekből 205 frt, 
összes évi jövedelem 16,646 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 15,085 frt, 
segédtanítók fizetésére 354 fr t , javításra 391 f r t , tanszerekre 122 f r t , egyebekre 694 frt, 
összes évi kiadás 16,646 frt. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. 
Lélekszám 8400. 6 —12 éves tanköteles fiu 500, 6 —12 éves tanköteles leány 416, 

6 —12 éves tanköteles gyermek 916; 12—15 éves tanköteles fiu 208, 12—15 éves tan-
köteles leány 170, 12 —15 tanköteles gyermek 378; 6—15 éves tanköteles fiu 708, 6—15 
éves tanköteles leány 586, 6 —15 éves tanköteles gyermek 1294. Ezek közül j á r t : a hely-
beli elemi iskolába 497 fiu, 414 leány, összesen 911 gyermek; a helybeli ismétlő iskolába 
88 fiu, 30 leány, összesen 118 gyermek; idegen elemi iskolába 9 fiu, 19 leány, összesen 
28 gyermek; idegen ismétlő iskolába 20 fiu, 9 leány, összesen 29 gyermek; magán inté-
zetbe 2 fiu, 36 leány, összesen 38 gyermek; középtanodába 90 fiu, 32 leány, összesen 122 
gyermek. Iskolába jár t 706 fiu, 540 leány, összesen 1246 gyermek; iskolába nem járt 
2 fiu, 46 leány, összesen 48 gyermek. Félnapi mulasztás volt 25,434. Mulasztásokért 
megbüntettetett 37 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t 
61 fiu, 43 leány, összesen 104 gyermek. 

Tanitó volt 16, ki mind képesített és rendes. Egyházi iskola volt 6, mely az 
egyházközség tulajdona és jó karban van. Tanterem volt 16, tanitólak 3, faiskola 1, test-
gyakorló 2, fekete irótábla 31, fali olvasótábla 134, fali térkép 54, földgömb 5, természet-
rajzi eszköz 372, természettani eszköz 44, kötet könyv 207. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 11,420 frt, terményekben 166 frt, összesen 
11,586 frt. Az ingatlan vagyon értéke 162 frt s annak jövedelme 27 frt, tőkepénz 2650 frt 
s annak kamatja 132 f r t , tandíjból bejött 1955 fr t , községi segélyből 430 fr t , egyházi 
segélyből 9042 frt, összes évi jövedelem 11,586 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fize-
tésére 10,720 frt, javításra 310 frt , tanszerekre 155 frt, egyebekre 401 frt, összes évi ki-
adás 11,586 frt. 

6. Pozsonymegyei esperesség. 
Lélekszám 14,983. 6—12 éves tanköteles fiu 934, 6 —12 éves tanköteles leány 

923, 6—12 éves tanköteles gyermek 1857; 12—15 éves tanköteles fiu 316, 12 —15 éves 
tanköteles leány 344, 12—15 éves tanköteles gyermek 660; 6—15 éves tanköteles fiu 1250; 
6—15 éves tanköteles leány 1267; 6—15 éves tanköteles gyermek 2517. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 687 fiu, 710 leány, összesen 1397 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 175 fiu, 242 leány, összesen 417 gyermek; idegen elemi iskolába 188 fiu, 199 leány, 
összesen 387 gyermek; idegen ismétlő iskolába 64 fiu, 59 leány, összesen 123 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 26 fiu, 7 leány, összesen 33 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 
3 leány, összesen 4 gyermek; középtanodába 35 fiu, 1 leányr, összesen 36 gyermek. Isko-
lába járt 1176 fiu, 1221 leány, összesen 2397 gyermek; iskolába nem jár t 74 fiu, 46 leány, 
összesen 120 gyermek. Félnapi mulasztás volt 32,346, ezek közül 21,639 kimentve. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 72 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű, vagy vallású 
jár t 88 fiu, 44 leány, összesen 132 gyermek. 

Tanitó volt 28; ezek közül 26 képesített, 2 nem képesített, 27 rendes, 1 segéd. 
Egyházi iskola volt 22, községi 4. Az egyházi iskolák az egyházközség tulajdona, s közü-
lök 21 jó, 1 rosz karban van. Tanterem volt 25, tanitólak 20, faiskola 2, fekete irótábla 
39, fali olvasótábla 350, fali térkép 66, földgömb 20, természetrajzi eszköz 474, természet-
tani eszköz 112, kötet könyv 2025. Épült 2, javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 9932 frt 80 kr . , terményekben 3744 frt, 
összesen 13,676 frt 80 kr. Az ingatlan vagyon értéke 15,950 frt s ennek jövedelme 883 frt, 
tőkepénz 28,819 frt, s annak kamatja 2065 frt, tandíjból bejött 1746 frt, községi segélyből 
1742 frt, egyházi segélyből 7240 frt 80 kr., összes évi jövedelem 13,676 frt 80 kr. Ebből 
fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 11,066 frt, segédtanítók fizetésére 1089 frt, javításra 
572 frt, tanszerekre 69 frt 95 kr., egyebekre 879 frt 85 kr . ; összes évi kiadás 13,676 frt 
80 kr. 

7. Trencséni esperesség. 
Lélekszám 18,603. 6—12 éves tanköteles fiu 1297, 6—12 éves tanköteles leány 

1165, 6—12 éves tanköteles gyermek 2462; 12 — 15 éves tanköteles fiu 402, 12 — 15 éves 
tanköteles leány 427, 12—15 éves tanköteles gyermek 829; 6—15 éves tanköteles fiu 1699, 
6 — 15 éves tanköteles leány 1592, 6—15 éves tanköteles gyermek 3291. Ezek közül j á r t : 
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a helybeli elemi iskolába 1047 fiu, 936 leány, összesen 1983 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 144 fiu, 127 leány, összesen 271 gyermek; idegen elemi iskolába 34 fiu, 32 leány, 
összesen 66 gyermek; idegen ismétlő iskolába 3 fiu, 5 leány, összesen 8 gyermek; közép-
tanodába 24 fiu. Iskolába járt 1275 fiu, 1102 leány, összesen 2377 gyermek; iskolába 
nem járt 424 fiu, 490 leány, összesen 914 gyermek. Félnapi mulasztás volt 26,214. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 29 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
járt 19 fiu, 7 leány, összesen 26 gyermek. 

Tanitó volt 40, kik közül 18 képesített, 22 nem képesitett; 21 rendes, 19 segéd. 
Egyházi iskola volt 38, mely közül 30 az egyházközség tulajdona, 8 bérelt, 34 jó, 4 rosz 
karban van. Tanterem volt 40, tanitólak 40, faiskola 14, testgyakorló 9, fekete irótábla 43, 
fali olvosótábla 344, fali térkép 56, földgömb 18, természetrajzi eszköz 463, természettani 
eszköz 96, kötet könyv 203. Javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 5199 frt, terményekben 3082 frt, összesen 
8281 frt. Az ingatlan vagyon értéke 11,700 fr t , s ennek jövedelme 890 fr t , tőkepénz 
2033 frt, s annak kamatja 142 frt, tandíjból bejött 1084 frt, községi segélyből 213 frt, 
egyházi segélyből 5597 frt, egyebekből 355 frt, összes évi jövedelem 8281 fit. Ebből for-
díttatott : rendes tanítók fizetésére 6386 frt, segédtanitók fizetésére 1380 frt, javításra 302 frt, 
tanszerekre 15 frt, egyebekre 198 frt, összes évi kiadás 8281 frt. 

8. Turóczi esperesség. 
Lélekszám 21688. 6—12 éves tanköteles fiu 1193, 6—12 éves tanköteles leány 

1110, 6—12 éves tanköteles gyermek 2303; 12—15 éves tanköteles fiu 476, 12 — 15 éves 
tanköteles leány 458, 12—15 éves tanköteles gyermek 934; 6—15 éves tanköteles fiu 
1669, 6—15 éves tanköteles leány 1568, 6—15 éves tanköteles gyermek 3237. Ezek közül 
j á r t : helybeli elemi iskolába 961 fiu, 751 leány, összesen 1712 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 82 fiu, 74 leány, összesen 156 gyermek; idegen elemi iskolába 14 fiu, 22 leány 
összesen 36 gyermek; idegen ismétlő iskolába 14 fiu; felső vagy polgári iskolába 11 fiu, 
8 leány, összesen 19 gyermek; középtanodába 11 fiu. Iskolába jár t 1093 fiu, 855 leány, 
összesen 1948 gyermek; iskolába nem járt 576 fiu, 713 leány, összesen 1289 gyermek. 
Félnapi mulasztás volt 4906. Mulasztásokért megbüntettetett 8 szülő. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 193 fiu, 108 leány, összesen 301 gyermek. 

Tanitó volt 41; ezek közül 26 képesitett, 15 nem képesitett; 26 rendes, 15 segéd. 
Egyházi iskola volt 40, mely közül 38 az egyházközség tulajdona, 2 bérelt; 28 jó, 12 rosz 
karban van. Tanterem volt 42, tanitólak 38, faiskola 11, testgyakorló 3, fekete irótábla 56, 
fali olvasótábla 613, fali térkép 68, földgömb 30, természetrajzi eszköz 245, természettani 
eszköz 82, kötet könyv 620. Javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 6395 frt, terményekben 4501 frt, összesen 
10,896 frt. Az ingatlan vágyon értéke 37,570 frt, s ennek jövedelme 1297 frt, tőkepénze 
60 írt s annak kamatja 4 frt ; tandíjból bejött 5408 frt, községi segélyből 100 frt, egyházi 
segélyből 3684 frt, egyebekből 403 f r t ; összes évi jövedelem 10,896 frt. Ebből fordíttatott: 
rendes tanítók fizetésére 9447 f r t , segéd tanítók fizetésére 1057 f r t , javításra 108 frt, 
tanszerekre 70 frt., egyebekre 214 frt, összes évi kiadás 10,896 frt. 

Összegezés. 
Lélekszám 156,517. 6—12 éves tanköteles fiu 9472, 6—12 éves tanköteles leány 

9168, 6—12 éves tanköteles gyermek 18,640; 12—15 éves tanköteles fiu 3589, 12—15 éves 
tanköteles leány 3597, 12—15 éves tanköteles gyermek 7186; 6—15 éves tanköteles fiu 
13,061, 6—15 éves tanköteles leány 12,765, 6—15 éves tanköteles gyermek 25,826. Ezek 
közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 7959 fiu, 7486 leány, összesen 15,455 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 1454 fiu, 1439 leány, összesen 2893 gyermek; idegen elemi 
iskolába 432 fiu, 452 leány, összesen 884 gyermek;"idegen ismétlő iskolába 169 fiu, 104 leány, 
összesen 273 gyermek; felső vagy polgári iskolába 60 fiu, 48 leány, összesen 108 gyermek; 
magánintézetbe 4 fiu, 51 leány, összesen 55 gyermek; középtanodába 202 fiu, 33 leány, 
összesen 265 gyermek. Iskolába járt 10,280 fiu, 9613 leány, összesen 19893 gyermek; 
iskolába nem járt 2781 fiu, 3152 leány, összesen 5933 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
251,945. Mulasztásokért megbüntettetett 202 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású járt 614 fiu, 310 leány, összesen 824 gyermek. 

Tanitó volt 222; ezek közül 172 képesitett, 50 nem képesitett; 175 rendes, 47 segéd. 
Egyházi iskola volt 207, állami vagy községi 5. Az egyházi iskolák közül 189 az egyház-

5* 
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község tulajdona, 18 bérelt; 177 j ó , 30 rosz karban van. Tanterem volt 237, tanitó-
lak 200, faiskola 77, testgyakorló 49, fali olvasótábla 2905, fekete irótábla 341, fali tér-
kép 487, földgömb 145, természetrajzi eszköz 2581, természettani eszköz 686, kötet könyv 
4274. Iskola épült 5, javittatott 8. 

Az iskola évi jövedelme : kézpénzben 56,824 frt 97 kr., terményekben 31,462 frt 
57 kr., összesen 88,287 frt 54 kr. Az ingatlan vagyon értéke 126,911 frt 62 kr., s ennek 
évi jövedelme 6281 frt 38 kr., tőkepénz 40,158 fr t , s ennek évi kamatja 2700 frt 55 kr., 
tandíjból bejött 16,515 frt 94 kr . , községi segélyből 5080 frt 41 kr . , egyházi segélyből 
56,350 frt 86 kr . , egyebekből 1358 frt 40 kr., összes évi jövedelem 88,287 frt 54 kr. Ebből 
fordíttatott: rendes tanitók fizetésére 76,829 frt 16 kr . , segédtanítók fizetésére 5115 frt, 
javításra 2512 frt 60 kr., tanszerekre 573 frt 61 kr., egyebekre 3257 frt 17 kr., összes évi 
kiadás 88,287 frt 54 kr. 

A kerületi gyűlés ez iskolai jelentést tudomásul vette azon hozzáadással, 
hogy jövőre az eddigi kimutatási rovatok mellett a tanköteles és iskolát látogató 
gyermekek között levő arány százalékos összehasonlítással is jeleztessék. L. 

XVII. A mult évi ker. gyiilés jkvének XVI. pontjánál, mely szerint a nyitrai esperes-
nek jelentést kellett tennie az irtványi iskolák rendezése tárgyában kiküldött bizottságok 
működéséről, s a püspök úrnak a magas kormányhoz kérvényt kellett felterjesztenie, hogy 
a szükségbeli tanítóknak megengedtessék még egy évig tanítani : a nyitrai esperes beadta 
a meghagyott jelentést, melyben tudatja, hogy ötven szükségbeli tanító lett az iskolákból 
kitiltva; rendes iskolai állomások szerveztettek : Brezován egy, Bodfalván egy, Kosztolnán 
kettő, Krajnán kettő, Kosariszkón egy, Lubinán kettő, Miaván nyolcz, Pritrzsden egy, 
Szobotiston egy, O-Turán egy és két altanítói állomás, Turolukán egy, Verbóczon három, 
Verbón egy, közülök négyen vándortanítási kötelezettséggel. — Az irtványokon, hol 
lehetetlen egy iskolára való elegendő számú tanulót összehozni azon megállapodás tör tént : 
kéressék fel a magas kormány, hogy a magyar nyelv kellő ellátása mellett engedje meg a 
szükségbeli tanítók további alkalmazását, így Brezován két, Bodfalván egy, Krajnán két, 
Lubinán két, Pritrzsden két, Szobotiston két, Turolukán három, Verbóczon hat, egész nyolcz 
helyen. — A rendezett állomásokra pályázatok Írattak ki, egy tanító sem jelentkezett. — 
Ez okból s mivel a szükségbeli tanítók kitiltattak, 3500 irtványi gyermek tanítás nélkül 
maradt a gyászoló szülők gondjára bizva. — Iskolákat részint állítanak, részint alaposan 
átalakítanak : Mijaván, a városban egy, három tanteremmel, az irtványokon nyolcz, O-Tura-
Dubraván egy, két tanteremmel, Lubinán egy, két tanteremmel. — Ujolag pályázatok hir-
dettetnek, tót tanítók hiányában kevés reménynyel. — Tartani lehet tőle, hogy a megnyílt 
évben is 3000—3500 gyermek tanító nélkül marad. A viszonyok napról-napra elviselhetet-
lenebbekké lesznek. 

E jelentéshez hozzáadásul püspök úr jelenti, hogy a szükségbeli tanítóknak egy-
évi megtürése érdekében a magas kormányhoz intézett kérelme válasz nélkül maradt. 

A kerületi gyűlés a nyitrai iskolaügy szomorú viszonyait tudomásul véve 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz kérelmet intéz, hogy a nyitrai 
irtványokon addig, míg rendes tanítók nem találhatók, a szükségbeli tanítók alkal-
mazása megengedtessék; a nyitrai esperesség pedig felhivatik, hogy a kezdett uton 
haladva rendes tanítókat alkalmaztatni, iskoláit rendesen ellátni s így azokat az 
egyháznak s közmiveltségnek megőrizni törekedjék. L. 

XVIII . Az 1875. évi kerületi gyűlés által, tót tannyelvű gymnasium szervezésére kikül-
dött bizottság beterjeszti, „a Turócz-Szt.-Mártonban alapíttatni rendelt ág. hitv. evang. 
gymnasium alapszabályai"-t. 

A kerületi gyűlés sem a megalkotott alapszabályokat, midőn még az esperességek-
ben nem tárgyaltattak, sem maga a gymnasium megalapítását, midőn a fentnevezett bizott-
ság még minden a törvény által követelt előmunkálatokat nem teljesítette s jelentését kellő-
leg felszerelve be nem terjesztette érdemileg nem tárgyalhatván, elhatározza: 

a benyújtott alapszabályokat tárgyalás végett az esperességekhez leküldeni, a tót 
tannyelvű gymnasium szervezésére kiküldött bizottságnak pedig meghagyja, hogy 
a gymnasium szervezéséhez előírt és szükséges előmunkálatokon dolgozzék, s mű-
ködéséről szóló jelentését a jövő kerületi gyűlésnek benyújtsa. L. 

XIX. Mult évi ker. gyűlés jkvének XXI. s u. a. évi egyet, gyűlés jkve 6. és 18. pont-
jainál, melyekben úgy az államilag segélyzett evang. intézetek supplicatiói joga- mint általá-
ban a supplicatio rendezése iránt javaslattétel végett választmány küldetik ki , mely jelen-
tését a folyó évi egyetemes gyűlésnek fogja beterjeszteni; 

kerületi gyűlésünk a választmány munkálatát bevárja. T. 
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XX. A Zsedéniji alapítványból, a hagyományozó végakaratának s az 1881. évi ker. 
gyűlés jegyzőkönyve XXXI. pontjában foglalt határozatának megfelelőleg, főtiszt, püspök 
úr következő tanítókat részesített ösztöndíjakban : Á r v á b ó l : Kniet György, isztebnei-; 
L i p t ó b ó l : Klimo János, szent-iváni- és Húszka János, jakabfalvi-; M o s o n b ó l : Ebner Gyula, 
rajkai-; N y i t r á b ó l : Groebl Pál, holicsi- és Sasko István, brezovai-; P o z s o n y v á r o s b ó l : 
Mctzl János, ligetfalusi-; P o z s o n y m e g y é b ő l : Mendöl János, alsó szelii-; T r e n c s é n b ö l : 
PLudecz Pál, nagy-szalatnai; T u r ó c z b ó l : Kozsehuba János, blatniczai tanítókat. 

Tudomásul vétetik; az ösztöndíjasok pedig felhivatnak, hogy szabály-
szerűen kiállított, bélyeges nyugtáikat, illetékes esperesi hivataluk útján, tek. 
Jeszenszky József pénztáros úrhoz küldjék be. T. 

XXI. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami tanító- és tanítónő-képző 
intézetekben a vallásoktatásáról szóló következő jelentések. 

1. A pozsonyi tanítónőképző intézetről jelenti nt. Trsztyénszky Ferencz pozsony-
városi esperes és kerületi biztos úr, hogy a f. é. juliushó 4-én tartott vallástani képesítő 
és évet záró vizsgákon jelen volt. Az intézeten összesen 22 evang. növendék volt és pedig 
7 első-, 5 másod-, 7 harmad-, 3 negyedéves. A képesítő vizsgát 3 növendék tette és pedig 
2 kitűnő, 1 jeles eredmény nyel. Az évet záró vizsgán 18 növendék — 1 időközben el-
hagyta az intézetet — a folyó évi tananyagból: keresztyén hit- és erkölcstan Sztehlo András 
vezérfonala nyomán megvizsgáltatván, 10 kitűnő, 4 jeles, 4 jó osztályzatot nyert. Az ered-
mény úgy tiszt. Freytag A iktor lelkész úr munkásságát, mint a növendékek szorgalmát 
dicséri. — A képzőintézeti gyakorló iskola evang. növendékeinek vallástani vizsgája, kiket 
Korcsek Zsigmond úr oktatott, hasonlóan dicséretre méltó haladásról tett tanúbizonyságot. 

2. A modori tanítóképző-intézet evang. vallástanára tiszt. Hollerung Károly lel-
kész úr jelenti, hogy az intézetet 12 ág. hitv. evang. növendék látogatta, és pedig a IV. oszt. 5, 
a III. 3, a II. 2, és az I. 2. Az első három osztály tantárgya heti két órában volt a ker. 
hit- és erkölcstan; a IV. oszt. külön órában a vallástanítás módszertanában nyert oktatást. 
Juniushó 11-én tartatott az évi záró vizsgálat, valamint a tanképesítő vizsgálat a vallástan-
ból a IV. oszt. növendékeivel nagyt. Bitter Károly, pozsonymegyei főesperes és kerületi 
biztos úr jelenlétében, az I. osztályból 1 kitűnő, 1 jeles, a II. osztályból 2 jeles, a III . osz-
tályból 2 kitűnő, 1 jeles, a IV. osztályból 3 kitűnő, 2 jeles eredménynyel. Mind a 12 növen-
dék erkölcsi magaviselete kifogástalan volt és jóllehet mind a három nemzetiségből valók 
voltak, egytől-egyig egyetértettek azon törekvésben egyházuknak és hazájuknak egykoron 
leghívebben szolgálni. 

3. A zniováraljai tanítóképző-intézet evang. vallástanára tiszt. Klimo Vilmos lel-
kész úr jelentése szerint az intézetnek 7 ág. hitv. evang. és 1 evang. ref. növendéke volt. 
Az első három osztályba járó 7 növendéknek vallási tantárgya volt dr. Luther Márton 
kátéja Győry Vilmos tankönyve alapján, heti egy órában; a negyedik osztály növendéke 
pedig hetenkénti egy órában gyakorlati leczkéket tartott a katechizatióból. Az évet záró 
vizsgálat juniushó 7-én tartatott meg, mely alkalommal 2 növendék jeles, 3 jó és 2 elég-
séges osztályzatot nyert. A tanképesítő vizsgánál, mely juniushó 23-dikán tartatott meg, 
a megjelent 6 ág. hitv. evang. és 2 evang. ref. növendék közül 4 jeles, 2 jó és 2 elég-
séges osztályzatot nyert. — A tanítóképző-intézettel kapcsolatos gyakorló elemi iskolát 8 ág. 
hitv. evang. tanuló látogatta, kik hetenkint egy órában Luther M. kis kátéjából és a bibliai 
történetekből nyertek oktatást. Ezen vallástani órában a szomszédos Szlován községből 
17 ág. hitv. evang. gyermek is részt vet t , kik eddig semmiféle vallásoktatásban nem 
részesültek volt. 

Mindezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 
XXII . Olvastatott tiszt. Gyuris János liptóvári magy. kir. fegyintézeti lelkész úrnak ez 

intézetben tett lelkészi észleleteiről és hivatalos működéséről szóló kimerítő jelentése, mely 
szerint az evang. fegyenczek összes forgalmi létszáma volt 174; ezek közül rendes úton 
szabadult 17, feltételes szabadságra bocsáttatott 14, közvetítő intézetbe szállíttatott 2, Illa-
vára vitetett 1, meghalt 6. Az év végén maradt 134. 

Tudomásul vétetik. M. 
XXIII . Mult évi ker. gyűlés jkvének XXVI. pontjában foglalt s kerületünk egyházainak 

tűzkár elleni tömeges biztosítására vonatkozó, az esperességekhez szabályszerű tárgyalás végett, 
végleges határozathozatal czéljából leszállított bizottsági javaslat mellett felvétetik az „Adria" 
biztositó-társulat magyarországi osztályának, intézősége részéről beterjesztett felhivása. — 
Minthogy e kérdés még most véglegesen nem dönthető e l : 

a tűzkár elleni tömeges biztosításnak ügye egyelőre elejtetik. T. 
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XXIV. A lút- és lelkészjelölti vizsgálatok rendezésére vonatkozólag, tekintettel egyházkerü-
letünk mult évi jkvének XXVII . pontjában foglalt határozatára s ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés 14. pontjában foglalt felhívásra, 

kerületi gyülésünk ujolag is oda nyilatkozik, hogy a hit- és lelkészjelölti vizsgá-
latoknál egyedül az illető kerület püspökét illesse az elnökség. T. 

XXV. Egyetemes felügyelő báró Prónay Dezső úr ő méltósága Ácsán, 1886. évi 
juliushó 5-én, 55/86. sz. a. kelt levelével a folyó évi egyetemes gyűlést októberhó 13-ának 
délelőtti 9 órájára a pesti egyház tanácskozó termébe oly módon hívja össze, hogy a gyűlést 
megelőző napon azaz október 12-én esti 6 órakor a fent kitűzött helyen értekezlet fog 
tartatni. 

E gyűlésen kerületünk képviselésével megbízatnak : a rendszerillti 
elnökség mellett Laczo János, Baltik Frigyes, Pósch Frigyes, dr. Húrban József 
(napidíjjal), Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly, Roy Pál, Horváth József (napi-
díjjal), Csillaghy József, Bobrovniczky László, Major Pál, Mudron Pál, dr. Samarjay 
Károly, Kalenda János, Dohnányi Lajos és Dula Máté urak. 

XXVI. A kerületi pénztár s pénztárosi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság 
jelentése szerint az 1885. évben volt 

1. F o r g a l o m : 
Bevétel 9,338 frt 76 kr. 
Kiadás 7,864 „ 98 „ 

Pénztári maradék 1,473 frt 78 kr. 

2. V a g y o n á l l á s 1885. d e c z e m b e r 3 1 - é n : 
Cselekvő vagyon, tőkékben . . . . . 50,606 fr t 28 kr. 
Szenvedő vagyon, alapítványokban . . . . 23,235 „ 81 „ 
Levonva a cselekvő vagyont a szenvedőből mutatkozik 27 370 frt 47 kr 

tiszta vagyon ' 
Összehasonlíttatván a jelenleg kimutatott vagyon . 27,370 frt 47 kr. 

az 1884. év végén kimutatott vagyonnal 26,128 „ 37 „ 
mutatkozik vagyonnövekvés 1,242 fr t 10 kr. 

Tudomásul vétetik. T. 
XXVII . Miután a kerületi pénztárosi számadásokat is pénztárat vizsgáló bizottság mind 

a számadásoknak kifogástalanul pontos vezetéséről, mind a kimutatott pénztári vagyonnak 
tényleges hiány nélkül való létezéséről a bemutatott értékpapirosok, kötelezvények és ipar-
banki könyvecskéknek egyenkinti átvizsgálásából meggyőződött: tekint. Jeszenszky József 
pénztáros úrnak a szokásos felmentvény kiszolgáltatását javasolja. 

A közgyűlés tekintetes Jeszenszky József pénztáros úrnak az 1885. évre 
szóló számadásokra nézve a felmentvényt megadja s úgy neki, mint tek. Richter 
Ede pénztári ellenőr úrnak odaadó s eredményes működéseért őszinte köszönetét 
nyilvánítja. T. 

XXVIII . Az 1886/7. évi költségvetési előirányzat, a pozsonyi lyczeum és alumneum számára 
eddig kiszolgáltatott 250 frtnak 5 szavazattal 3 ellenében eszközölt törlésével, következőleg 
állapíttatik meg : 

I . S z ü k s é g l e t : 
1. Püspöki tiszteletdíj . . . . . 
2. Püspöki segédlelkész fizetése 
3. Váczi siketnéma intézetben vallástanításért 
4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja 
5. Kerületi pénztáros tiszteletdíja . 
6. Theologiai akadémiára évi járulék 
7. Németh István-féle alapítvány kamatai 
8. Szirmay Ádám-féle „ „ 
9. Zsedényi Ede-féle 

10. Özvegy-árva-intézet 
11. Nittnausz Mihály-féle 
12. Vegyes kiadásokra 

V 
n 

Összeg 

1,200 frt — kr 
300 V — ii 

20 V — » 
200 w — a 
100 r> — V 
250 n — 11 

87 » 66 » 
63 V — » 

1,000 V — » 
10 V 70 11 
15 11 — 11 

1,208 n 80 11 
4,455 frt 16 kr. 
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II. F e d e z e t 
1. Cselekvő tőkék jövedelme 2,548 fr t 14 kr. 
2. Esperességek illetéke Árva 73fr t 85kr . 

Liptó 322 „ 51 „ 
Moson 76 „ 54 „ 
Nyitra 509 „ 94 „ 
Pozsonyváros 86 „ 73 „ 
Pozsonymegye 147 „ 28 „ 
Trencsén . 205 „ 28 „ 
Turócz 264 „ 89 „ 
• • • • < 

Összeg 
• • 

1,697 fr t 02 kr. 
3. Államsegélyből . . . . . . . 210 „ — „ 

4,455 frt 16 kr. 
Osszehasonlíttatván a „Fedezet" a „Szükséglet"-tel sem felesleg, sem 

hiány nem mutatkozik. T. 
XXIX. A Németh István-féle alapítványi ösztöndíjak kiosztásában, az alapitványozó akara-

tának megfelelő eljárás biztosítása érdekében, az alapítványi okiratok átvizsgálása szüksé-
gesnek mutatkozván, 

ez okiratoknak áttanulmányozásával s az ez alapon készítendő jelentés benyúj-
tásával a kerületi pénztár megvizsgálására kiküldendő bizottság megbizatik. T. 

XXX. A pénztári számadásokat vizsgáló bizottság nagyt. Hodzsa András turóczi fő-
esperes úr jelentésének nyomán beterjeszti a volt turócz-szent-mártoni gymnasium a turócz-
szent-mártoni takarékpénztárban elhelyezett vagyona 1885. juliushó 1-től 1886. junius 30-ig 
terjedő évi állásának kimutatását, mely szerint: 

1. Kuzmányi-féle alapítvány . . . . . 186 fr t 37 kr. 
2. Stúr Lajos „ „ . . 
3. Paulinyi „ „ . . 
4. Zeneszerek alapja 
5. Suhajda-féle alap 
6. Intézeti orvos díjazására gyűjtött alap 
7. Tápintézeti alap . . . . 

250 „ 65 „ 
125 „ 76 „ 

50 „ 84 „ 
965 „ 75 „ 
264 „ 81 „ 
823 „ 63 „ 

Összeg 2667 frt 81 krt tesz. — 
A tőkék adólevonás nélkül 51/2

0/o~vaI kamatoztatnak. 
Minthogy azonban a tőkéknek kamatai a kerületi pénztárban őrzött takarékpénz-

tári könyvecskékbe bejegyezve nincsenek, a bizottság azoknak bejegyeztetését javasolja. 
A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kamatok bejegyezte-

tésének foganatosítására főtisztelendő püspök urat felkéri. T. 
XXXI . Kerületi pénztáros úr beterjeszti a kerületi elnökség 25 évi hivataloskodási jubi-

leuma alkalmából eszközölt gyűjtésre vonatkozó megvizsgált számadásokat. 
A számadások tudomásvétele mellett a felmaradt 838 fr t 3 krnyi kerü-

letünkbeli theologiai hallgatók javára szánt, örök időkre vGedtdyanumu néven 
kezelt ösztöndíjalapítványul rendeltetik s főtisztelendő püspök úr az ajánlat el-
fogadására és az alapítványi okirat kiállítására felkéretik. T. 

XXXII . A kerületi pénztári számadásoknak, a pénztár állásának megvizsgálására s a költ-
ségvetési előirányzat elkészítésére kiküldött bizottság 

elnöke : Mossóczy Lajos,^ esp. felügyelő, alelnöke : Bobrovniczky László, esp. fel-
ügyelő, t ag ja i : Schuli Ágost, Ritter Károly, Minich Dániel, Boor Mihály, Trsz-
tyénszky Ferencz, dr. Samarjay Károly, Milecz János, Chalupka Endre, Michaelis 
Vilmos, Jamniczky Péter. T. 

XXXII I . Jelen jkv. I. pontjával az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére ki-
küldött bizottság jelenti, hogy a számadást nemcsak teljesen rendben találta, hanem hogy 
mult évi ker. gyülésünk jkve XXXIV. pontjában foglalt azon óhajtásnak is, hogy a 
Zelenay-féle alapítványnál, a végrendelkező akarata szerint a jövedelem Y5-része tőkésí-
tessék elég tétetett; 

kedves tudomásul vétetik. T. 
XXXIV. Jelen jkv. II . pontjával a beíró Baldácsy-alapitvciny tárgyában kiküldött bizottság 
az alapítványi igazgatóság 1886. évi márcziushó 14-én kelt 1885. évre szóló jelentését, 
63,809 frt 49 kr. bevétellel, 58,506 fr t 90 kr. kiadással s 5302 fr t 39 kr. maradékkal, vala-
mint az 1886. évre összeállított költségvetési előirányzatát, 51,145 frt 14 kr. bevétellel, 
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18,152 frt 31 kr. kiadással és 32,992 frt 83 kr. maradékkal tudomásul venni javasolja. — 
Kerületünk javára ez alapítványból tettleg befolyt 1000, s az év folytán befolyandó 1000, 
tehát összesen 2000 frtot az 1884. évi ker. jkv. XXXIV. pontja szerint felosztatni ajánlja; 
az ügykezelés berendezése s a további elosztás foganatosítása iránt az esperességeket meg-
hallgatni véleményezi. 

Az alapítványi igazgatóság jelentése tudomásul vétetik. 
A befolyó 2000 fr t elosztására nézve az 1884. évi ker. gyűlés jkvének 

XXXIV. pontja irányadóul vétetvén az alapítványi szerződés VIII. pontjában jelölt 
czélok között úgy osztatik meg, hogy az összeg 2/8-a a z a ) alatti czélra u. m. a 
pusztuló egyházak megmentésére, Ínséges egyházak segélyezésére, építkező egy-
házak gyámolítására; 3/8-a a b) alatti czélra: a superintendens illő díjazására 
(most az egész 3/8), a csekély fizetésű lelkészek javadalmazására és 3/8-a a c) alatti 
czélra : a lelkészek özvegyei és árvái sorsának enyhítésére fordíttatik. 

Az esperességek felhivatnak, hogy az alapítványból folyóvá teendő 
segélyezés módozatára s az ügykezelésre vonatkozó véleményeiket s javaslataikat 
a legközelebbi kerületi gyűlésre terjesszék be. T. 

XXXV. Fentebbivel tárgyi kapcsolatban olvastatik a tiszáninneni evang. reform, egyház-
kerület Miskolczon 1886. évi april 28 — 30. napjain tartott közgyűlés jkvének kivonatban 
közölt 41. pontja, mely szerint e kerületi gyűlés a báró Baldácsy-alapítványi igazgatóság 
1886. évi márcziushó 14-iki jelentését tudomásul veszi; azonban az alapítványi ügyész 
2500 frtnyi fizetésének nagysága felett megütközésének ad kifejezést, midőn őt e fizetésén 
felül még 10 frtnyi utazási napidíj és útiköltség illeti, holott az alapítványi birtok viszonyai 
már-már rendezve lévén, a jogügyek elővitelére ily nagy díjazással egyenértékű munka 
alig szükséges; de tekintve, hogy az alapítvány jövedelme mindössze 51,000 frt, ezen jöve-
delemmel arányban sem áll : az alapítványi igazgatóság figyelmét e körülményre felhívja 
s felkéri, hogy jövőre a takarékosság elvét figyelemben tartsa, az alapítvány kiadásait a 
jövedelemhez arányosítsa. 

Egyházkerületünk teljes mértékben osztja a tiszai evang. ref. testvér-
kerület nézetét, kívánságához hozzájárul s az alapítványi igazgatóságban működő 
képviselőit kivánata teljesítésének szorgalmazására felhívja. T. 

XXXVI . Beterjesztetik a vallás és közoktatásügyi inagy. kir. minisztériumnak 1886. évi 
juliushó 28-án 24,957. sz. a. kelt leirata, melylyel főtisztelendő püspök úr értesíttetik, hogy 
az ág. hitv. evang. egyház részére a f. évi államköltségvetésben törvényhozásilag meg-
szavazott javadalomból a dunáninneni kerületet megillető 5000 frt kifizetésére a pozsonyi 
magy. kir. adóhivatal utasíttatott, mely összegről okmányolt számadás lesz annak idején a 
nmélt. miniszter úrhoz felterjesztendő, 

tudomásul szolgál. T. 
XXXVII . Jelen jegyzőkönyv III . pontjával kiküldött bizottság munkálatának alapján az 
államsegély következőleg osztatik el: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gyűl. jkvének 45 plja.) 250 frt. 
2. Esperességi lelkészi özvegy-árva intézeteknek . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . . 800 „ 
4. Turóczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a znió-váraljai 

tanítóképző vizsgáihoz útiköltség . . . . . 20 „ 
5. Pozsony megyei esperesnek a modori tanítóképzőben hasonló 

czímen . . . . . . . . . . 20 „ 
6. Znióváraljai tanítóképző vall ás tan árának . . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletekre . . 210 „ 2950 frt 
8. Egyes esperességek szerint: 

a) Árvái esperesség : esperességi pénztár 60 frt . Tomala Lajos, 
zsaskói lelkész 30 frt, Janoska György, jaszenovai lelkész 
20 frt, alsó-kubini vallástanár 30 frt . . . . 140 „ 

b) Liptói esperesség: esp. segédlelkészi alap 150 frt, német-
lipcsei egyház 40 frt, nagy-palugyai egyház 40 frt, Csobrda 
Pál , szmrecsányi lelkész 40 fr t , rózsahegyi vallástanító 
40 fr t 310 „ 

c) Mosoni esperesség: magyar-óvári egyház 120 frt, orosz vári 
egyház 20 frt . . . . . . . 140 „ 

Áttétel 590 fr t 2950 frt 
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Átvitel 590 frt 2950 frt 
cl) Nyitrai esperesség: szakolczai vallástanár 50 frt, Nedobry 

József, császtkói lelkész 40 frt, Stefánik Pál, kosariszko-
prjepasznei lelkész 40 frt, Erdélszky JMihály, vágujhelyi 
lelkész 40 frt, verbóczi egyház 80 frt, salgói egyház 80 frt, 
szakolczai egyház 50 frt, kosariszko-prjepasznei egyház 
30 frt, császtkói egyház 30 frt, vágujhelyi egyház 30 frt, 
nyitra-zerdahelyi egyház 30 frt . . . . 500 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség: Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész 
100 frt, ligetfalusi egyház 40 frt 140 „ 

f ) Pozsonymegyei esperesség: misérdi egyház 80 frt, puszta-
födémesi egyház 80 fr t , grinádi egyház 40 fr t , Javos 
József, modor-kralovai lelkész 40 frt . . . . 240 „ 

g) Trencséni esperesség : sztankóczi egyház 60 fr t , trencséni 
vallástanár 50 frt, zay-ugróczi vallástanár 50 frt, Svehla 
Ferencz, laazi lelkész 30 frt, Krizsan János, szúlyói lelkész 
30 frt, Laczko János, morva-ljeszkói lelkész 30 frt, Wargha 
János, ksinnai lelkész 20 frt, Zzámbokréthy Lajos, püchói 
lelkész 30 frt, Bálent István, beczkói lelkész 30 frt . 330 „ 

li) Turóczi esperesség: turócz-szent-mártoni vallástanár 50 frt, 
szucsányi lelkész 50 frt, Lindner Mihály, nagy-jeszenei 
lelkész 50 frt, Chorváth Sámuel, tót-prónai lelkész 50 frt, 
turócz-szent-mártoni egyház 50 frt . . . . 250 „ 2050 „ 

Összeg 5000 frt. 
A segélyben részesíttetek felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított, 

bélyeges nyugtáikat illetékes espereseik utján tek. Jeszenszky József, kerületi 
pénztáros úrhoz küldjék be s ugyanez llton veendik illetékeiket. Külön be-
küldött, egyes nyugták figyelembe nem vétetnek. T. 

XXXVIII . Olvastatik a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztériumnak 1885. évi 
októberhó 16-án 47080./1884. sz. a. kelt és egyetemes felügyelő úr ő méltóságához intézett 
leirata, melyben egyetemes egyházunknak az államsegély felemelésére vonatkozó kérelmére 
kijelenti, hogy e kérelem ez idő szerint nem teljesíthető; mivel az egyes egyházak részére 
az állami költségvetésbe felvett, csupán egyházi czélokra szánt összegek nem szolgálhatnak 
arra a czélra, hogy ez által a középiskolákról szóló 1883. XXX. t. cz. rendelkezései hatás-
talanokká válljanak; de meg telj esi thetlen e kérelem a jelenben azért is, mert teljesítése 
legalább is ugyanily jogosultságu kivánságot támasztana más egyházak részéről is, mi az 
állami költségvetésnek a jelenlegi pénzügyi helyzet által meg nem engedett megterhelte-
tését vonná maga után. De nincs e kérelem az ág. hitv. evang. egyház létszáma által 
sem igazolva, mert péld. a helvét hitv. evang. egyháznak két milliót meghaladó létszáma 
mellett, ez egyház részére 65,000 forint vétetett fel a költségvetésbe; az egy milliót alig 
meghaladó ág. hitv. evang. egyház részére felvett 36,000 frtnyi összeget épen nem találja 
csekélynek. Különben a miniszter úr mindenkor kész a középiskolák segélyzésére nézve 
a folyamodó egyházzal az 1883. XXX. t. cz. által megszabott uton és módon tárgyalá-
sokba bocsátkozni. 

Fentebbivel kapcsolatban olvastatik báró Prónay Dezső egyet, felügyelő úrnak 
Budapesten 1885. évi novemberhó 23-án 105/1885. sz. a. kelt s főtiszt, püspök úrhoz in-
tézett levele, melyben kijelenti, hogy a fentebbi elutasító leiratra a vallás és közoktatási 
minisztériumhoz intézett felterjesztésében megjegyzé, hogy az elutasító határozat támoga-
tására felhozott okok félreértésen alapulnak. Mert az egyház kérvényében a szolgálatok, 
az ezekkel járó teher és a segély aránytalanságára történvén utalás, a terhek közt, mint 
legutóbbi az volt kiemelve, mely a hit- és erkölcstantanításnak más felekezetű s állami 
iskolákban való ellátásából ered. Ezt pedig könnyíteni s a bajt orvosolni az 1883. évi 
XXX. t. cz.-ben megszabott módon nem lehet. Mert világosan meg lévén mondva a kér-
vényben, hogy az a Királyhágón inneni négy egyházkerület nevében szól s hogy a 
36,000 frtnyi segélyből ezen négy kerületnek csak 20,000 frt, tehát egy kerületnek 5000 frt ju t : 
ennélfogva nyilván tévedés, midőn az egész 36,000 frt s így a Királyhágón túli egy kerületnek 
adott 16000 frt és úgy említtetik, mintha az a kérvényező egyetemes egyháznak adatnék. 

A miniszteri leirat sajnos tudomásul vétetik; egyetemes felügyelő úr 
felterjesztésének eredménye elváratik. T. 
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XXXIX. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a folyó évben házassági felmentvényi díjakat 
fizetők jegyzékét, nevezetesen : Csernek János, Szobotistról 10 frt, Lehoczky Lajos, Rózsa-
begyről 20 frt, Kaszaniczky János, Guóthfalváról 10 frt, Sulek Pál, Kis-Porubáról 10 frt, 
Michalec János, Ó-Turáról 10 frt, Vlcsek János, Miaváról 10 frt, Kocsvara Sámuel, Miavá-
ról 10 frt, Bogya János, Dubováról 10 frt, Licbardus Lajos, Felső-Boczáról 10 frt, Piovarcsi 
József, Alsó-Boczáról 10 frt, Zatko Mátyás, Yavrisóról ' l 0 frt, Borszuk Mihály, Ó-Turáról 
10 f r t , Gálás Mátyás, Szobotistról 10 f r t , Fiala János, Hrachovistyéről 10 f r t , Koncsek 
József, Kelemenfalváról 20 f r t , Patoprszty Pál, Schvveinsbachból 10 f r t , Volna György, 
Krpelanból 10 frt, Patoprszty János, Schweinsbachból 20 frt, Urspringer Mátyás, Zurány-
ból 20 frt, Szloboda Mihály, Récséről 10 frt, Frics Mihály, Schweinsbachból 20 frt, Beniczky 
Antal, Dernénfalvárói 20 frt, Jandik János, Turolúkáról 10 frt, Pavlik Pál, Bukóczról 10 frt, 
Moravcsik Márton, Nyitra-Mosóczról 10 f r t , Licsko András, Jeszenóról 10 f r t , Hazucha 
György, Király-Lubelláról 10 frt, Maczák Mihály, Zsaskóról 10 frt, Bazsik Mátyás, Bazin-
ból 10 f r t , Ursini Mihály, Nedozorból 10 f r t , Zsarnoviczky Gábor, Tót-Prónáról 10 frt, 
Seben Mihály, Závadáról 10 frt, Durecz János, Miaváról 10 frt, Nyinyai Mihály, Német-
Porubáról 10 fr t , Kozsman József, Blatniczáról 10 f r t , Raffay András, Turányból 10 frt, 
Schwanzer János Sámuel, Pozsonyból 10 f r t , Kadlecsik Pál, Szobotistról 10 fr t , Djanis 
János, Károlyfaluból 10 frt, Maier János, Modorból 20 frt, Sintai Pál, Dovallóról 10 frt, 
Zelina András 10 frt. Összesen 490 frt. 

Ezen összeg a kerület esperességeiben létező 8 lelkészi s a pozsonyi 
lyczeumi tanári özvegy-árva intézetek között, tehát kilencz egyenlő részre osztva 
az illetőknek kiszolgáltatandó. T. 

XL. Kerületi gyámintézetünk jelentése szerint a folyó 1885/6. évben volt B e v é t e l : 
Árváiból: szabad rendelkezésre 32 frt 22 kr., Leopoldianumra 10 frt, Gusztáv-Ado^f-egyletre 
6 frt 11 kr.; Liptóból: szab. rend. 34 frt 71 kr., Leopold. 28 frt 25 kr., Guszt.-Ád. 12 frt; 
Mosonból: szab. rend. 69 frt 34 kr., Leopold. 10 frt, meghat, czélokra 24 frt 66 kr.; Nyitrá-
ból: szab. rend. 14 frt 16 kr., Leopold. 10 frt; Pozsonyvárosból: szab. rend. 411 frt, meg-
hat. czéjokra 205 frt 49 kr.; Pozsony megyéből: szab. rend. 83 frt 72 kr., Leopold. 20 frt, 
Guszt.-Ád. 37 frt 15 kr. , meghat, czél. 41 frt 85 kr.; Trencsénböl, Újhelyi Istvánnak az 
esperességi gycimintézetre tett alapítványán felül: szab. rend. 65 frt 58 kr., Leopold. 13 frt 
50 kr., Guszt.-Ád. 13 frt 37 kr., szeretetadományra 6 frt 12 kr., budapesti árvaházra 5 f r t ; 
Turóczból: szab. rend. 33 frt 53 kr., Leopold. 10 fr t , Guszt.-Ád. 12 frt, hat. czélokra 
14 frt 26 kr. Összesen : szabad rendelkezésre 744 frt 26 kr., Leopoldiánumra 101 frt. 75 kr., 
Gusztúv-Ádolf-egyletre 86 frt 63 kr., meghatározott czélokra 297 frt 38 kr. = 1 2 2 4 f r t 2 k r . 
K i a d á s : Határozott czélokra: 479 frt 76 kr. A kerületi gyámintézet rendelkezésére álló 
788 frt 85 krnyi összeg fele : 394 frt 43 kr. a központba szállíttatván a megmaradt 394 frt 
42 kr. következőleg osztatik el : kerületi képviselőnek 50 frt, Leopoldiánumra 50 frt, jasze-
novai, tarnóczi, oroszvári, csácsói, ligetfalusi, modor-kralovai, laázi, konszkói egyházaknak 
33—33frt jával = 246 frt, uj-szandeczi egyháznak 16 frt, rendkívüli kiadásokra 14 frt 42 kr. 

A gyámintézeti istentisztelet oífertoriuma 116 frt 7 kr., felerészben a duna-szerda-
lielyi gyülekezetnek adatott, fele a központi pénztárba szolgáltatik be. 

Nagy szeretetadományra ajáriltatik a német-lipcsei egyház Liptómegyében. 
Egyetemes gyámintézetnek segélyezésre ajánl tatnak: Szucsány, Zsaskó, Csácsó, 

Boczabánya, Magyar-Ovár, Zárjecs, Modor-Kralova, FŐrév. 
Szent edényekkel való ellátásra ajánltatnak : Vychodna, Alsó-Salgó; tót-szövegű 

szentírás kéretik Tarnócz számára. 
Egyetemes gyámintézeti egyházi elnökké egyhangúlag Zelenka Pál, gyámintézeti 

jegyző választatott, a világi elnökre megtörtént szavazás eredménytelen maradt. 
A kerületi gyámintézeti számadások megvizsgálására egy, Trsztyénszky Ferencz, 

Ritter Károly és Freytag Viktor tagokból álló bizottság küldetett ki. 
Tudomásul szolgál s a gyámintézetnek s vele szegény-, segélyzésre 

szorult gyülekezeteink ügye a felebaráti szeretet buzgó pártfogásába melegen 
ajánltatik. T. 

XLI. A mult évi ker. gyűlés jkve XL III. és az ugyanazon évi egyetemes gyűlés jkve 
5. s 17. pontjainál, melyek szerint az egyetemes alap létesítése tárgyában kiküldött bizott-
ság megalakíttatván, javaslatának beterjesztése kilátásba helyeztetik, 

kerületünk a bizottság javaslatának beterjesztését várja. T. 
XLII. A budapesti protestáns országos árvaegylet felhívása beterjesztetvén, 

e jótékony egylet a hivek és gyülekezetek buzgó pártfogásába melegen ajánl-
tatik. T. 
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XLIII . Mult évi ker. gyűlésünk jkvének XLVL, s az ugyanazon évi egyetemes gyűlés 
44. pontjában az anyakönyvek vitelének nyelvére vonatkozó kérdést illetőleg 

egyházkerületünk ismételve kijelenti, hogy előbbeni határozatához hiven, az 1868. 
évi XLIV. t.-cz. 14. §-a által adott jogát, melynél fogva: „az egyházközségek 
anyakönyveik vezetésének nyelvét tetszés szerint határozhatják meg" fenntart ja; 
a dunáninneni kerület- felügyelőjének indítványát pedig el nem fogadja. T. 

XLIV. A mult évi kerületi gyűlés jkvének XLVII . pontjánál főtisztelendő úr jelenti, hogy 
egyházunk főpásztoraival való érintkezésben általában, a kormányhatóságok különösen, de 
még O Felsége is kegyelmes irataiban a „püspök" czímzést használják. 

Örvendetes tudomásul szolgál. T. 
XLV. Az árvák érdekében szükségelt anyakönyvi kivonatokért járó díj tárgyában mult 

évi kerületi gyülésünk jkvének XLVIII . pontjával a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál sürgetett válasz, a mult évi egyetemes gyűlés jkve 35. pontja szerint oly 
értelemben megadatott, hogy a minisztérium a szóban levő 1877. évi XX. t.-cz. 230. §-ának 
kérelmezett módosítását ez idő szerint nem tartja czélszerünek, 

sajnos tudomásul vétetett. T. 
XLVI. Kerületünk mult évi jkve LI. pontjával az egyházi fekvöségek telekkönyvezésének 

tárgyában az egyetemes gyűléshez intézett kérelme, az egyet, gyűlés jkve 56. pontja szerint 
úgy intéztetvén el, hogy az indítvány, vélemény előterjesztése végett, Győry Eleknek, mint 
egyetemes vallásügynöknek kiadatott, 

közgyűlésünk a vélemény beterjesztését elvárja. T. 
XLVII. A mult évi egyetemes gyűlés jkve 9. pontjában foglalt egyetemes közoktatásügyi 

bizottság szervezésére vonatkozó javaslatot 
kerületi gyűlésünk elfogadja. T. 

XLVIII . Mult évi egyetemes gyülésünk jkve 50. pontjánál beterjesztetik a pestmegyei ág. 
hitv. evang. esperesség 1886. évi junius 17-én tartott gyűléséből kelt zsinattartást szorgal-
mazó felhívása, 

kerületi gyülésünk az egyetemes gyűlés idézett pontjában foglalt határozattal 
egyetértve a zsinat egybehivását ez idő szerint sürgősnek nem tekinti. T. 

XLIX. Halászi, mosonmegyei község ág. hitv. evang. lakosai, kik eddig a dunántúli kerü-
let, győri esperesség Lébeny anyaegyházhoz tartoztak; de mely gyülekezettől 4 órai távol-
ságra lakván a 1/2 óra járásnyira fekvő magyar-óvári leánygyülekezethez s vele a dunán-
inneni kerület mosoni esperességéhez kivánnak csatlakozni. — E czéljuk elérése végett 
folyamodványukhoz csatolva beterjesztik úgy a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
1885. évi gyűlési jkve 44. pontjában foglalt, szándékukat pártfogoló határozatot, mint a 
magyar-óvári leánygyülekezet s a mosoni esperesség szándékukat helyeslő s őket be-
fogadó határozatát. 

Egyházkerületünk e beterjesztett elbocsátó és befogadó szabályszerű hatá-
rozatok alapján a halászi ág. hitv. evang. egyházhiveket kebelébe fogadja s őket 
a magyar-óvári gyülekezetbe kebelezetteknek jelenti ki. T. 

L. Felolvastatik a nyitrai esperességnek Leska János főesperes és Mudroii Pál espe-
rességi felügyelő által aláírt s a kerületi gyűlést megelőző értekezleten szabályszerűen be-
nyújtott határozati javaslata : „Több tanulónak a pozsonyi lyczeumból és több theologus-
nak a theologiai akadémiából történt legutóbbi kiutasítása indokából, a nyitrai esperesség 
az 1886. augusztushó 24-re egybehívott dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület gyűlé-
sének a következő határozati javaslatot terjeszti elő: 1. ezen egyházkerület rosszalását fejezi 
ki az illető tanári testületeknek és fegyelmi hatóságoknak eljárásukért; 2. ezen egyház-
kerület az illető lyczeális tanulók és theologusok rehabilitatióját határozza el; 3. ezen 
egyházkerület azon alapszabályok revisióját kívánja, melyek alapján ezen kiutasítások meg-
történhettek; 4. ezen egyházkerület interpellálja a főtisztelendő Püspök urat : váljon a 
lyczeisták és theologusok ezen kiutasításánál közbelépett-e mint inspector scholarum? s ha 
nem, miért nem tette azt." 

Ennek ellenében felolvastatik a pozsonyi evang. lyczeum tanári karának óvás-
tétele, melyben azon indító okokból: mert a lyczeum nem tartozik a kerület fennhatósága 
alá; mert a vétkeseknek talált tanulók ügye minden iskolai törvénykezési joghatóságokon 
át szabályszerűen keresztül lett vive s így kormányzati hatóság felülbírálásának tárgyát 
nem képezheti; mert az ily tisztán iskolai fegyelmi belügyben semmiféle idegen külbefolyás-
nak tért nem engedhet: a beterjesztett határozati javaslat tárgyalása ellen tiltakozik. 
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Miután az elnökség az illetékesség kérdésének fenntartása mellett, nevezetesen 
püspök úr tisztán személyes indítóokból, nehogy a személyéhez intézett kérdés elől még 
csak kitérni is látszassék a határozati javaslatban foglalt interpelláczióra a választ megadta; 
kerületi felügyelő úr pedig jóakaratból, a béke kedvéért az illetőket beterjesztett határozati 
javaslatuknak visszavételére kérte volna, mely kérelmével azonban czélt nem ért; minthogy 
a kerületi gyűlést, mint kormányzó testületet egy az illetékes törvényszékek által szabály-
szerűen és végérvényesen ellátott ügynek tárgyalására illetékesnek nem tartja : 

elnöki jogával élve, az ügyet a napirendről leveszi. 
LI. Egyéb tárgy nem lévén, miután még a jelen jegyzőkönyv hitelesítésével 

dr. Samarjay Károly, Jeszenszky József, Richter Ede, Fürst János és Freytag 
Viktor urak megbízattak : a kerületi közgyűlés befejeztetett. 

Kelt P o z s o n y b a n 1886. évi augusztushó 24. és 25. napjain. 

T r s z t y é n s z k y F e r e n c z , 
egyházkerületi magyar jegyző. 

L e s k a J á n o s , M i c h a e l i s V i l m o s , 
egyházkerületi tót jegyző. egyházkerületi német jegyző. 



TARTALOMJEGYZÉK. 

Az elnökség 25 éves jubileuma; — püspöki előterjesztés 24 év történetéről. 
1. Bizottság, az egyetemes pénztár számadásainak átnézésére. 
2. Bizottság, a báró Baldácsy-alapítvány tárgyában. 
3. Bizottság, az állami segély elosztási tervezetének elkészítésére. 
4. Püspöki évi jelentés. 
5. Fabiny Teofil üdvözlése. 
6. Kerületi tisztviselők választása. 
7. Kerületi iskolai bizottság választása. 
8. Kerületi egyházi törvényszék megalakítása. 
9. Püspökeink főrendiházi tagsága által követelt intézkedés. 

10. Idegen iskolákba járó felekezetünkbeli tanulók vallás-tanítása. 
11. Gyermekelkeresztelések. 
12. Illetéktelen párbérszedés. 
13. Reischel Károly-alapítványról szóló jelentés. 
14. Miniszteri rendeletek. 
15. Portomentes hivatalos levelek czímezése. 
16. Népiskolai jelentés. 
17. Nyitrai népiskolaügy. 
18. Tót tannyelvű gymnasium. 
19. Államilag segélyzett evang. intézetek supplicatiója. 
20. A Zsedényi-alapítványból jutalmazott tanítók. 
21. Tanítóképzői vallásoktatás. 
22. Lipótvári fegyintézet. 
23. Tíízkár elleni tömeges biztosítás. 
24. Hit- és lelkészjelölti vizsgálatok. 
25. Egyetemes gyűlésre képviselők kiküldése. 
26. Kerületi pénztárról jelentés. 
27. Kerületi pénztárosnak felmentés. 
28. Költségvetési előirányzat. 
29. Németh István-féle ösztöndíj. 
30. A volt turócz-szt.-mártoni gymnasium vagyona. 
31. Jubileális számadás. 
32. Kerületi pénztárt vizsgáló bizottság. 
33. Egyetemes pénztárról jelentés. 
34. Báró Baldácsy-alapítványról jelentés. 
35. Baldácsy-alapítványi ügyész fizetése. 
36. Állami segély utalványozása. 
37. Állami segély elosztása. 
38. Állami segély felemelése. 
39. Házassági felmentvényi díjak. 
40. Kerületi gyámintézeti jelentés. 
41. Egyetemes alap. 
42. Budapesti protestáns országos árvaegylet. 
43. Anyakönyvek vitelének nyelve. 
44. Püspöki czimzés. 
45. Árvák érdekében szükségelt kivonatok díj clZícLS BJ. 

46. Egyházi fekvőségek telekkönyvelése. 
47. Egyetemes közoktatásügyi bizottság. 
48. Zsinat. 
49. Halászi hivek bekebelezése. 
50. A pozsonyi lyczeumból s theologiai akadémiából kizárt tanulók. 
51. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
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A d u n á n i n n e n i 

ágost. hitvalL evang. egyházkerület 
1886 . évi augusztusié 24 . és 25. napjain, 

P o z s o n y b a n 
tartott 

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 



A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1887. évi augusztushó 23. és 24. napjain, Pozsonyban, 
Főtisztelendő és Méltóságos Dr. Geduly Lajos püspök, kir. tanácsos és 
Nagyméltóságú Szent-Iványi Márton, kerület i felügyelő, valóságos belső 

t i tkos tanácsos társelnöklete alat t t a r to t t közgyűlésének 

f ű z ő k ö n , y y e . 

Jelen voltak, mint az esperességek képviselői: árvái esperességböl: Skripeny János, 
alesperes, lestinei lelkész; liptói esperességböl: Baltik Frigyes, főesperes, liptó-szt.-miklósi 
lelkész, Kraeti János, r nagy-palugyai lelkész, Ruzsiak János, egyh. felügyelő; mosoili 
esperességböl: Schuh Ágost, esperes, gálosi lelkész, Major Pál, esp. felügyelő, Bodiczky 
Kálmán, zurányi lelkész; nyitrai esperességböl: Leska János, főesperes, ker. jegyző, brezovai 
lelkész, Mudroh Pál, esp. felügyelő, Boor Mihály, alesperes, szakolczai-, Boor Lajos, 
krajnai lelkészek; pozsonyvárosi esperességböl: Trsztyénszky Ferencz, esperes, ker. jegyző, 
pozsonyi lelkész, Dr. Samarjay Károly, esp. felügyelő, Fürst János, Freytag Victor, 
pozsonyi-, Polevkovics Gusztáv, récsei lelkészek, Jeszenszky József, ker. pénztáros, Richter 
Ede, ker. pénztári ellenőr, Michaelis Vilmos, ker. jegyző, lycz. igazgató, Chalupka Endre, 
Sziklai Ottó, Csáder Gyula, igazg. tauitó; pozsonymegyei esperességböl: Ritter Károly, 
főesperes, somorjai-, Rásó Mihály, alesperes, felső-szelii-, Kercser Ede, bazini német lel-
készek ; trencsélli esperességböl: Dohnányi Lajos, esp. felügyelő, Bálent István, beczkói 
lelkész, Porubszky János, esp. jegyző; turóczi esperességböl: Horváth József, főesperes, 
turócz-szt.-mártoni lelkész, Dula Máté, esp. másodfelügyelő. 

Fentebbieken kívül: Bogyay Antal, nyitra-szerdahelyi-, Farkas Gejza, nagyszom-
bati-, Csernák Gusztáv, grinádi-, Ebner Gusztáv, német-járfalusi-, Minich Dániel, modori 
tót-, Schleiffer Károly, misérdi-, Szilárd János, alsó-szelii lelkészek; Breyer Jakab, püspöki 
segédlelkész; Schneller István, theol. akad. igazgató, Csecsetka Sámuel, Vasskó Gyula, 
theol. akad. tanárok; Adamis Károly, Harmath Károly, Zorkóczy Sámuel, Hirschmann 
Nándor, Márton Jenő, lyczeumi-, Dr. Wágner Lajos, főreáliskolai-, Dr. Petz Gedeon, egye-
temi magán-tanárok; Freuszmuth Frigyes, Dorn János, pozsonyi elemi tanítók, Heim 
Károly, Dr. Dobrovits Mátyás, Andreae Ernő, Moczkovcsák Victor, Günther M. V., 
Szandtner Pál, Kesztler Tivadar, Rosenkranz Károly s más gyülekezeti tagok. 

A kerületi közgyűlést megelőző napon tartott értekezleten megállapított napirend 
nyomán, mindenek előtt az Urnák házába vonultak a hivők, hol is tiszt. Farkas Gejza 
nagyszombati lelkész urnák épületes igehirdetésével megtartatott s gyámintézeti offertorium-
mal befejeztetett az istentisztelet. — Mire a közgyűlés tagjai a tanácskozási teremben 
összejővén, Főtisztelendő püspök ur kenetteljes imában Istentől a bölcseségnek, mérséklet-
nek és szeretetnek adományait kérte. — Miután az esperességek képviselői megbízó leve-
leiknek benyújtásával a gyűlés megalakult s kerületi felügyelő ur ő nagyméltósága által 
megnyitottnak jelentetett k i : megindult a tanácskozás s következőleg folyt: 

I. Főtisztelendő püspök ur felolvassa következő évi jelentését: 



Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Mult évi egyházkerületi gyűlésünk egy kellemetlen jelenettel végződött. Nem 

azért említem ezt fel, hogy azon jelenetnek képét visszaidézzem s az általa okozott érzel-
meket uj életre keltsem. Ellenkezőleg; örömömnek kívánok kifejezést adni a felett, hogy 
ama jelenet nem fűződött tovább, s annak egyházi életünk terén gyászosabb következmé-
nyei nem lettek. Pillanatnyi zivatar volt az, mely elzajlott, s utána, ha nem is zavartalan 
derű, de szélcsend állt be. Az Urnák lelke, ugy látszik, mindenkinek újra eszébe juttatta 
azon megrázó igazságot: minden ország, mely magában meghasonlik, elpusztul, és egy város 
is vagy háznép, a mely meghasonlik magában, meg nem maradhat. — Egyházunkat talán 
soha annyi ellenséges elem, annyi veszély, annyi nyilt és titkos megtámadás nem környezé, 
mint épen most. Ezek ellen csak kétfelől jöhet számára az oltalom és segítség : az Istentől, 
az igazság Istenétől, a ki apáink drágán szerzett örökségét az idők vajmi nehéz viharain 
keresztül nem hagyá kárba menni és saját összetartásunktól. Hagyjuk a külharczokat oda 
kint, egyházunk szentélyébe azok nem valók, ugyanazért ne is engedjünk azoknak oda 
bemenetelt. Igyekezzünk inkább azt megőrizni oly enyh- és békehelyül, hová a világ harczai 
elöl mi és hívő népünk visszavonulhatunk, s itt ne ismerjünk más érdeket, más mozgató 
erőket, mint szeretett, veszélyeztetett, drága egyházunknak javát. Vegyünk magunknak példát 
annak ellenein; azok fel tudják használni az idő minden fordulatát a magok hasznára, 
okosak mint a kígyók. Legyünk mi is olyanok; de természetesen szelidek is mint a galambok. 
Azon reménységben, hogy figyelmeztető jó szándékú szavaim e gyűlés tisztelt tagjainál 
nem fognak siket fülekre és zárt szívekre találni s a hittestvéri összetartás, a fenálló világi 
nézetkülönbségek daczára, e gyűlés tanácskozásaiban is nyilvánulni fog, mielőtt ezekhez 
fognánk, bevett szokásunk szerint, a mult egyházi közigazgatási év kiválóbb mozzanatainak 
rövid vázlatát kivánorn adni. 

E szavak le voltak írva, mielőtt némely indítványok az esperességekből beadat-
tak. Ugy játszik ezeknél fogva, hogy az imént kifejezett reménységem még sem fog 
teljesülni. Ám legyen ! Legalább arra kérem az Urat ne engedje, hogy a felvonulni látszó 
felhő nagyobb kárt tegyen körünkben. 

E vázlatomat különben mivel kezdhetném méltóbban, / mint az egyházainkban 
mutatkozó és működő hitélet számos örvendetes nyilatkozataival? Általános a panasz, hogy 
ez kihalt az emberi keblekből. Egyeseknél, fájdalom, igen; de liitsorsosaink zöménél, hála 
Istennek, nem. Avagy a hol folyvást épülnek Isten házai, tornyok, oltárok orgonák s 
egyéb vallásos, egyházi czélokra szánt tárgyak; a hol oly nagyszerű alapítványok tétetnek, 
a mint az ezen év folytán is több egyházainkban történt; a hol nincsen még oly kicsiny 
egyház sem, melynek'hívei nem járulnának, igaz, az idők sanyarusága miatt néha fohász-
kodva, de általában kész örömmel, az egyházi és iskolai szükségek fedezéséhez : ott lehet 
e a hitéletet kihaltnak mondani? 

Templomépítés ez idén két helyen fejeztetett be s tartatott meg ugyanott a tem-
plomszentelési ünnepély : Ksinnán a trencséni és Vavrisón a liptói esperességben, a nyitrai 
esperességben Verbóczon végrementről külön lesz szó. Az első helyen hálásan emelem ki 
az építés körüli nagy érdemeit helybeli buzgó felügyelő Dohnányi Gusztáv urnák, valamint 
gróf Zay Albert urnák bőkezűségét, a ki az építéshez szükséges fát ingyen szolgáltatá. — 
Vavrisón az egész hívő nép tanúsított példás áldozatkészséget; az egyes jóltevők közül 
felemlítendők: helybeli felügyelő Vitális Antal, ki két gyönyörű gyergyatartóval díszité 
fel az oltárt, országgyűlési képviselő Matuska Péter, ki pompás csillárt ajándékozott, s 
helybeli tanító Jamniczky András, ki ügyes festő művész levén, az oltár számára saját-
kezűleg díszes képet készített, végre Sramo Mátyás gondnok, kiről a jelentő esperes meg-
jegyzi, hogy a szent ügyért többet tett, mint száz más. Modorban a tótajku egyháznál 
torony- és harang-, valamint orgonaszentelés volt, végezve saját magam által. Ez utóbbi 
körülményt azért említem fel, hogy kiemeljem, mennyire szívücTítoleg hatott reám 
ezen ünnepély, valamint, a mint hiszem, mindenkire, a ki ott jelen volt. Ennek két oka 
vala. Első, a hívek példátlan áldozatkészsége, melynek e nap messzire szóló hírnökévé 
lett. Az egyesek adományait már a mult években számláltam itt elő időről-időre. Az egész 
bevégzett mű 32,000 frtnál többe került. S ezt a hívek a magokéból tették le a közös 
oltárra ; nem néztek sem jobbra sem balra, nem folyamodtak sem ezen hatalmas pártfogó-
hoz, sem ama jótékony egylethez, saját zsebeikbe nyúltak, Istenbe vetették bizodalmukat, 
s az Isten megáldotta nagy vállalatukat ohajtott sikerrel. A másik ok az, hogy Modorban 
ugy az építési idő alatt, mint azon ünnepélyen a különböző elemek közt a legszebb egye-
tértés uralkodott; a város, az abban képviselt hitfelekezetek, katholikusok, evangélikusok, 
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magyarok, tótok, németek, testvéri szeretettel viselkedtek egymáshoz, segítették egymást, 
örvendettek egymással. S ez hogy ne hatott volna üdítőleg minden érző kebelne? Adja a 
jó Isten, hogy mindig és mindenütt igy legyen! 

De menjünk most már sorra az esperességeken s azok egyházain, s gyönyörköd-
jünk az eddig hallottakhoz hasonló sőt részben ezeknél is nagyobb nyilatkozataiban a 
vallásos egyházi buzgóságnak. 

Árvában: Jaszenován 150 frton vásárlott telken a templomhoz uj bejárást nyi-
tottak. Alsó-Kabinban gróf Zichy Edmund árvái uradalmi teljhatalmú kormányzó a templom 
újraépítésére az uradalom részéről 1500 frtot s 1000 frt. értékű építőszereket ajándékozott. 
Az építés előleges felszámítás szerint 16000 frtba fog kerülni, s Thurzo-templom nevét fogja 
viselni. Szontagh Szániszló ugyanazon czélra adott 30 frtot, Lestine oltárát szép terítővel 
látta el, s lelkésze számára 200 frton magtárt épített. — Nagy falu 2183 frt. tökéit a 
következőkkel szaporította : Frolyo János Porubáról az egyháznak 100 frtot ajándékozott, 
a poruba-zábrezsi iskolának 50 frtot; az áldozatkészségéről ismeretes helybeli felügyelő 
Orszeigli József előbbi 100 frt. adományát megtoldotta 34 frt. 45 krral. 

Liptóiban : Boczabányán és pedig Felsőn gyűjtöttek a templom százéves felszente-
lési emlékünnepe alkalmából 86 frtot, mely összeghez Kállay Adolf felügyelő 10 írttal, 
Dr. Matuska Péter országgyűlési képviselő 20 frttal járult ; Alsó-Boczán 1212 frton három 
uj harangot szereztek s uj haranglábat állítottak számokra, miben Kállay Adolf 20 frttal 
Matuska Péter szintén 20 frttal, a liptó-ujvóiri kincstári uradalom pedig és Miko Péter 
ingyen építőfával voltak segítségökre. — Király-Lehota uj temploma építésével foglakozik, 
mihez a hitsorsosoktól könyöradománygyüjtés utján 500 frtot kapott, a liptói esperességi 
gyámintézettől 30 frtot, a pribilinai testvéregyháztól 10 frtot. — Nagy-Palugya önkénytes 
adományok czímén gyűjtött 163 frt. 37 krt- ; Boelafalva leányegyházában uj temető nyit-
tatott. — Német-Lipcsén az uj templom építése vége felé közéig; fordíttatott már eddig 
reá 22601 frt. 55 kr., mihez a magyar e. e. gyámintézet 400 frttal, a Gusztáv-Adolf-
egylet 10 frt. 55 krral járult; egy oltári díszterítőre 200 frtot gyűjtöttek. — Pribilinán 
az egyházi tőkét Miko Péter 9 frt. 49 krral szaporította; a liptó-sz.-miklósi takarékpénztár 
az iskolának 20 frtot adott; az egyházi épületeknél végzett különféle igazításokra 86 frt. 
15 kr. fordíttatott. — Rózsahegyen hasonló czélra 80 frt. költetett. — Szent-Ivómban Kis-
Poruba leányegyház egy meg nem nevezett jóltevőtől 50 frtot, Konska leányegyház pedig 
20 frtot kapott. — Szent-Péter maga két uj 2200 frt. értékű harangot szerzett; annak 
leánya Vavrisó pedig 12000 frt. költséggel uj templomot épített, melynek felszenteléséről fen-
tebb volt szó; másik leánya Lovaló most épít uj iskolát. — Szielnicz uj gazdasági épü-
leteket emelt 480 frt. költséggel iskolatanítója számára, önkénytes adományok czimén 
138 frtot gyűjtött. — Szmrecselny szintúgy 190 frtot; leányegyháza Zscir a nagylaki egy-
háztól három harangot vett 700 frton, s uj temetőt nyitott; másik leányegyháza Szél-Poruba 
befedette tornyát. — Tarnóczon az önkénytes adományok összege 72 frt. 46 krt. tett. — 
Vazseczen templomépítésre 100,000 darab tégla áll készen. — Verbicza-Szt-Miklóson 
befejeztettek az építési munkák ugy a templom mint a lelkészlak s Ilanovo leányegyházban 
az iskola körül. Önkénytes adományok gyanánt bejött 1048 frt. 80 kr., Kubinyi Árpád 
adott 200 frtot, a helybeli takarékpénztár 20 frtot, a Gusztáv-Ádolfegylet 18 frt. 69 krt. 

Mosonyban: Gcdos toronyépítési alapját 2900 frttal növesztette és a templom" 
körüli szabad tér nagyobbítása czéljából két házat vett 3300 frton; özvegy Allacher Erzsébet 
egy 50 frt. értékű díszes koporsótakarót ajándékozott közhasználatra. — Hegyeshalom adós-
ságából 1800 frtot törlesztett, s uj iskoláját ünnepélyes szertartással adta által rendeltetésének. 
— Német- Jóirfalu szintén adósságát 310 frttal apasztotta. — Oroszvárnak, néhai Habermayer 
Rudolfé kiről még alább leszen szó, s ki életében is ezen szegény leányegyháznak nagy 
jótevője volt, 4000 frtot hagyományozott. — Levél paplaképítési adósságából 4000 frtot 
törlesztett; Nitschinger Márton és Éva házastársak egy 110 frt. értékű selyembársony 
oltárterítőt ajándékoztak, a confirmandusok a pudapesti prot. árvaház s a mosonyi tanító-
özvegy- és árvaintézet számára 24 frtot gyűjtöttek. — Magyar-Óvár egy uj orgonahar-
moniumot vett 540 frton, mely összeg szabad adakozásból fedeztetett. — Miki ós falva még 
ez évben megtartandó száz évi jubileumára templomát és tornyát megújittatta, mihez Salzer 
Mihály 50 frtot, Falb Pál szintén 50 frtot adakozott, a confirmandusok 9 frtot gyűjtöttek, 
és Hautzinger Lörincz egy márvány emléktáblát illesztetett a szószék felé. — Rajka adós-
ságát 500 frttal szállította le ; a toronyépítési alaphoz Lehner Andreis 50 frtot és Meixner 
János 25 frtot, a szegényalaphoz Schneemeyer Lörincz 10 frtot és Thüringer András 2 frt. 
25 krt., az egyházi pénztárba Zechmeister Andreis 10 frtot, az orgona kibővítésére Meixner 
Jómos 25 frtot ajándékozott. — Zureiny a reformatio emlékünnepe alkalmából tartott házi 
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gyűjtéséből Salgó-Tarjánnak 10 f r to t , az erdélyi brassóvidéki Ínséges evang. egyházakna 
10 frtot küldött. 

Nyitva : Itt mindenekelőtt a verbóczi templomszentelési említem fel. Nem egészen 
uj templomról volt ott ugyan szó, hanem alapjában megújított, gazdagon felszerelt, uj 
oltárral, szószékkel, padokkal, csillárokkal s egyéb ékítményekkel ellátott Isten hajlékáról, 
mely a réginek századik évfordulóján szenteltetett fel ünnepélyesen. Különben ez évben a 
templom építési munka befejezésére 2350 frtot adtak ki, azonkívül az iskola kijavítására 
150 frtot s még adósságtörlesztésre is 1110 frtot; a csillárok 300 frt árához járultak Horniak 
Pál Pozsonyból 30, Szkok Pál 15, Kulisek Miloslav ügyvéd 10 frttal s mások, Kulisek 
Bozena és Vilma az oltárra és szószékre setét bársony s ugyanoda Cérnák Zsuzsánna és 
Erzsébet, Slavecek Zsuzsánna és Vaczula Erzsébet fehér terítőt, végre Szloboda Klementina 
az oltárba szőnyeget ajándékoztak. — Assakürtön a templom százéves emlékünnepe alkal-
mából 288 frtot gyűjtöttek, mely adományok közt van Zatko lstvém bíró 13 f r t ja ; a paplak 
és iskola kijavítására kiadtak 325 frtot, a paplakra az ajtókat ingyen készítették Minárik 
János és Baluch István. — Bodfalván ez idén kiválóan adósságtörlesztéssel s egyházi 
gazdasági épületek tatarozásával foglalkoztak. — Brézova temploma, paplaka, iskolái kijaví-
tására többet adott ki 600 frtnál; llencsik János az egyháznak 40 frtot hagyott; a torony-
alaphoz járult több uj házaspár s azok nászvendégei 51 frt 40 kr., a confirmandusok 12 
frttal, a timársegédek oltárfeszületre 5 frttal. — Csasztkó 755 frton uj harangokat szerzett, 
melyek vételárához csaknem az egyház minden tagja járult 30—4 frtig, s azonkivül szá-
mos küljóltevők ; a tanitólak kijavítására 35 frtot költöttek. — Hluboka fennállása százados 
emlékét készül megünnepelni; e czélból templomán lényeges ujitási munkát végez, 
feléje már is uj tornyot épített, azt bádoggal fedte be s az iskolát is kibővíti. — Holies 
uj orgonát szerzett 1160 frton, mely összeghez eddig önkénytes adakozás utján 950 frt. 
gyűlt ; a jelentékenyebb adakozók nevei: Dr. Mandelik, helybeli felügyelő 30, annak neje 
25, Cisty Mihály 50, Noszek Mihály 50, Szemian Jémos 50 frttal. Kiváltképen megemlí-
tendő azonban az utóljára megnevezett érdemes férfiúnak alapítványa, ki egész vagyonát 
a holicsi egyház kezelésére hagyá egyházi, iskolai, nevelési s más közhasznú czélokra. 
Miután most minden alapítványról külön alapítólevél kiállítandó s a kormánynak is fel-
terjesztendő, ugy hiszem, lesz még alkalmunk ezen „Szemianalapitvány"-al foglalkozni; 
addig is legyen a már Istenben nyugvó kegyes jóltevőnek mondva részünkről is hála, s 
emlékezetére áldás. — Kosztolna a paplak, iskola és orgona kijavitására 200 frtot adott 
ki. — Krajna uj igen szép és kényelmes paplakának fejezte be építését, mely 4256 frtba 
került, s adta azt által a használatnak ; legújabban uj ezüstkehely megszerzésére indított 
meg tagjai közt gyűjtést. — Lubina uj iskolájára, annak gazdasági épületeire, s udvara 
bekerítésére, mi összesen 1600 fftba került, központosította ez idén főleg igyekezetét. — 
Miavém az iskolarendezés, mióta a barátságos szerződés a mezőváros és az irtványok közt 
megköttetett, örvendetesen előhalad s mind ott mind itt szép és czélszerü uj iskolaépületek 
emelkednek ; nehézségekkel kell ugyan még most is küzködnie az évtizedek óta hányatott 
miavai iskolaügynek, de, miként a viszonyokat ismerők tanúsítják, kivált helybeli lelkész 
Vannay László éber figyelme folyton őrködik, hogy azok elháritassanak az útból. A Luthera-

lap 204 frtra nőtt. — Szakolcza a paplak javítására 200 frtot fordított; Jakobovits Jánosné 
szül. Hertl Erzsébet az egyháznak 100 frtot hagyományozott, özvegy Grexa Anna 9 frt. 
50 krt, Janszky Pál presbyter 200 frtot, r. kath. Oszwald János neje Thurzó Zsófia emlé-
kén 50 frtot liarangokrá, Windeck Tivadar ajándékozott 15 frtot, Kovaesik Dániel és Anna 
5—5 frtot a Lutheralapra. — Szeniez kiadott iskolaszerekre 30 frtot, mire kapott a hely-
beli önsegélyző egylettől 10 frtot. — Szobotiszt adósságtörlesztésre s iskolaszükségekre 165 
adott k i ; egyes adakozók nevei: Zimándy Ignácz 10, Stefan Pál 10, Kutálek Zsuzsánna 
5, Kadlecsik Pál és Anna 6, özv. Kanya Zsuzsánna 5 és a confirmandusok 12 frttal. 
Berencs Váralján, Szobotiszt leányegyházában uj temető nyittatott. — Ó-Tura orgonáját 
igazíttatta ki, Dubraván a kéttermii iskolát uj padokkal s uj padolattal látta el, a régit 
tanitólakká alakítván által, Papragyon az iskola számára harmoniumot vett, Szlezacek Mihály 
a templomnak 70 frt értékű csillárt ajándékozott, Bohácsek szül. Jankovics Katalin az egy-
háznak hagyományozott 100, a kórháznak 50, a lelkésznek 50, a káplánnak 20 frtot. — 
Turolúka a kátéalapot 87 frtra szaporitotta. — Vágujliely paplak javítására 375 frtot köl-
tött ; Klucsovszky Szidónia az egyháznak 100 frtot hagyományozott s ez Kidicsek Johannától 
szép albát kapott. — Verbón a hajadonok hasonló czélra 40 frtot gyűjtöttek. — Felsö-Zele 
újra befedte egyházi gazdasági épületeit 350 frt. költséggel; az egyháznak adakoztak : 
Libertinyi Gusztáv kir. tanfelügyelő 5, Feriancsik Ferenez 5, Ondreicska Mihály 10, özv. 
Mikusiak Ilona 5, Horváth János 5 f r tot ; Blaskovics Ádám egyházi czélokra 300 frtot 



hagyott. — Nyitra-Zerdahely a templom és torony újra befedésére 300 frtot adott ki, mi-
hez járultak báró Steiger Albert 50, Kedrovics János helybeli felügyelő 20, Skorinszky 
Karolina 10 frttal, Viszelka János kovács uj toronykereszttel kedveskedett 20 frt. értékben. 

Pozsonyvcirosban a régi jó szellem él még most is; az apák szeretetteljes ragasz-
kodása egyházukhoz él és nyilatkozik az utódoknál is. Láttuk ennek ez idén is több 
fényes bizonyítékát. Különösen jótékonysági czélokra tett hagyományokban és alapítvá-
nyokban volt az év kiválóan gazdag. A Kabermayer név a pozsonyi egyházban több 
nemzedéken keresztül a legjobb hangzatu vala; a hol egyházi közczélokra áldozni kellett, 
ott e név mindenütt hallható volt. A dicsőség koronájával övezte körül e nevet annak 
utolsó viselője Kabermayer Rudolf, a ki is következő hagyományokkal örökítette meg 
Pozsonyban emlékét: a kisebbeket mellőzve, hagyott a városi szegényalapnak 8000 frtot, 
az evang. tanítói nyugdíjalapnak 4000 frtot, a lyceumi segélyalapnak 4000 frtot, a hely-
beli papi nyugdíj- és özvegy-árvaintézetnek 6000 frtot, a Geduly-alapítványnak szegény 
konfirmandusok javára 1000 frtot, az evang. árvaintézetnek 4000 frtot, az evang. ápoldá-
nak 20,000 frtot. Ugy hiszem, nem lészen egy is e gyülekezetben, a ki önkénytelenül fel 
ne kiáltan : örök hála légyen néki! Nem kevésbé hálás érzettel fogunk megemlékezni 
egy másik, nem is a mi vallású hagyományozóról Schindler szül. Köhler Antónia asszony-
ról, a ki néhai férje Sok János volt udvari ügynök emlékére, kiválóan papi és tanárjelöl ti 
ösztöndíjakra 14,500 frt. alapítványt tett. — S megemlítjük még egy másik kegyes nő 
özvegy Roth szül. Würzler Terézia 4000 frt. alapítványát is, melynek kamataiból a bol-
dogult családi sírboltjának költségei fedezendők lesznek. — Rendén volna most már, hogy 
az egyháztagok összeségének áldozatait számlálnám el egyenként, mint más esperességekben 
tevém; de erre sok és sok óra kellene. Azért ismétlem újra a mit tavaly mondtam : a ki 
érdeklődik e tárgy iránt, az olvassa el a pozsonyi egyház 1887-ki újévi értesítőjét, mely-
ből részemről csak a következő néhány pontot emelem ki sommásan : az egyház pénztá-
rába befolyt adományok és hagyományok czímén 3651 frt. 50 kr., a kórháznak 509 frt. 
65 kr., az árvaháznak 255 frt., a szegényalapnak 110 frt. Az ápolda, mely két évvel 
ezelőtt 5 ápolttal nyittatott meg, most már Habermayer Rudolf nagyszerű alapítványa 
folytán tizenkettőt számlál; a jótékony nők egylete, egyéb jótéteményein kivül, a karácson-
fára s szegény gyermekeknek ruhával és lábbelivel ellátására 453 frt. 10 krt. gyűjtött és 
fordított. — Én pedig midőn közzétenném ezeket, kívánom neked, drága szeretett pozsonyi 
egyházam, hogy a tettekben gazdag evangeliomi vallásos élet csergedezzen ezentúl is mindig 
hasonló bőségben körödben, s mi kik már pályánk szélén állunk, azon boldog tudattal 
szállhassunk sírunkba, hogy Pozsony, annyi dicső ősök, munka- küzd- és diadaltere, nem 
fogja magát megtagadni a fiukban és unokákban sem. 

Pozsonymegyei esperesség: Bazinban, ezüst oltári gyertyatartók megszerzésére, 
adott Patak Károly 30 frtot, több egyháztag 35 frt. 97 kr t ; önkénytes adományul a német 
egyházban és annak czajlai leányában begyült 250 frt. 31 kr., 1279 liter bor, a tót egy-
házban s a hozzá tartozó filiákban 121 frt. 50 kr. és 981 liter bor; Nika Tóbiás tanító 
fizetését 50 frttal javították. — Grinád egyházi adósságából, újból 600 frtot törlesztett, 
ugy hogy tartozási terhe, mely 1874-ben 12,000 frt. volt, ma már csak 1600; e mellett 
kitataroztatta templomát 106 frt. költséggel, iskolaalapját 216 frt. 17 krral szaporította, s 
bold. legidősb Oszwald András után 100 frt. hagyományt nyert. — Szent-Györgyben 
Márton Zsuzsanna 200 frt. hagyománya a pénztárba befizettetett, a temetőben halotti 
kamara épült, melyhez az egyház 240 frt. költségén kivül a város 4500 fal-, 1500 fedél-, 
280 kövezettéglát és egy szál tölgyfát ajándékozott; kötelezett és önkénytes járulékokul 
begyült 95 frt. és 63 akó bor. — Modor-Királyfa 6600 frt. adósságából 600 frtot tör-
lesztett; ajándékba kapott özv. Osztroluczky Gézemétől 20, néhai Szodoma Pálné örököseitől 
50 frtot, Jamniczky Péter felügyelőtől egy lábszőnyeget, hagyománykép néhai Uher Péd 
gazda után egy házat, mely 450 írton adatott el, és a tanítónak élvezetére egy 100 frtot 
érő fél szántóföldet; 62 frt. 46 kr. költségen az egyház épületein javítások tétettek, s a 
paplak udvarában a város költségén kút ásatatt. — Nagy-Levárdon az iskola udvara 
fallal keríttetett körül, Dokupil Anna és Vilma szép oltári és szószéki terítővel kedvesked-
tek. — Limbachon a toronyépítési alap néhai Förster Jánosnak már tavaly említett és azóta 
tettleg befizetott 200 frt. hagyományával és a többi híveknek 142 frt. 96 kr. adományá-
val 1015 frtra szaporodott; paplaki és iskolai javításokra kiadatott 202 frt. — A modori 
német egyházban kegyes adakozmányul begyült 125 frt. 30 kr., és 53/4 akó bor. A modori 
tót egyház bevégzett nagy építkezési munkájával ez évben testvérgyülekezetei közt előtér-
ben állt; buzgalmát s lankadatlan áldozatkészségét nem mulasztván el időről időre méltatni 
s részletesen ecsetelni a múltban, nem tartjuk szükségesnek de alig is lehetségesnek az 
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összes áldozatokat itt újra elősorolni, s csupán azt kivánjuk, hogy a szerencsésen befejezett 
műnek örömét most már zavartanul élvezze s példája másokat is utánzásra serkentsen. — 
Somorján özvegy Csejthey Józsefné, r. kath. vallású, az egyháznak 20 frtot hagyományo-
zott, Nagy Elek 8, Nemessányi Aranka 5, Schmidt Pál 5 frtot ajándékoztak; a városi 
képviselőség az egyik tanítói lak házbére fejében 50 frtot szavazott meg. — Alsó-Szeliben 
Szaksz István és neje szép oltárterítőt, szószék- és kehelytakaró kendőket ajándékoztak; 
Gampert Lajos özvegye szül. Kajos Eszter férje emlékére „Gampert Lajos-alapítvány" 
czímen az egyháznak 1000 frtot adományozott; a harangalap 170 fut. 10 krra szaporodott. 
— Felső Szeliben özvegy Soos Jánosné 63 frtot, Szabó János és Ambrus Mária utódai 
30 frtot áldoztak, a Barczi- Kontár családok egy függő gyertyatartót 30 frt. költséggel 
felékesítettek, ifjú Hajdu-Pónya Gáspárné az oltárra egy szép terítőt adott. — Duna-
Szerdahelyen Frivalcl Kornélia szintúgy uj terítőkkel ruházta fel az oltárt és szószéket. 
— A nagyszombati egyháznak az ottani takarékpénztári egylet ez évben is adott 100 frtot, 
a hitelegylet 12 frtot, a hitelszövetkezet 7 frt. 64 krt., Gzir er -Taubinger Gizella asszony 
50 frtot, számos ott lakó egyháztag 349 frt. 50 krt., a templomépítési alap javára 
137 frtot, mely alap jelenleg 18,315 frtot tészen; a szeredi filialisták egyházi és iskolai 
szükségekre 9 frt. 50 krt.; az egyetemi hallgatók egyesülete egy a magyar nyelvben 
kitűnt tanulónak egy aranyat, a nagyszombati közművelődési egylet az iskolás gyermekek-
nek jutalomkönyveket, egy megneveztetni nem akaró a templomba egy órát, s özvegy 
Szulovinyi Terézia asszony az iskolának egy selyem zászlót. Végre megemlítendő egy sze-
gény sorsú iskolásgyermekek felruházására helyben alakult jótékony nőegylet, mely 172 frt. 
40 krt. gyűjtve karácsonykor 36 gyermek közt ruhát és lábbelit osztott ki ; e keresztyén 
munkában főrésze van a választmány nemes szívű elnökének Szulovinyi Tereziának és a 
minden jó ügy áldozatkész barátjának Kalenda János felügyelőnek. 

Trencsénben : a beczkói anyaegyház leányában Kálniczon szép és tágas uj iskola 
épült, mihez az egyháztagok magok munkájokkal, az összes anyagszerekkel és 800 kész 
költséggel járultak; a teljes felszerelésre s a régi iskolaépületnek tanítói lakká leendő átala-
kítására szükségük lészen még 500 frtra; Speivár János beczkói felügyelő és neje Kuhajda 
Mária az egyháznak 50 frtot ajándékoztak harangalapra. — Kochanócz az oltár, orgona 
és egyházi épületek kiigazítására 100 frtot költött, mihez 63 frt. értékű templomcsillárral 
kedveskedett Krizko Anna, Paulik Katalin, Skolik Éva hajadonok és Zsámbokréthy Terézia 
asszony szép templomi ruhadarabokkal; Mikusák Andreis és Kadlecsik Adám confirmandu-
sok 5—5 frtot adtak. Ezen főleg az iskolájáért kiválóan buzgólkodó egyház egy másik 
tanítói állomás megalapítására eddig 1800 frtot gyűjtött. — Ksinna templomszentelési 
ünnepélyéről fentebb volt szó; a díszes templomcsillár ára felét 40 frtot Göpfer 
Miksa fizette ki. — Láz 100 éves fennállásának emlékünnepét ülte meg. — Morva-
Ljeszkó egyházi épületei jó karban tartására 171 frtot fordított; Chorvát Márton 
és neje Simovec Katalin az anyaegyházbeli iskolának ajándékoztak 100 frtot, a Szrnye 
leánybelinek ugyanannyit. — Nemes-Podhrayy részben újra fedette templomát 100 frt. 
költséggel, a bosáczi-iYtváwyi iskolában pedig javításokra és szépítésekre szintén 100 frtot 
adott ki. — Púchón báró Popper az egyháznak 200 frt. adósságot engedett el, melynek 
feléből iskolai alapítvány képzendő; Morneburg Mária Uj-Dettelsauból küldött 81 frt. 
50 krt., melyen uj keresztelő medencze vétetett. — Kis-Sztankócz a paplak közelében 
700 frton telket vásárlott, s gazdasági építkezésekre 500 frtot költött. — Trencsén bekerí-
tette temetőjét 700 frt. kiadással, s elhatározta uj paplak és iskola építését. 

Túróczban: Háj a paplak melletti gazdasági építkezésekre 500 frtot adott ki, 
mihez önkénytes adakozás utján 142 frt jött össze. — Ivankofalvcm hasonló építkezések 
folytak s az iskola a törvény értelmében megujittatott, valamint a lelkész kertjén és a 
temetőn is igazitások történtek, a mi összesen 1200 frtba került; Divék leányegyházban 
az iskolában és tanitólakban javításokra 160 frt. adatott ki. — Szent-Márton az iskola-
épület tatarozására s kerti javitó munkára 300 frtot költött. — Mosócz különös buzgalmat 
fejtett ki, szép iskolát építvén két tanteremmel s két tanítónak való lakással 6000 áron, 
mely összeghez járultak ; a túrócz-szt.-mártoni takarékpénztár 50 írttal, Chalupka Mátyás 
hagyatéka 60, Herlicska Károly 60, Hriankci János helybeli felügyelő 70, Tausek Vilmos 
100, Tkác Mihály hagyatéka 50 írttal, s többen összesen 535 frt. 23 krral. — Neczpálon 
a harangra 22 frt gyűlt. — Pribócz a paplak javítására 450 frtot adott ki. — Tót-Próna 
lényeges javításokat tett templomán, a mi, a kézi és fuvaros munkán kivül 6287 írtjába 
került; most az oltár, szószék és keresztelőké helyreállításával foglalkozik, mi czélra 
236 frt. önkénytes adománygyűjtés áll rendelkezésére. O csász. ap. kir. Felsége 100 frt. 
kegyadománynyal örvendeztette meg őt. — Szucsány javításokat tett paplakán 90 frton, s 
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híveitől gyűjtött 75 frton keresztelőkövet szerzett; Kis-Selmeczen a tanítói lakot egy szobá-
val ós konyhával bővítette ki. — Turány önkónytes adományokból 80 frt értékű ezüst 
kelyhet szerzett, Újhelyi Atilla felügyelő az oltár feldíszítésére 50 frtot ajándékozott. — 
Zátliurcs befedte temploma egy részét, megújította kis tornyát, befedte a lelkész pajtáját, 
s ellátta ugy a paplakot mint az iskolát uj kúttal, a mi összesen 500 frtjába került. 

Mint mindig, ugy most is, meg vagyok győződve, nagy lelki örömmel hallgatta 
a mélyen tisztelt gyűlés, hála Istennek nem rövid előadásomat, s osztani fogja imámat 
hozzá, ne hagyja azt soha rövidebbé lenni. 

A kegyes jótékonyság azon széles folyama egyébiránt, melyben szemünk és fülünk 
eddig gyönyörködött, leginkább az egyház felé irányult; de történt gyakori emlités az 
iskoláról is. S ez jól van igy. Egyház és iskola nálunk elválhatlan kapocscsal van egybe-
füzve ; az egyik elsatnyul, elveszne a másik nélkül. S itt elborul lelkem, ha elgondolom, 
mily liarczokat kell e téren egyházunknak vivnia. Ujabb időben az állam nagyobb gondot 
fordított a közoktatásra, mint régen ; az iskolaügyet védő és ápoló szárnyai alá vette. S 
ennek kicsoda ne örülne ? De az aztán mélyen elszomorító dolog, hogy a gazdag anyagi 
eszközökkel rendelkező állam, a mi, miképen azokat nevezni szokták felekezeti iskoláinkhoz 
is, a magaéihoz hasonló követelményeket intézi, kik az anyagi eszközöknek vajmi nagy 
szűkében vagyunk. Ennek következése az, hogy sok száz meg száz gyermek nálunk 
minden oktatás nélkül marad, nem a jó akarat hanem az anyagi tehetség, helylyel 
közzel a szükséges tanerők hiányában. Ez az eset jelesül a nyitrai esperességben 
fordul elő. Onnan tavaly jelentve volt, hogy az irtványokban 3500 gyermek minden 
oktatást nélkülözött azért, mert az ideiglenes tanítók állomásaiktól elparancsoltatván, 
az újan szervezett s jó fizetéssel is ellátott helyekre, minden keresés daczára, képesített 
egyéneket kapni nem lehetett. Az ez ügyben az egyházkerületi gyűlés részéről a kormány-
hoz határozott s fel is küldött felterjesztésre válasz inai napig nem érkezett. Ujabb időben 
egy uj nagy teher nehezedett e téren az ottani egyházakra. Azon be nem töltött tanítói 
állomásokért, melyek eddig csak mint szükségbeliek léteztek s mint rendesek, néhánynak 
kivételével, alig is fognak valaha létezhetni, roppant állítólagos járulékhátralékok vettettek 
ki az országos tanitói nyugdíjintézet száméira, névszerint Miavára 1296 frt. Brezovára 628, 
Szobotisztra 232, Verbóczra 700, Krajnára 560, Turolúkára 792, Lubinára 333, Ó-Túrára 
520, Bodfalvára 276, Kosztolnára 264, összesen 5601 frt. Nem tudom czélszerünek fogja 
e találni a mélyen tisztelt gyűlés, hogy ezen annyira terhelt egyházak érdekében valamely 
közbenjáró lépéseket tegyen ; én többre nézve már megtettem azt, de közbevetésemmel el 
lettem utasitva. Azonkívül némely egyházakban p. o. Szeniczen és Csácsón, követeltetett 
azoknak tagjaitól, hogy noha saját iskoláikra többet adóznak, mint a mennyit a törvény 
rendel, a községi és állami iskolák fentartásához is járuljanak. Itt azonban szerencsésebbek 
voltunk ; az illetők ezen kötelezettségtől fel lettek mentve. 

A többi esperességekben az iskolaügy terén ily súrlódások és harczok nem fordul-
tak elő ; s ha bár itt ott az egyházi és polgári közegek nézetei el is tértek egymástól, 
amazok készséget mutatva ezeknek törvényes követelései iránt, ezek kíméletes jóakaratot 
tanúsítva haladtak az üdves czél felé. S ezt a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés kétség -
kivül örömmel fogja megérteni tőlem. 

Valamint nem kevésbé azt is, hogy azon állandó fájó sebre, a róm. katholikus 
papság által törvényes jogainkon ejtett sérelmekre, ez idén nem volt okunk, vagy legalább 
specialis alkalmunk panaszkodni. Adja Isten, hogy mindig igy legyen ! 

De előadásom, amúgy is hosszura terjedvén már, annak vége felé kívánok sietni. 
Fentebb előszámláltam az áldozatok hosszú sorát, melyeket egyházaink magok 

magokért hoztak ; most ki akarom emelni azokat, melyek kívülről jutottak számukra. A 
jóltevők élén áll megint Ö cscisz. ap. lár. Felsége, a ki Zárjecsnek / legf. magán pénztárából 
100 frt., s Tót-Pronának is ugyanannyit engedélyezni méltóztatott. Áldja meg őt a királyok 
királya érte ! 

Központi hazai gyámintézetünk következő egyházainkat következő segélyezésben 
részesité : Német-Lipcse kapott 400 frtot, Szucsány, Császtkó, Magyar-Óvár, Zárjecs, Modor-
Kralova, Fór év 35 — 35 frtot. 

Egyházkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog benyujtatni. 
A Gusztáv-Adolf egylet részéről következőknek következő adományok jutottak : 

Láznak 247 frt. 60 kr., Buna-Szerdahelynek 189 frt. 10 ki\, Liptó-Szt.-Miklósnak 185 frt. 
70 kr., Zárjecsnek 126 frt. 65 kr., Páchónak 123 frt. 57 kr., Nagyszombatnak 117 frt. 
40 kr., Szúlyónak 80 frt. 82 kr., Liszkovának 61 frt. 78 kr., Ivánkofalvának 27 frt. 7 kr., 
Ksinnának 18 frt. 53 kr., Német-Lipcsének 9 frt. 27 kr., Fischerné papözvegynek 30 frt. 

2* 
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94 kr., Okruczkyné papözvegynek ugyanannyi, Schnittáné papözvegynek 37 frt. 13 kr., 
Kolényiné papözvegynek ugyanannyi, Krizánné papözvegynek 24 frt. 75 kr., a lázi 
lelkésznek és tanítónak 111 frt. 38 krt. 

Házassági felmentvény adatott legfelsőbb helyről 56 párnak ; felmentvényi dijak 
fejében bejött 290 frt. 

Törvényszéki tárgyalás volt egy, Záboji Gyula felső-szelü iskolatanitó ellen, a 
nevezettre kedvező eredménynyel, a mennyiben az ellene elsőbiróságilag kimondott hivatal-
vesztési ítélet mérsékelt pénzbirságra szállittatott le. 

Jegyzökönyveinket szokás szerint ez évben is kicseréltük a testvér egyházkerületekkel. 
Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások történtek : 
a) Az életnek és halálnak ura által az élők sorából és müködésök teréről el-

szólhattak : Mossóczy Lajos, kir. tanácsos, pozsonyvárosi esperességi és helybeli sok évi 
érdemteljes felügyelő, kit ma is sorainkban nélkülözni bizonyosan nem egy szemléletéhez 
szokott szemnek és szivnek nehezen fog esni, továbbá Mittcik János szakolczai felügyelő, 
Martinyi Dániel, nyugalmazott háji lelkész, ifjabb Krizán János szulyói segédlelkész-
Zsarnoviczky Károly szúlyói, Mikulik Pál, kissztankóczi, Metzl Jcmos ligetfalusi és Kmeti 
János kis-bobróczi iskolatanitó. Az Ur részeltesse őket a hü munkások megérdemlett béré-
ben ; köztünk maradjon emiékezetök áldott. 

b) Az esperességek kormányzatában több változás fordult elő, és pedig: Turóczban 
az aggkora és megtört egészsége miatt esperesi sőt lelkészi állásáról is lelépett Hoclza Andreis 
helyére esperesnek választatott Horvát József, túrócz-sznt.-mártoni, alesperesnek Bogyai Pál 
turáni lelkész, esperességi felügyelőnek Mudroii Pál, másodfelügyelőnek Dala Máté, Árvában 
turóczi tiszttársa példáját követte Nóvák Sámuel. Kisérje mindkettőnek távozását körünkből 
hálás elismerésünk, s az egyház körül szerzett érdemeik szolgáljanak buzdító például utó-
daiknak ! Pozsonyvárosban az Urban elhunyt Mossóczy Lajos helyett esperességi felügyelő-
nek megválasztatott Dr. Samarjay Károly kir. tanácsos. 

c) Helybeli felügyelők lettek: Lehoczky János Király-Lehotán, Buzjak János 
Hibbén, Hollerung Alfréd Magyar-Ovárt, Hacker Károly Oroszvárott, Samarjay Károly 
Pozsonyban, Tótli Móricz Duna-Szerdahelyen, Müllner Mátyás a modori német egyházban, 
Szilvay Gasztéiv Kochanóczon, Décsy Lajos Trencsénben a lelépett Bangya Gusztáv 
helyett, Csillaghy Károly Felső-Ozoron a lelépett Dohnányi Lajos helyett, Mittcik Férd. 
Szakolczán. 

d) Lelkészekké lettek : ifj. Laczkó János Felső-Ozoron, Hoclza János Szucsányban, 
Nóvák Pál Alsó-Kubinban. 

e) Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Bohus Károly Franczfelden a bács-szerémi 
esperességben, Bocliczky Cyrill a Hibbére átment Krcsméry Miloslav helyett Német-Lipcsén. 

f ) Iskolatanítői változások : Hacker János második tanító lett Hegyeshalomban, 
Pahr János Német-Járfalván, Gotthardt János Ligetfaluban, Kollarik Mihály zsaskói tanító 
nyugdíjaztatott, utóda lett Krizán Ernő, Holly József jaszenovai tanító Selmeczbányára 
ment, helyébe Bazovszky Kálmán hívatott meg, Kortman György nagybisztereczi és Burian 
János porubai tanítók szintén nyugdíjaztattak; Szent-Ivánban aggkora miatt a tanítóságról 
leköszönt Klimo János utóda lett segédje Czavar Gyula, Vichodnán tanító lett Györik 
Lajos, Hrivnák Jcmos rajeczi tanító lemondott és eltávozott, Valasek János Kochanóczi 
segédtanító elment s helyébe Krupcin Dániel választatott, Krizán Emil szúlyói tanító lett, 
Hudecz Pál lázi, Kiss Mihály kis-sztankóczi, Valtényi Pál szuesányi, Proska- Gazdik János 
podhragyi, Gröner Ádcim csorbái, Kvorka András neczpáli, Buttkay Zsigmond sútói, Lamos 
Károly lipóczi ideiglenes minőségben, Fakundini Mihály nagyszombati segédi minőségben. 

g) Lelkészekké avattattak: Brey er Jakab püspöki segédnek, Kvacsala János 
pozsonyvárosi esperesi segédnek. 

íme ez vázlatos képe mult évi nyilvános egyházi életünknek. Nem ragyogó 
ugyan, de nem is a mi jó Istenünk atyai kegyelmének minden sugara nélkül való. 
Kérjük őt, hogy azt tőlünk jövőben sem vonja meg; s igyekezzünk magunkat arra az 
által méltókká tenni, hogy a szent téren, melyen itt állunk és mozgunk, kerülve minden 
Isten fiaihoz nem illő világi súrlódásokat és keserűségeket, egy és ugyanazon közös czélra 
törekvő hittestvéreknek tekintsük egymást. In hoc signo vincemus. 

Midőn a közgyűlés e nagy gonddal s kimerítő részletességgel kidolgozott 
s feszült figyelemmel meghallgatott jelentésért ő főtisztelendőségének köszönetet 
mond, egyszersmind örvendező szívvel ad hálát a kegyelem Istenének, hogy kerü-
letünk gyülekezeteiben a hitéletnek áldozatkészségben jelentkező gyümölcseit, ily 
nagy mértékben engedé élveznünk. T. 



II. Főtisztelendő püspök úr tudomására hozza a közgyűlésnek, hogy ö császári és 
apostoli királyi Felsége folyó évi szeptemberhó első napjaiban Nyitrát s így kerületünk terü-
letét fogja legmagasabb látogatásával szerencséltetni, mely alkalomból egy hódoló küldött-
ség megválasztását és kiküldését javasolja. 

A közgyűlés osztatlan örömmel fogadva a tudósítást, a javaslatot egy-
hangúlag magáévá teszi s a küldöttséget a főtisztelendő és nagyméltóságú kerü-
leti elnökség vezetése mellett a kebelbeli esperességek társelnökségeiből megala-
kítva megbízza, hogy kerületünknek hódolatát a trón zsámolyánál tegye le. T. 

III. Főtisztelendő püspök úr értesíti a közgyűlést, hogy a dunántúli testvér-egyház-
kerület püspöke főtiszt, és méltóságos Karsay Sándor úr 50 éves lelkészkedésének évfor-
dulóját folyó hó 24.-én ünnepli s azon felhivással kapcsolatban, hogy kerületünk is a köz-
tiszteletben álló férfiút üdvözölje jelenti, hogy az üdvözlő irat el is készíttetett s ha elfo-
gadtatik, mindjárt el is küldhető. 

Kerületi gyülésünk osztva a testvérkerület örömét, maga részéről is a 
jubiláló püspök úr iránt táplált tisztelet-érzelmeinek ünnepélyes kifejezést adandó 
üdvözölni kivánja; a felolvasott s egész terjedelmében helyeselt üdvözlő iratnak 
elküldésével a jegyzői kart megbízza. T. 

IV. Beterjesztetik nagyméltóságú Fabiny Teofil bányakerületi felügyelő úrnak a múlt 
évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének V. pontjában elhatározott üdvözlő iratra 1886. évi 
szeptemberhó 21.-én 426. sz. a. kelt meleg hangú válasza, köszönete; 

örvendeztető tudomásul vétetik. T. 
V. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 

Jeszenszky József úr elnöklete alatt Kmeti János és Richter Ede urakból álló 
bizottság küldetik ki, melynek jelentése a gyűlés folyama alatt elváratik. T. 

VI. A báró Baldácsy Antal-alapítvány igazgatóságától beérkezett ügyiratok átvizsgá-
lására s az alapítványból folyóvá teendő segélyezés módozatára és ügykezelésre nézve az 
esperességekből beérkezett vélemények s javaslatok számba vétele, esetleg kiegyeztetése végett 

Dr. Samarjay Károly elnöklete alatt Baltik Frigyes, Mudron Pál, Leska 
János, Ritter Károly, Major Pál, Dohnányi Lajos, Jeszenszky József, Ruzsiak 
János, Richter Ede, Dula Máté, Chalupka Endre urakból álló bizottság küldetik 
ki, mely felkéretik, hogy jelentését illetőleg javaslatát a jövő ülésre terjessze be. T. 

VII. A folyó évre is utalványozott s kiszolgáltatott államsegély elosztási tervezetének 
elkészítésével 

főtisztelendő püspök úrnak elnöklete alatt Skripeny János, Baltik Frigyes, Schuh 
Ágost, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly, Bálent István, Dula 
Máté, Jeszenszky József és Ruzsiak János urakból álló bizottság bizatik meg s 
javaslatának a jövő ülésen való beterjesztésére felhivatik. T. 

VIII. A múlt évi kerületi gyűlés jkvének VIII. pontjánál részint időközben beállott 
személyi viszonyok változása következtében, részint az ügymenet szabályszerűségének s 
háborítlanságának biztosítása érdekében a kerületi törvényszék kiegészítése szükségesnek 
mutatkozván, az következőleg alakíttatik meg: 

Elnökség : a kerületi elnökség. 
Rendes bírák: Bal tik Frigyes egyszersmind egyh. alelnök, Kubinyi 

Kálmán egyszersmind vil. alelnök; Skripeny János, Horváth József, Institórisz 
János, Philadelphy Mór, lelkészek, Szokolik András, tanító, egyháziak; Bobrov-
niczky László, Mudron Pál, Dula Máté, Milecz János, Csillaghy József, világiak. 

Pótló birák : Bohus Gyula, Laczo János, Kmeti János, lelkészek, Kova-
levszky Imre, tanító, egyháziak; Országh József, Ruzsiak János, Kohut János, 
világiak. 

A törvényszéknek még fel nem esküdt tagjai első birói eljárásuk alkal-
mával felesketendők. T. 

IX. A mult évi ker. gyűlés jkvének IX. pontjánál, melyben kerületünk az 1885. évi 
^ III. törvcz. 8. §. B) c) szakaszának alapján a főrendiház tagságéira meghívott püspökeink 
költségeinek fedezését, tekintettel püspökeink szerény díjazására, de tekintettel azon körül-
ményre is, hogy püspökeink ezen állásukban hazai evang. egyházunk egyetemességét kép-
viselik, egyetemes érdeknek s kötelezettségnek ismeri: 

ismételve ujolag felkéri az egyetemes gyűlést, hogy e kérdést a fent jelölt irány-
ban elintézni kegyeskedjék; egyetemes gyűlésre menő követeink pedig ez intéz-
kedés megtételének sürgetésére ujolag is utasíttatnak. T. 
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X. Ugyanazon ker. gyűlés jkvének X. pontjánál, melylyel az egyetemes gyűlés fel-
kéretik, hogy az állami vagy idegen felekezeti iskolákba járó felekezetünkben gyermekek vallás-
oktatása iránt egyetemes érvénynyel intézkedni kegyeskedjék, olvastatik a mult évi egyet, 
gyűlés jkvének 42. pontja, mely szerint az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság javas-
latára a tanterv elkészítését részint szükségtelennek, részint keresztül nem viketőnek találja, 
a felügyelet szabályozását feleslegesnek látja s a vallástanítók díjazását a községek, espe-
rességek vagy jobb módú törvényhatóságok által teljesítendőnek véli; egyházkerületünk e 
határozatot kielégítőnek nem ismerhetvén el, ügy az ügynek nagy fontossága, mint az 
állami s polgári iskolák szaporodásával folyton növekvő igények és emelkedő terhek nyo-
mása által kényszerítve, 

az egyetemes gyűlést tisztelettel kéri, hogy e kérdést napirenden fentartva minden 
lehető úton és módon e nagy s egyházunkra nézve vészthozó bajon segíteni 
igyekezzék. T. 

XI. Ugyanazon ker. gyűlés jkvének XI. pontjában a vgyermek-elkereszteléseku-bői szár-
mazó s a vallás és közoktatási magy. kir. minisztérium 1884. évi jul. 11-én 24,727/884. sz. a. 
kelt rendeletének daczára még mindig ismétlődő sérelmek tárgyában az egyetemes gyűlés 
által hozott, s mult évi közgyűlése jkvének 13. pontjÜban foglalt határozata értelmében a 
nagymélt. minisztériumhoz intézett felirata eredményre nem vezetvén, 

kerületi gyűlésünk tisztelettel kéri az egyetemes gyűlést, hogy az országgyűléshez 
intézendő felirattal törvényhozási intézkedést s a törvénynek sanctióját igyekez-
zék kieszközölni. T. 

XII. Illetéktelen párbérszedésre vonatkozó mult évi ker. gyűlés jkvének XII. valamint 
ugyanazon évi egyetemes gyűlés jkvének 12. pontjainál midőn kerületi gyűléseink sajná-
latát nyilvánítja, hogy egyetemes egyházunknak az evang. reformált testvéregyháznak e 
tárgyban még 1884. évben a magas kormányhoz intézett sürgető felirata sikerre nem 
vezetett: 

kerületünk ujolag is felkéri az egyetemes gyűlést, hogy e tárgyban ujolag sür-
getőleg felírni kegyeskedjék. T. 

XIII. A Reiscliel Kár oly-alapítványt kezelő kerületi bizottságnak 1886. évre vonatkozó 
jelentése felolvastatván, kitűnt, hogy ez időben volt: 

a) A pénztár állása még pedig 

Bevétel. 
A) F o r g a l o m : 

1. Pénztári maradék 1885. évről 725 fr t 43 kr. 
2. Kölcsönszámla 562 „ 86 
3. Kamatszámla 6,134 „ 02 „ 
4. Iparbank számlája . . . 7,360 „ 63 „ 
5. Haszonbérszámla . . . . 1,612 „ 60 „ 

összeg 16,395 fr t 54 kr. 

Kiadás. 
1. Kölcsönszámla . . . . . 3,908 frt 70 kr 
2. Kamatszámla 5,985 „ — „ 
3. Iparbank számlája . . . 5,767 „ 78 „ 
4. Vegyesek számlája . . . 71 „ 24 ,, 

összeg 15,732 frt 72 kr. 
Osszekasonlíttatván a „Bevétel" 16,395 fr t 54 kr. 

a „Kiadással" . . . . 15,732 „ 72 „ 
1887. évi január l-jén pénztári maradék . . 662 fr t 82 kr. 

B ) V a g y o n á l l á s : 
1. Magánkötelezvényekben 15,900 frt — kr. 
2. Takarékpénztári könyvekben 10,247 „ 34 „ 
3. Értékpapirosokban 92,129 „ 59 „ 
4 Ingatlan vagyon 25,074 „ — „ 

Vagyonösszeg 143,350 frt 93 kr. 
Levonva: 

A theologiai akadémiának kamatokból gyűlt tőkéjét 4,088 fr t 63 kr. 
és az 1887. évi járulékokra visszatartott betéteit . 6,000 „ — „ 10,088 „ 63 „ 

Marad közös vagyon 133,262 f r t 30 kr. 
b) Tekint. Jeszenszky József pénztáros úrnak hálás elismerés és köszönet nyil-

vánítása mellett a felmentvény megadatott. 
c) A segélyösszegek kiosztására nézve jelentetik, hogy 1886. évi oktoberi határ-

időn kiosztatott 48 segélyzett közé 2260 frt. 
Folyó 1887. évben ismét 6000 frt osztatik ki, melynek %-e = 1500 frt a theo-

logiai akadémiának szolgáltatik ki, 3/4-e = 4500 frt segélyzésre fordíttatik, melyből az 
áprilisi határidőn 47 segélyzett között 2245 frt osztatott ki. 

Tudomásul vétetik. T. 
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XIV. A Reischel Károly-alapítvány kerületi bizottságának jelente'se szerint az alapít-
ványból nyújtott segélyösszegek mindinkább kisebbednek, minek oka a segélyzettek számá-
nak szaporodásában keresendő. Mennyiben e körülmény az alapszabályok 11., 19. és 23. §§-&i 
által is előidéztetett, melyekkel az alapítványozó által kijelölt czélokon kivűl, bár az ala-
pítvány czélzatának megfelelőleg, hanem a hagyomány intézkedéseinek szószerű jelentésétől 
eltérőleg a lelkészeknek és tanítóknak segédtartásra segély biztosíttatik s a segélyzettek 
örököseinek a halálozási félévre eső segély kiszolgáltatik. — Nehogy az alapítványból nyúj-
tott segély felettébb elapróztassék, vagy az alapszabályokban külön kijelölt czélok a hagyo-
mány által megállapítottak (elaggott s munkaképtelen lelkészek és tanítók s lelkészi özve-
gyek segélyezése) rovására érvényesítessenek : ajánlja a bizottság, hogy addig, mig a segély-
zendők számaránya kedvezőbbre nem fordúl, az alapszabályok 11., 19. és 23. §§-ai érvé-
nyen kivűl helyeztessenek. 

A kerületi gyűlés az általa elfogadott alapszabályoknak ajánlott módo-
sításába beleegyezve, az alapszabályok 11., 19. és 23. §§-ainak ideiglenes érvénygn 
kivűl való helyezését kimondja. T. 

XV. Ugyanazon Reischel Károly-alapítványt kezelő kerületi bizottság jelentéséből fáj-
dalommal értesülvén a kerületi gyűlés néhai Mossóczy Lajos érdemdús bizottsági tagnak 
haláláról, a bizottság ajánlatára, 

a felügyelők sorából nagys. Dr. Samarjay Károly urat, a pozsonyvárosi esperes-
ség felügyelőjét bizottsági taggá megválasztja. T. 

XVI. Beterjesztetnek a n. m. vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak következő 
rendeletei: 

1. 1887. évi márcziushó 18-áról 10,988. sz. a. A nem tényleges állományú 
katonák halotti levelei a községi elöljáróságoknak hivatalból és díj nélkül kiadandók. 

2. 1887. évi februárhó 28-áról 8491. sz. a. A lelkészek a népfölkelésre köte-
lezett minden egyének elhalálozásáról értesítsék a helybeli közigazgatási hatóságot. 

3. 1887. évi májushó 19-éről 644. ein. sz. a. A hivatalos levelek postadíjmen-
tessége tárgyában. 

4. 1887. évi juniushó 16-áról 1383. ein. sz. a. A püspök által kiállított s hiva-
talos pecsétjével ellátott kiadványok Boszniában és Herczegovinában való használatra külön 
nem hitelesítendők. 

5. 1887. évi februárhó 21-éről 438. ein. sz. a. A pesti nagy kereskedelmi bank 
4Y2°/u"os «községi kötvényei" üzleti biztositékul elfogadhatók. 

6. 1887. évi januárhó 15-éről 2300 886. ein. sz. a. A pesti magy. keresked. 
bank a „magyar jelzálog hitelbank" a „kisbirtokosok országos földhitelintézete" és a 
nagy-szebeni földhitelintézet" záloglevelei, valamint a „pesti hazai I. takarékpénztár egye-
sület" 41/2

0/o~os kötvényei üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogadhatók. 
7. 1887. évi augusztushó 2-áról 30,831. sz. a. Pályázat német nyelvi tanszékre 

a nagy-kállói m. kir. állami főreáliskolánál. 
8. 1887. évi májushó 28-áról 21,730. sz. a. Pályázat magyar- és franczianyelvi 

vagy bölcsészeti tanszékre a pécsi állami főreáliskolánál. 
9. 1887. évi májushó 20-áról 20,484. sz. a. Pályázat cs. kir. tengerészeti had-

apródók felvételére nézve. 
10. 1887. évi májushó 5-éről 18,545. sz. a. Pályázat magyar és német nyelvi 

tanszékekre a budapesti VII. kerül, állami gymnasiumnál. 
11. 1887. évi áprilhó 18-ról 3550. sz. a. Pályázat magyar és német nyelvi tan-

székre a zombori m. kir. állami főgymnasiumnál. 
12. 1887. évi márcziushó 23-áról 12,267. sz. a. Pályázat franczia és német nyelvi 

tanszékre a kecskeméti állami főreáliskolánál. 
13. 1887. évi márcziushó 21-éről 11,738. sz. a. Pályázat a nagy-szebeni állami 

főgymnásiumnál betöltendő történelmi és földrajzi tanszéken. 
14. 1887. évi márcziushó 19-éről 11,217. sz. a. Pályázat a katonai nevelő és 

képző intézeteknél betöltendő kincstári és magánalapítványi helyekre. 
15. 1887. évi márcziushó 15-éről 9745. sz. a. Pályázat a katonai nevelő és képző 

intézetekben betöltendő helyekre. 
16. 1887. évi márcziushó 18-áról 11,218. sz. a. Pályázat a Ludovika-Akadémiá-

ban betöltendő helyekre. 
17. 1886. évi novemberhó 26-áról 43,067. sz. a. Pályázat német és franczia 

nyelvi tanszékre a lőcsei m. kir. állami főreáliskolánál. 
3* 
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18. 1886. évi októberhó 19-éről 41,438 sz. a. Pályázat franczia és német nyelvi 
tanszékre az aradi m. kir. állami főreáliskolánál. 

19. 1886. évi augusztushó 28-áról 33,456. sz a. Pályázat mennyiség- és termé-
szettani tanszékre a soproni m. kir. állami főreáliskolánál. 

20. 1887. évi juliushó 7-érői 28,099 a felsőbb leányiskolák szervezete. 
21. 1887. évi augusztushó 11-éről 29,000 sz. a. Tanterv polgári leányiskolák 

számára. 
22. 1886. évi októberhó 6-áról 38,101. sz. a. A nagyszalontai polgári iskolai 

tanfolyammal összekötött ref. gymnasiumnak a nyilvánossági jog az 1886/7. tanév tarta-
mára megadatik. 

23. 1886. évi novemberhó 10-éről 39,851 sz. a. A hajdu-szoboszlói ev. ref. gym-
nasium megszűnt, a hajdu-nánási ev. ref. gymnasium 4 osztályura szállíttatott le. 

24. 1887. évi januárhó 21-éről 51,309/86. sz. a. A budapesti orsz. központi tan-
szerraktárban megrendelhető „ásvány-, kőzet- és földtani gyűjtemény" a felső nép- és 
polgári fiu- és leányiskolák részére ajánltatik. 

25. 1887. évi januárhó 26-áról 3191. sz. a. A középiskolákban a tandíj osztalék 
töröltessék el. 

26. 1887. évi márcziushó 10-éről 5402. sz. a. Tanintézeteink könyvszükségletöket 
a hazai könyvárusoktól szerezzék be. 

27. 1887. évi márcziushó 24-éről 52,451/86. sz. a. Láng Mihály „magyar nyelv-
gyakorló"-ja és ugyanannak „Leitfaden"-ja „zum Unterricht in der ungarischen Sprache" 
ajánltatik. 

28. 1887. évi márcziushó 9-éről 4298. sz. a. Ambrózy Béla és Grand Miklós 
„A magyar méh" czimű havi szakközlönye ajánltatik. 

29. 1886. évi szeptemberhó 9-éről 28,621. sz. a. Fodor József „Egészségtanba 
ajánltatik. 

30. 1886. évi augusztushó 3-áról 33,753. sz. a. Gyertyánffy István „Négyes dalok 
zsebkönyve" ajánltatik. 

31. 1886. évi augusztushó 26-áról 1631. ein. sz. a. „Magyarország tiszti czím-
és névtára" ajánltatik. 

32. 1887. évi márcziushó 3-áról 2052. sz. a. A m. kir. államvasutak gépgyárá-
nak készítményei ajánltatnak. 

33. 1887. évi juniushó 16-áról 20,990 sz. a. Grossmann Miksa iskolai palata-
táblái ajánltatnak. 

34. 1887. évi juniushó 7-éről 23,215. sz. a. Középiskolai bútortervek. 
35. 1886. évi októberhó 5-éről 25,030. sz. a. Bútortervek középiskolák számára. 
36. 1887. évi juliushó 5-éről 25,880. sz. a. Dr. Popu Miklós „Geografia ungariei 

etc." czimű népiskolai tankönyvének hatodik kiadása iskolai használatra engedélyeztetik. 
37. 1887. évi aprilhó 15-éről 10,034. sz. a. Több román nyelvű népiskolai tan-

könyv és térkép a használatból kitiltatik. 
38. 1886. évi szeptemberhó 3-áról 25,390. sz. a. Laucek Dániel valamint Sasi-

nek F. és Kollár M. által irt Cyrill és Method-féle könyvek a hazai tót tannyelvű iskolák 
ifjúsági- és népkönyvtárakból kitiltatnak. 

39. 1886. évi szeptemberhó 3-áról 26,800/85. sz. a. Bizner Lajos „Krátky 
Zemepis etc." ugyanannak „Dejepis Uhorszka etc." czimű tankönyvei, valamint Rozmarin M. 
„slowensky wlastimil" czimű könyve, nem külömben az „Owolbach" és a „Kalendár ko-
runy ceské" a hazai összes tót iskolák ifjúsági és népkönyvtárakból kitiltatnak. 

40. 1887. évi januárhó 7-éről 52,070/86. sz. a. Pfaffenrath Konrád János, volt 
szegedi középkeresk. isk. tanuló minden hazai tanintézetből kizáratik. 

41. 1886. évi novemberhó 23-áról 44,445. sz. a. Bulla Ignácz trsztenai gymna-
siumi II. o. tanuló az ország összes gymnasiumaiból kizáratik. 

42. 1886. évi szeptemberhó 27-éről 36,213. sz. a. Bartha Gyula karczagi ev. 
ref. gymnas. II. o. tanuló a hazai összes gymnasiumokból kizáratik. 

43. 1886. évi szeptemberhó 28-áról 37,041. sz. a. Nékám Dezső váczi főgymnas. 
II. o. tanuló az ország összes középiskoláiból kizáratik. 

Mind ezen rendeletek már előbb körözve lévén, tudomásul vétetnek. 
M. 

XVII. A múlt évi kerületi gyűlés jkvének XV. pontjánál, melylyel a vallás és közok-
tatásügyi magy. kir. minisztériumnak 1886. évi július 3.-án 14,517. sz. a. kelt s a porto-
mentes hivatalos levetek és küldemények az állam hivatalos nyelvén való czimezése tárgyában 
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kiadott rendeletével szemben a nyitrai esperességnek benyújtott indítványa, mely szerint a 
portodíjmentes hivatalos levelek és küldemények mint eddig, lígy ezután is bármely, az állam-
ban használt nyelven czímezhetők legyenek tárgyalás végett a kerületbeli esperességekhez 
utasíttatván, 

a beérkezett vélemények többségének alapján kerületi gyülésünk a hivatolt 
miniszteri rendelet intézkedésében megnyugszik. T. 

XYIII. Olvastatik a következő „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület nép-
iskolai állapotáról az 1886!7-ki iskolai évben: 

1. Árvái esperesség. 
Lakosainak száma 6516. 6—12 éves tanköteles fiu 399, 6—12 éves tanköteles leány 

328, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 727; 13—15 éves tanköteles fiu 158, 13—15 éves 
tanköteles leány 146, 13 —15 éves tanköteles gyermek 304; 6—15 éves tanköteles fiu 557, 
6 —15 éves tanköteles leány 474, 6 —15 éves tanköteles gyermek 1031. Ezek közül j á r t : a 
helybeli elemi iskolába 345 fiu, 279 leány, összesen 624 gyermek; a helybeli ismétlő iskolába 
84 fiu, 97 leány, összesen 181 gyermek; idegen elemi iskolába 19 fiu, 13 leány, összesen 
32 gyermek; idegen ismétlő iskolába 5 fiu, 1 leány, összesen 6 gyermek; felső- vagy 
polgári iskolába 7 fiu, 5 leány, összesen 12 gyermek; magán intézetbe 9 fiu, 10 leány, 
összesen 19 gyermek; középtanodába 5 fiu. Iskolába járt 474 fiu, 405 leány, összesen 
879 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 85°/0-a. Iskolába nem járt 83 fiu, 69 leány, 
összesen 152 gyermek. Félnapi mulasztás volt 4542. Mulasztásokért megbüntettetett 14 
szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 8 fiu, 11 leány, 
összesen 19 gyermek. 

Tanitó volt 11. Ezek mind képesítettek; 10 rendes, 1 segéd. Iskola volt 10, mely 
az egyházközség tulajdona s jó karban van. Tanterem volt 10, tanitólak 10, faiskola 2, 
testgyakorló 1, fekete irótábla 19, fali olvasótábla 282, fali térkép 37, földgömb 11, ter-
mészetrajzi eszköz 82, természettani eszköz 67, kötet könyv 418. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 653 frt 50 kr., terményekben 2565 frt 
76 kr., összesen 3219 frt 26 kr. Az ingatlan vagyon értéke 585 frt, s ennek jövedelme 
55 frt ; tőkepénz 1797 frt s ennek kamatja 128 frt 76 kr.; tandíjból bejött 142 frt, egyházi 
segélyből 2893 frt 50 kr., összes évi jövedelem 3219 frt 26 kr. Ebből fordíttatott: rendes 
tanítók fizetésére 3092 frt, segéd tanítók fizetésére 100 frt , javításra 5 frt, tanszerekre 
8 frt 26 kr., egyebekre 14 frt, összes évi kiadás 3219 frt 26 kr. 

2. Liptói esperesség. 
Lakosainak száma 25,100. 6—12 éves tanköteles fiu 1494, 6—12 éves tanköteles 

leány 1549, 6 —12 éves tanköteles gyermek 3043; 12—15 éves tanköteles fiu 638, 
12—15 éves tanköteles leány 603, 12—15 éves tanköteles gyeraiek 1241; 6—15 éves tan-
köteles fiu 2132, 6—15 éves tanköteles leány 2152, 6—15 éves tanköteles gyermek 4284. 
Ezek közül jár t : a helybeli elemi iskolába 1324 fiu, 1316 leány, összesen 2640 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 473 fiu, 403 leány, összesen 876 gyermek; idegen elemi iskolába 
39 fiu, 41 leány, összesen 80 gyermek; idegen ismétlő iskolába 11 fiu, 2 leány, összesen 
13 gyermek; felső vagy polgári iskolába 10 fiu, 10 leány, összesen 20 gyermek; magán-
intézetbe 4 fiu, 3 leány, összesen 7 gyermek; középtanodába 17 fiu. Iskolába járt 1878 fiu, 
1775 leány, összesen 3653 gyermek, vagyis a tankötelesek 8 5 F - a . Iskolába nem járt 
254 fiu, 377 leány, összesen 631 gyermek. Félnapi mulasztás volt 62,624, ezek közül 
30,249 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 70 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű, vagy vallású járt 73 fiu, 75 leány, összesen 148 gyermek. 

Tanitó volt 38; ezek közül 32 képesített, 6 nem képesített; 33 rendes, 5 segéd. 
Egyházi iskola volt 32, mely közül az egyházközség tulajdona 31, 1 bérelt; jó karban 
van 29, rosz karban 3. Tanterem volt 39, tanitólak 36, faiskola 16, testgyakorló 22, fekete 
irótábla 65, fali olvasótábla 419, fali térkép 68, földgömb 22, természetrajzi eszköz 678, 
természettani eszköz 96, kötet könyv 2032. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 8979 frt 54 kr. , terményekben 7054 frt 
99 kr., összesen 16,034 frt 53 kr. Az ingatlan vagyon értéke 49,484 frt s ennek jövedelme 
1835 frt 14 kr.; tőkepénz 4000 frt, s ennek kamatja 200 frt. Tandíjból bejött 2932 frt 
37 kr., községi segélyből 1150 frt 68 kr., egyházi segélyből 9410 frt 34 kr., egyebekből 
506 frt., összes évi jövedelem 16,034 frt 53 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
14,400 frt 18 kr., segéd tanítók fizetésére 547 fi-t 64 kr., javításra 354 frt 20 kr., tan-
szerekre 102 frt 10 kr., egyebekre 630 frt 41 kr., összes évi kiadás 16,034 frt 53 kr. 

4 
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3. Mosoni esperesség. 
Lakosainak száma 7532. 6—12 éves tanköteles fiu 486, 6—12 éves tanköteles 

leány 472, 6—12 éves tanköteles gyermek 958; 12 — 15 éves tanköteles fiu 185, 12 — 15 éves 
tanköteles leány 171, 12—15 éves tanköteles gyermek 356; 6—15 éves tanköteles fiu 671, 
6 —15 éves tanköteles leány 643, 6—15 éves tanköteles gyermek 1314. Ezek közül járt: 
a helybeli elemi iskolába 470 fiu, 466 leány, összesen 936 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 164 fiu, 165 leány, összesen 329 gyermek; idegen elemi iskolába 7 fiu, 4 leány, 
összesen 11 gyermek; idegen ismétlő iskolába 21 fiu, 6 leány, összesen 27 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 2 fiu; középtanodába 7 fiu. Iskolába járt 671 fiu, 641 leány, összesen 
1312 gyermek, vagyis a tankötelesek 100°/G-a. Iskolába nem járt 1 fiu, 1 leány, összesen 
2 gyermek. Félnapi mulasztás volt 8708, ezek közül 4769 kimentve. A helybeli elemi isko-
lába idegen illetőségű vagy vallású járt 5 fiu, 5 leány, összesen 10 gyermek. 

Tanitó volt 12, kik mind képesítettek és rendesek. Egyházi iskola volt 10, mely 
mind az egyházközség tulajdona s jó karban van. Tanterem volt 12, tanitólak 11, faiskola 6, 
testgyakorló 0, fekete irótábla 22, fali olvasótábla 161, fali térkép 45, földgömb 9, termé-
szetrajzi eszköz 195, természettani eszköz 279, kötet könyv 518. Iskola épült 1. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 4700 frt 50 kr., terményekben 3376 frt, 
összesen 8076 frt 50 kr. Az ingatlan vagyon értéke 15,200frt s ennek jövedelme 967 frt, 
tőkepénz 900 frt, s ennek kamatja 49 frt, tandíjból bejött 976 frt 50 kr., községi segély-
ből 1011 frt, egyházi segélyből 5073 frt, összes évi jövedelem 8076 frt 50 kr. Ebből for-
dittatott: rendes tanítók fizetésére 7324 frt 50 kr., javításra 494 frt, tanszerekre 62 frt, 
egyebekre 196 frt, összes évi kiadás 8076 frt 50 kr. 

4. Nyitrai esperesség. 
Lakosainak száma 47,743. 6 —12 éves tanköteles fiu 3342, 6 —12 éves tanköteles 

leány 3290, 6—12 éves tanköteles gyermek 6632; 12—15 éves tanköteles fiu 1155, 
12 — 15 éves tanköteles leány 1247, 12—15 éves tanköteles gyermek 2402; 6—15 éves 
tanköteles fiu 4497, 6—15 éves tanköteles leány 4537, 6—15 éves tanköteles gyermek 9034. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 2615 fiu, 2536 leány, összesen 5151 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 306 fiu, 323 leány, összesen 629 gyermek; idegen elemi iskolába 
105 fiu, 89 leány összesen 194 gyermek; idegen ismétlő iskolába 5 fiu, 4 leány, összesen 
9 gyermek; felső vagy polgári iskolába 9 fiu, 6 leány, összesen 15 gyermek; magáninté-
zetbe 1 fiu, 1 leány, összesen 2 gyermek; középtanodába 16 fiu. Iskolába járt 3057 fiu, 
2959 leány, összesen 6016 gyermek, vagyis a tankötelesek 67°/0-a. Iskolába nem járt 
1440 fiu, 1578 leány, összesen 3018 gyermek. Félnapi mulasztás volt 105,383, ezek 
közül 3054 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 1 szülő. A helybeli elemi iskolába 
idegen illetőségű vagy vallású járt 48 fiu, 41 leány, összesen 89 gyermek. 

Tanitó volt 55; ezek közül 36 képesített, 19 nem képesített; 34 rendes, 21 segéd. 
Egyházi iskola volt 47, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 43 az egyház 
tulajdona, 4 bérelt; 46 jó, 1 rosz karban van. Tanterem volt 59, tanitólak 53, faiskola 35, 
testgyakorló 13, fekete irótábla 76, fali olvasótábla 780, fali térkép 127, földgömb 40, 
természetrajzi eszköz 611, természettani eszköz 246, kötet könyv 143. Épült 9, javíttatott 
7 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 24,917 frt, terményekben 8047 frt, összesen 
32,964 frt. Az ingatlan vagyon értéke 19,342 frt, s ennek jövedelme 1357 frt, tőkepénz 
210 frt s ennek évi kamatja 16 frt; tandíjból bejött 3481 frt, állami segélyből 141 frt, 
községi segélyből 1309 frt, egyházi segélyből 26,172 frt, egyebekből 488 f r t ; összes évi 
jövedelem 32,964 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 16,303 frt, segéd tanítók 
fizetésére 2340 frt, javításra 12,537 frt, tanszerekre 321 frt, egyebekre 1463 frt, összes 
évi kiadás 32,964 frt. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. 
Lakosainak száma 8462. 6 —12 éves tanköteles fiu 507, 6 —12 éves tanköteles 

leány 415, 6—12 éves tanköteles gyermek 922; 12—15 éves tanköteles fiu 255, 12—15 éves 
tanköteles leány 170, 12—15 éves tanköteles gyermek 425; 6—15 éves tanköteles fiu 762, 
6—15 éves tanköteles leány 585, 6—15 éves tanköteles gyermek 1347. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 507 fiu, 415 leány, összesen 922 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 101 fiu, 36 leány, összesen 137 gyermek; idegen elemi iskolába 32 fiu, 17 leány, 
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összesen 49 gyermek; idegen ismétlő iskolába 30 fiu; magánintézetba 51 leány, középtano-
dába 71 fiu, 38 leány, összesen 109 gyermek. Iskolába járt 741 fiu, 557 leány, összesen 
1298 gyermek, vagyis a tankötelesek 96%-a. Iskolába nem járt 21 fiu, 28 leány, összesen 
49 gyermek. Félnapi mulasztás volt 22,005. Mulasztásokért megbüntettetett 56 szülő. A 
helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 63 fiu, 26 leány, összesen 
89 gyermek. 

Tanitó volt 16, ki mind képesített és rendes. EgyTiázi iskola volt 6, mely az 
egyházközség tulajdona 'és jó karban van. Tanterem volt 16, tanitólak 3, faiskola 1, 
testgyakorló 2, fekete irótábla 30, fali olvasótábla 144, fali térkép 63, földgömb 6, 
természetrajzi eszköz 400, természettani eszköz 44, kötet könyv 1186. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 11,396 frt, terményekben 166 frt, összesen 
11,560 frt. Az ingatlan vagyon értéke 462 frt s ennek jövedelme 47 frt, tőkepénz 2650 frt, 
s ennek kamatja 132 frt. Tandíjból bejött 1920 frt, községi segélyből 472 frt, egyházi 
segélyből 8989 frt, összes évi jövedelem 11,560 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 10.917 frt, javításra 220 frt, tanszerekre 221 frt, egyebekre 202 frt, összes évi 
kiadás 11,560 frt. 

6. Pozsonymegyei esperesség. 

Lakosainak száma 14,679. 6—12 éves tanköteles fiu 950, 6 —12 éves tanköteles 
leány 912, 6—12 éves tanköteles gyermek 1862; 12—15 éves tanköteles fiu 307, 12—15 éves 
tanköteles leány 356, 12—15 éves tanköteles gyermek 663; 6—15 éves tanköteles fiu 1257, 
6—15 éves tanköteles leány 1268, 6—-15 éves tanköteles gyermek 2525. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 717 fiu, 687 leány, összesen 1404 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 196 fiu, 268 leány, összesen 464 gyermek; idegen elemi iskolába 193 fiu, 207 leány, 
összesen 400 gyermek; idegen ismétlő iskolába 72 fiu, 64 leány, összesen 136 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 24 fiu, 8 leány, összesen 32 gyermek; magánintézetbe 2 leány; 
középtanodába 29 fiu. Iskolába járt 1231 fiu, 1236 leány, összesen 2467 gyermek, vagyis 
a tankötelesek 98°/0-a. Iskolába nem járt 26 fiu, 32 leány, összesen 58 gyermek. Félnapi 
mulasztás volt 28,947, ezek közül 20,771 kimentve. Mulasztásokért megbilntettett 78 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 71 fiu, 30 leány, összesen 
101 gyermek. 

Tanitó volt 29; ezek közül 28 képesített, 1 nem képesített; 28 rendes, 1 segéd. 
Egyházi iskola volt 21, községi 2. Az egyházi iskolák közül 20 jó, 1 rosz karban van. 
Tanterem volt 25, tanitólak 21, faiskola 2, fekete irótábla 37, fali olvasótábla 349, fali 
térkép 97, földgömb 20, természetrajzi eszköz 1338, természettani eszköz 90, kötet könyv 1803. 
Iskola javittatott 1. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 9488 frt 78 kr., terményekben 3936 frt 
22 kr., összesen 13,425 frt. Az ingatlan vagyon értéke 13,050 frt, s ennek jövedelme 
637 frt, tőkepénz 30,003 frt, s ennek kamatja 2093 frt 50 kr.; tandíjból bejött 1490 frt, 
községi segélyből 1487 f r t , egyházi segélyből 7668 frt, egyebekből 49 frt 50 kr., összes 
évi jövedelem 13,425 frt. Ebből fordíttatott : rendes tanítók fizetésére 12,029 frt 50 kr., 
segéd tanitó fizetésére 100 fr t , javításra 587 frt 62 kr., tanszerekre 142 frt 37 kr., 
egyebekre 565 frt 51 kr., összes évi kiadás 13,425 frt. 

7. Trencséni esperesség. 

Lakosainak száma 20,183. 6 —12 éves tanköteles fiu 1225, 6 —12 éves tanköteles 
leány 1168, 6—12 éves tanköteles gyermek 2393; 12—15 éves tanköteles fiu 472, 
12—15 éves tanköteles leány 447, 12—15 éves tanköteles gyermek 919; 6—15 éves tan-
köteles fiu 1697, 6—15 éves tanköteles leány 1615, 6—15 éves tanköteles gyermek 3312. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 1035 fiu, 955 leány, összesen 1990 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 143 fiu, 112 leány, összesen 255 gyermek; idegen elemi iskolába 
49 fiu, 31 leány, összesen 80 gyermek ; idegen ismétlő iskolába 10 fiu ; felső vagy polgári 
iskolába 2 fiú, 8 leány, összesen 10 gyermek; középtanodába 22 fiu. Iskolába járt 1261 fiu, 
1106 leány, összesen 2367 gyermek, vagyis a tankötelesek 71°/0-a- Iskolába nem járt 
436 fiu, 509 leány, összesen 945 gyermek. Félnapi mulasztás volt 16,006. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 40 fiu, 26 leány, összesen 66 gyermek. 

Tanitó volt 39; kik közül 17 képesített, 22 nem képesitest; 20 rendes, 19 segéd. 
Egyházi iskola volt 39, mely közül 25 az egyház község tulajdona, 14 bérelt; 32 jó, 

4* 
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7 rosz karban van. Tanterem volt 35, tanitólak 38, faiskola 17, testgyakorló 9, fekete 
irótábla 44, fali olvasótábla 358, fali térkép 53, földgömb 16, természetrajzi eszköz 164, 
természettani eszköz 111, kötet könyv 277. Épült 1, javittatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 3171 frt 08 kr., terményekben 5875 frt, 
összesen 9046 frt 08 kr. Az ingatlan vagyon értéke 11,840 frt, s ennek évi jövedelme 
904 frt, tőkepénz 1058 frt , s ennek évi kamatja 53 frt, tandíjból bejött 1148 frt, községi 
segélyből 120 frt, egyházi segélyből 6629 frt 08 kr., egyebekből 192 frt, összes évi jöve-
delem 9046 frt 08 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 7224 frt 58 kr., segéd-
tanítók fizetésére 1245 frt, javításra 264 frt, tanszerekre 52 frt 50 kr., egyebekre 260 frt, 
összes évi kiadás 9046 frt 08 kr. 

8. Turóczi esperesség. 

Lakosainak száma 21,166. 6—12 éves tanköteles fiu 1259, 6 — 12 éves tanköteles 
leány 1176, 6—12 éves tanköteles gyermek 2435; 12—15 éves tanköteles íin 504, 
12—15 éves tanköteles leány 479, 12 — 15 éves tanköteles gyermek 983; 6—15 éves 
tanköteles fiu 1763, 6—15 éves tanköteles leány 1655, 6—15 éves tanköteles gyermek 
3418. Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 1056 fiu, 901 leány, összesen 1957 
gyermek; a helybeli ismétlő iskolába 51 fiu, 34 leány, összesen 85 gyermek; idegen 
elemi iskolába 56 fiu, 54 leány, összesen 110 gyermek; idegen ismétlő iskolába 6 fiu; 
felső vagy polgári iskolába 21 fiu, 8 leány, összesen 29 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 
1 leány, összesen 2 gyermek; középtanodába 14 fiu. Iskolába járt 1205 fiu, 998 leány, 
összesen 2203 gyermek, vagyis a tankötelesek 64%-a. Iskolába nem járt 558 fiu, 657 leány, 
összesen 1215 gyermek. Félnapi mulasztás volt 2722. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású járt 207 fiu, 126 leány, összesen 333 gyermek. 

Tanitó volt 43; ezek közül 24 képesített, 19 nem képesített; 29 rendes, 14 segéd. 
Egyházi iskola volt 42, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 41 az egyház 
tulajdona, 1 bérelt, 32 jó, 10 rosz karban van.. Tanterem volt 43, tanitólak 42, faiskola 12, 
testgyakorló 2, fekete irótábla 57, fali olvasótábla 514, fali térkép 64, földgömb 28, 
természetrajzi eszköz 808, természettani eszköz 118, kötet könyv 932. Épült 1, javittatott 
2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 9225 frt 60 kr., terményekben 2768 frt, 
összesen 11,993 frt 60 kr. Az ingatlan vagyon értéke 15,840 frt, s ennek évi jövedelme 
838 frt, tandíjból bejött 5512 frt, községi segélyből 40 frt, egyházi segélyből 5303 frt 60 kr., 
egyebekből 300 frt, összes évi jövedelem 11,993 frt 60 kr. Ébből fordíttatott: rendes taní-
tók fizetésére 10,112 frt 60 kr., segéd tanítók fizetésére 1154 frt, javításra 378 frt, tan-
szerekre 40 frt, egyebekre 309 frt, összes évi kiadás 11,993 frt. 60 kr. 

Összegezés. 

Lélekszám 151,381. 6—12 éves tanköteles fiu 9662, 6—12 éves tanköteles leány 
9310, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 18,972; 12 — 15 éves tanköteles fiu 3674, 12 — 15 
éves tanköteles leány 3619, 12—15 éves tanköteles gyermek 7293; 6 — 15 éves tanköteles 
fiu 13,336, 6 —15 éves tanköteles leány 12,929, 6—15 éves tanköteles gyermek 26,265. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 8069 fiu, 7555 leány, összesen 15,624 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 1518 fiu, 1438 leány, összesen 2956 gyermek; idegen elemi 
iskolábá 500 fiu, 456 leány, összesen 956 gyermek; idegen ismétlő iskolába 160 fiu, 
77 leány, összesen 237 gyermek; felső vagy polgári iskolába 75 fiu, 45 leány, összesen 
120 gyermek; magánintézetbe 15 fiu, 68 leány, összesen 83 gyermek; középtanodába 
181 fiu, 38 leány, összesen 219 gyermek. Iskolába járt 10,518 fiu, 9677 leány, összesen 
20,195 gyermek, vagyis a tankötelesek 77 százaléka. Egyes esperességek szerint az arány 
a következő : Mosonban járt 100%, Pozsonymegyében 98°/0, Pozsonyvárosi esperességben 
96%, Árvában és Liptóban 85%, Trencsénben 71%, Nyitrában 67%, Turóczban 64%. 
Iskolába nem járt 2818 fiu, 3252 leány, összesen 6070 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
250,937; 58,843 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 219 szülő. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 515 fiu, 340 leány, összesen 855 gyermek. 

Tanitó volt 243; ezek közül 176 képesített, 67 nem képesített; 182 rendes, 
61 segéd. Egyházi iskola volt 207, községi vagy állami 4. Az egyházi iskolák közül 187 
az egyház tulajdona, 20 bérelt; 185 jó, 22 rosz karban van. Tanterem volt 239, tanitó-
lak 214, faiskola 91, tesfcgyakorló 49, fekete irótábla 350, fali olvasótábla 3007, fali tér-



kép 554, földgömb 152, természetrajzi eszköz 4276, természettani eszköz 1051, kötet 
könyv 7310. Épült 12, javíttatott 11 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 72,530 frt, terményekben 33,788 frt 97 kr., 
összesen 106,318 frt 97 kr. Az ingatlan vagyon értéke 125,803 frt, s ennek évi jövedelme 
6640 frt 14 kr., tőkepénz 40,618 frt, s ennek évi kamatja 2672 frt 26 kr., tandíjból bejött 
17,601 frt 87 kr., állami segélyből 141 frt, községi segélyből 5589 frt 68 kr., égyházi 
segélyből 72,138 frt 52 kr., egyebekből 1535 frt 50 kr., összes évi jövedelem 106,318 frt 
97 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 81,403 frt 36 kr., segéd tanítók fizeté-
sére 5486 frt 64 kr., javításra 14,839 frt 82 kr., tanszerekre 940 frt 23 kr., egyebekre 
3630 frt 92 kr., összes évi kiadás 106,318 frt 97 kr. 

Tudomásul vétetik. T. 
XIX. Mult évi kerületi gyűlés jkvének XVII. pontjánál, melylyel a vallás- és köz-

oktatásügyi minisztériumhoz kérvény intézése határoztatott, hogy engedtetnék meg a nyitrai 
irtványokon addig, mig képesített tanítók lesznek kaphatók, az odavaló gyermekeket szük-
ségbeli tanítókkal taníttatni s a nyitrai esperes felhivatott, hogy képesített tanítókat keressen, 
az irtványi iskolákat hivatalból lássa el s azokat az egyháznak s a közmíveltségnek meg-
tartani igyekezzék. Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy a kerületi határozat értelmében 
a kérvény felterjesztetett, de arra válasz még máig sem érkezett. A nyitrai esperes pedig 
jelenti, hogy többször ismételt pályázati hirdetés mellett sem sikerült többet két irtványi 
állomásnál a miavai irtványokon rendes tanítókkel betöltenie, itt is egy helyen áldás nélkül. 
Egyúttal jelenti, hogy a nyitrai egyházak uj teherrel rovattak meg, mely a tanítók hely-
zetét is nehezíti, de a gyülekezeteket is az iskolai ügygyei szemben elkedvetleníti s az 
iskolai ügy sikeres fejlődésének útját állja. A vallás- és közoktatásügyi ministerium ugyanis 
,az országos tanítói nyugdíjintézetre elmaradt hátralékok" czimén a nyitrai egyházakra ki-
vetett és végrehajtással beszedet: Miaván 1318, Turolukán 792, Verbóczon 700, Brezován 
628, Krajnán 560, Ó-Turán 520, Lubinán 330, Kosztolnán 264, Bodfalun 276, Szobo-
tiszton 232, összesen 5620 forintot; ezzel azonban még a sújtott egyháznak száma ki-
merítve nincsen. Oly tanítók, kik után ez összeg követeltetik soha sem léteztek. Voltak 
ugyan az irtványokon, az ottani szülők által évről évre felfogadott más és más emberek, 
iparosok, földmivesek, kik nagyobb részt magánházakban, majd egy majd más helyen 
tanították a gyermekeket az olvasásból, írásból, számolásból, énekből és vallásból a leg-
elemibb és legszükségesebb tudnivalókra; de egyikök sem volt soha sem rendesen meg-
hiva, sem hiványnyal ellátva s mindnyájan ismételve ministeri rendeletekkel a tanítástól 
eltiltattak s köziilök soha egy sem kapott az országos tanítói nyugdíjintézettől nyugdíjat, 
de még egy fillérnyi segélyt sem. S mégis oly iskoláktól, melyek soha sem voltak s melyek 
soha sem lesznek (Bzavka, Stvernyik, Zsidovszká), oly tanítók után, kik országos alapból 
soha semmit nem kapnak, néhol csak azon czímen, hogy bár iskola nincsen, de kellett 
volna lennie; másutt, hogy kellene lennie, néhol pedig az iskola czímének jelölése nélkül is 
oly nagy összeg követeltetik s végrehajtásilag beszedetik. Midőn ez ügyben egyes egy-
házak a magas ministeriumhoz folyamodtak, egynek kivételével meg nem hallgattattak. 
Ennek következtében a nyitrai esperesség a kerülethez folyamodik s kéri a főtisztelendő 
és méltóságos kerületi gyűlést, hogy ezen sújtottakat védő szárnyai alá véve a rosszúl érte-
sített vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól a jól értesítendőhöz felterjesztést, esetleg a 
magas országgyűléshez kérvényt intézni kegyeskedjék. 

A kerületi gyűlés főtisztelendő püspök úrnak jelentését tudomásul vévén, 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium válaszát bevárja; a nyitrai esperesség 
jelentésére és kérelmére a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz kérvény inté-
zését határozza, melynek szerkesztésével a nyitrai esperesség elnökségét, illetőleg 
annak kerületi jegyzőtagját megbízza. L. 

XX. A megelőző ponttal összefüggésben ugyanazon nyitrai esperes úr felhozza, hogy 
midőn Miaván a város és irtványok között hosszú éveken át a békét és egyházi fejlődést 
szétdúló viszály, az esperességi és kerületi elnökségek által is jóváhagyott s a nagymélt. 
vallás és közoktatásügyi ministeriumnak is tudomására hozott kiegyezéssel szerencsésen be-
fejeztetett s midőn a vitás iskolai kérdés úgy lett elintézve, hogy minden iskolai kör, milye-
nekre az egyház beosztatott, iskoláit saját körében maga, sajátjából épiteni, fenntartani és 
tanítókkal ellátni fogja s midőn az egyezkedés szerint a város régóta épülő a fentjelzett 
viszály miatt be nem fejezett iskolája részére iskolai adót kivetni elhatározta s azt behaj-
tani kezdte : találkoztak egyesek, előbb kevesen, kik az esperesi s fokozatosan a püspöki 
hivatalnál a végrehajtás megszüntetését s az iskolai adóelvetését kívánták s midőn itt el-
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utasíttattak s az egyházi intézkedések iránt engedelmességre intettek, már növekedett szám-
ban a királyi tanfelügyelő úr utján a nagymélt. vallás és közoktatásügyi ministeriumhoz 
fordultak, hogy a miavai állami iskolához, melyre még az iskolai adót is felajánlották, 
csatoltassanak s a felekezeti iskolától elválasztva, az arra kivetett adó fizetése alól felmen-
tessenek. E kérelem beterjesztése után, melynek az általában érvényes rendtartás szerint, 
bizonyára az illetékes egyházi hatósághoz kellett volna visszaszármaztatnia, Libertiny Gusztáv 
kir. tanfelügyelő úr, még a ministeri elintézést sem várva be, az egyház tagjai ellen, egy-
házi illetékességgel és törvényesen vezetett végrehajtást megállította; a jogaiban s azok 
élvezetében háborgatott egyház úgy saját lelkészi hivatala, mint esperességi felsősége által 
hiába védekezett az illetéktelen hatóságok által elkövetett túlkapások és jogsérelmek ellen 
s minden eredmény nélkül törekedett a végrehajtási kérdés mielőbbi elintézésére; mi mellett, 
miután maga ellentálló híveitől az adót beszedni nem bírja s ez okból hitelezőivel szem-
ben szavának nem állhat, nemcsak napról napra veszít erkölcsi és anyagi súlyából, de a 
mi a legaggasztóbb: az a veszély fenyegeti, hogy ő maga végrehajtás alá kerül s iskolája 
nyilvános árverésen el fog adatni. A nyitrai esperesség kéri a főtiszt, és méltóságos kerü-
leti gyűlést, hogy a miavai egyházat a külhatóságok túlkapásai ellen megvédeni s a végre-
hajtási kérdés mielőbbi megoldásának érdekében a vallás és közoktatásügyi ministeriumnál 
közbenjárni kegyeskedjék. 

A kerületi gyűlés a közlötteket fájdalmasan veszi tudomásul s a nyitrai 
esperes urat utasítja, hogy a miavai egyház megsértett jogának érdekében az 
illető helyen haladék nélkül közbejárjon. L. 

XXI. A mult évi kerületi gyűl. jkvének XVIII. pontjához, melylyel a ,,turócz-szent-
mártonban felállítandó ág. hitv. evang. tót tannyelvű gymnasium alapszabályai" tárgyalá-
végett az esperességekhez leküldettek, s az ezen gymnasium szervezésére kiküldött bizott-
ságnak meghagyatott, hogy a szükséges előmunkálatokon dolgozzék s működéséről jelen-
tést tegyen : a fenttisztelt bizottság jelenti, hogy mig a gymnasium alapszabályai megálla-
pítva nincsenek, alapgyüjtésére gondolni sem lehet, mert senki sem fog oly gymnasiumra 
áldozni, melyről azt sem tudja : mily alapokra lesz fektetve s hogy szerveztetik. Ez okból 
az előmunkálatokba nem is fogott s azon kérelemmel járul a főtisztelendő s méltóságos 
kerületi gyűléshez, hogy kegyeskedjék a felállítandó gymnasium alapszabályait most mái-
véglegesen megállapítani, mely után a további előmunkálatokat teljes készséggel keresztül 
vinni a bizottság kedves kötelességének ismerendi. 

A kerületi gyűlés az esperességek véleményeit meghallgatván 5 szavazattal 3 elle-
nében s a 3 esperességnek óvástétele mellett 

a turócz-szentmártoni ág. hitv. evang. tót tannyelvű gymnasium alapszabályait 
elfogadja és megállapítja s az ezen gymnasium felállítása czéljából kiküldött 
bizottságnak meghagyja, hogy a törvény által előírt és szükséges előmunkálatokat 
már most a legkisebb részletekig kidolgozva végezze s ezen elmunkálatokról a 
legközelebbi kerületi gyűlésnek jelentést terjesszen be. L. 

XXII. Mult évi ker. gyűlés jkve XIX. pontjánál felvétetik az ugyanazon évi egyet, 
gyűlés jkvének 23. pontja, mely szerint a supplicatiók ügyében az egyetemes gyűlés által 
kiküldött bizottság javasolja, hogy a tápintézetekre való személyes kéregetés megszüntet-
tessék, hogy helyette az egyes tanodák igazgatói által az esperesi hivatalok utján az egyes 
gyülekezetekhez adakozási évek küldessenek szét, hogy a gyűjtések köre az algymnasiu-
mokra nézve saját kerületükre szorítassék, a főtanodák és akadémiák mind a négy egyház-
kerületben gyüjthessenek, ellenben a polgári iskolák a gyűjtéstől szigorúan eltiltassanak. 
Végűi kijelenti, hogy ha e gyakorlat 1—2 év alatt életrevalónak bizonyul, meghagyassék, 
ha nem, az előbbi gyakorlat állíttassék vissza. 

Ezen a kerületekhez nyilatkozattétel czéljából leszállított javaslatot kerü-
leti gyülésünk nem fogadja el s az eddigi gyakorlatot megtartani kívánja. T. 

XXII . A Zseelényi-alapitvéinyból, a hagyományozó végakaratának s az 1881. évi ker. 
gyűlés jegyzőkönyve XXXI. pontjában foglalt határozatának megfelelőleg főtiszt, püspök 
úr következő tanítókat részesíti ösztöndíjakban : Árvából : Medzihradszky Adolf, alsó-kubini-, 
Liptóból : Sefranko Dániel, híbbei-, Mosonyból: Göliring Mihály, miklósfalvi-, Nyitrából: 
Huszágh Gyida, pritrzsdi-, Schmidt Gusztáv, óturai, Pozsonyvárosból: Putz Mihály, po-
zsonyi-, Pozsonymegyéböl : Meder János Jaromír, modori német-, West er Sámuel, nagy-
zsombati-, Trencsénből : Pelikán Mihály, ksinnai-, Túróczból: Melicsko János, turócz-
szentmártoni tanítókat. 
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Tudomásul vétetik, az ösztöndíjasok pedig felhivatnak, hogy szabály-
szerűen kiállított bélyeges nyugtáikat, illetékes esperesi hivataluk utján tek. 
Jeszenszky József kerületi pénztáros úrhoz küldjék be. T. 

XXIV. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami tanító- és tanítónő-képző 
intézetekben a vallásoktatásról szóló következő jelentések: 

1. A pozsonyi állami tanítónőképző intézetről jelenti nt. Trsztyénszky Ferencz 
pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi biztos úr, hogy az intézetet az 1886/7. tanévben 
21 evang. növendék látogatta, még pedig az I-ső tanfolyamot 4, a II.-at 6, a III.-at 3, 
a IV.-et 7. Az első három tanfolyam növendékeinek a bibliaisme adatott elő Batizfalvy 
István kézi könyve nyomán, s e tantárgyból a f. é. junius hó 11-én tartott vallástani évet-
záró vizsgálaton 3-an kitűnő, 7-en jeles, 3-an jó s 1 elégséges érdemjegyet nyertek. Ugyanez 
alkalommal megtartott képesítő vizsgálaton a 7 növendék közül 5-en „kitűnően", 2-en 
„jelesen" képesíttettek. — Tiszt. Freytag Victor hittanár úr szakavatott előadásának sikerét 
s a növendékek szorgalmát a legnagyobb dicséret illeti meg. — A gyakorlati tanítást 
Korcsek Zsigmond úr vezette s a megvizsgált 7 növendék is igen szép sikert mutatott fel 
úgy hogy 6 „kitűnő" s 1 „jeles" érdemjegygyei képesíttetett. 

2. A lliodori állami tanítóképzőintézet evang. vallástanára tiszt. Hollerung Károly 
lelkész úr jelentése szerint az intézetet az 1886/7. tanévben 7 ág. h. ev. növendék láto-
gatta, még pedig a IV. tanfolyamot 3, a III.-at 2, a II.-at 2; az I-sőben nem volt evang. 
növendék. A II. és III. tanfolyamban előadatott a bibliaisme összekötve válogatott bibliai 
szakaszok olvasásával és magyarázásával, a IV. tanfolyam oktatást nyert egy külön órában, 
a vallástanítás módszertanában, dr. Kiss Áron művecskéje nyomán. Az évet záró valamint 
a tanképesítő vizsgálat a vallástanból f. é. junius hó 11-én tartatott meg nt. Ritter Károly 
pozsonymegyei főesperes és kerületi biztos úr jelenlétében, mely alkalommal a II. tan-
folyamból 1 „kitűnő" 1 „jeles", a III. tanfolyamból 1 „jeles" 1 „jó" érdemjegyet nyert; 
a IV. tanfolyamot látogatók közül 2-en „kitűnően" 1 „jelesen" képesíttettek. 

3. A znióváraljai állami tanitóképzőintézet evang. vallástanára tiszt. Klimo 
Vilmos lelkész ur jelenti, hogy az 1886 7. tanévben az intézetet 6 ág. hitv. ev. növendék 
látogatta és pedig 2 másodéves, 3 harmadéves és 1 negyedéves. A másod- és harmadévesek 
hetenkinti 1 órában a bibliai bevezetést az ó és uj testamentomba tanulták; a negyedéves 
növendék pedig a képezdei gyakorló iskolában a hittanár felügyelete alatt gyakorlati 
leczkéket adott a vallástanból. A május hó 16-án tartott záró vizsgálaton 2 növendék 
„jeles", 2 „jó", 1 „elégséges" osztályzatot nyert. A f. é. rnájushó 24-én megtartott tan-
képesitő vizsgálaton 1 ág. hitv. ev. és 1 ev. ref. növendék vizsgáltatott meg, az egyik 
„jó" a másik „elégséges" eredménynyel. 

A vizsgálatok nt. Horváth József turóczi főesperes és kerületi biztos ur jelenlé-
tében folytak le. 

A képzőintézet gyakorló iskolájába 9 zniováraljai és 17 szlován községbeli ág. 
hitv. ev. tanuló járt, kik Luther kis kátéját és a bibliai történeteket tanulták. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 
XXV. A lipótvári magy. kir. fegyintézetről ez évben jelentés nem adatván be, 

a kerül, gyűlés felhivja az illetékes nyitrai főesperes urat, szólítsa fel tiszt. Gyuris 
János fegyintézeti lelkész urat, hogy évi jelentését a főtiszt, püspök urnák utó-
lagosan beküldeni el ne mulassza. M. 

XXVI. A mult évi kerületi gyűlés jkvének XXIV. pontjánál olvastatik az ugyanazon 
évi egyetemes gyűlés jkvének 20. pontja, mely szerint a mellett, hogy a lelkészi vizsgáik-
nál kettős legyen az elnökség, két kerület nyilatkozott, kettő pedig eltérő elhatározást 
nyilvánított, ennélfogva egyes kerületekben az elnökségre nézve az illető kerületek fennebbi 
nyilatkozatainak megfelelő intézkedések lesznek irányadók. 

Tudomásul szolgál s e szerint kerületünkben a lelkészi vizsgáknál egye-
dül a püspököt illeti az elnökség. T. 

XXVII. Olvastatik báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő úrnak Ácsán 1887. évi 
junius 30-án, 38 887. sz. a. kelt s evang. egyházunk négy egyházkerületének egyetemes 
gyűlését Budapestre, folyó évi október 5-én d. e. 10 órára összehivó levele, mely szerint a 
gyűlést megelőző napon esti 6 órakor értekezlet fog tartatni. 

Egyházkerületünknek ez egyetemes gyűlésen való képviselésére kikül-
detnek : a rendszérinti elnökség mellett Laczo János, Baltik Frigyes, Pósch 
Frigyes, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly (napi díjjal,) Holuby 
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József (napi díjjal,) Horváth József, Csillaghy József, Bobrovniczky László, Major 
Pál, Mudroii Pál, Dr. Samarjay Károly, Kalenda János, Dohnányi Lajos és 
Dula Máté urak. T. 

XXVIII. Kerületünk pénztárának s pénztárosi számadásainak megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelenti, hogy a kerületi pénztárnál az 1886. évben volt: 

I. Forgalom: Bevétel 
Kiadás . . . . . . 

Pénztári maradék 
II. Vagyonállás 1886. deczember 31-én. 

Cselekvő vagyon, tőkékben . . . . 
Szenvedő vagyon, alapítvány okban 
Levonva a szenvedő vagyont a cselekvőből mu-

tatkozik tiszta vagyon : 
Összeliasonlíttatván a jelenleg kimutatott vagyon : 
az 1885. év végén kimutatott vagyonnal: 

9680 frt. 53 kr. 
6924 „ 75 „ 
2755 frt. 78 kr. 

53388 frt. 
24291 „ 

28 
84 V 

kr. 

29096 frt 
29096 „ 
27370 „ 

43 Va kr. 
43 
47 

2 fi 

1725 frt. 96 V2 kr. Mutatkozik vagyonnövekvés : 
Tudomásul szolgál. T. 

XXIX. Ugyanazon pénztárvizsgáló bizottság jelenti, hogy ugy a pénztárt mint a pénz-
tári számadásokat teljesen kifogástalan rendben találta s ez alapon a pénztárosi felmentvény 
kiadatását ajánlja; 

a kerületi gyűlés tek. Jeszenszky József pénztáros ur érdemeinek hálás elismerése 
mellett, neki az 1886. évről vezetett számadásokra nézve a felmentvényt meg-
adja s ugy pénztáros urnák, mint tek. Richter Ede pénztári ellenőr urnák köszö-
netet mond. T. 

XXX. Az 1887. évi költségvetési előirányzat, miután a pozsonyi lyczeumnak és tápintézet-
nek ez évre a 250 frtnyi segély megadatott, következőleg állapíttatik meg: 

I. S z ü k s é g l e t : 
1. Püspöki tiszteletdíj . . . . . 1200 frt. — kr. 
2. Püspöki segédlelkész fizetése 300 r - — fi 
3. Váczi siketnéma intézetben vallástanításért 20 n — fi 
4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja 200 fi — fi 
5. Kerületi pénztáros tiszteletdíja 100 fi — fi 
6. Theologiai akadémiának évi járulék 250 fi — fi 
7. Pozsonyi lyczeumnak és tápintézetnek 250 fi — fi 
8. Németh István alapítvány kamatai. 87 fi 90 fi 
9. Szirmay Ádám „ „ 63 fi — fi 

10. Zsedényi Ede „ „ . . 1000 fi — fi 
11. Özvegy-árva intézet „ „ 11 fi 25 fi 
12. Nittnausz Mihály „ „ . . 16 fi — n 
13. Gedulyanum „ „ . . 51 fi 05 fi 
14. Vegyes kiadásokra . . . . . 1034 fi 48 fi 

Összeg 
I I . F e d e z e t : 

1. Cselekvő tőkék jövedelme 

r 

3. Államsegélyből 

4583 frt. 68 kr. 

2676 frt. 66 kr. 
73 frt. 85 kr. 

Liptó 332 fi 51 » 
Moson 76 fi 54 fi 
Nyitrai . 509 fi 94 n 
Pozsonyváros . 86 fi 73 fi 
Pozsonymegye. 147 fi 28 n 
Trencsén 205 fi 28 fi 
Turócz 264 fi 89 fi 1697 

210 
fi 02 

Összeg 4583 frt. 68 kr. 
Összeliasonlíttatván a „Fedezet" a „Szükséglettel" sem felesleg, sem hiány 

nem mutatkozik. T. 
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XXXI. A Nemetli István-féle alapítvány okiratainak áttanulmányozására kiküldött kerü-
leti pénztárvizsgáló bizottság jelentéséből kiviláglik, hogy Németh János tábornok 1846. 
márczius 19-én Pesten kelt végrendeletének 11. pontja szerint az ösztöndíj-alapítvány hagyo-
mányozva van : „a két evangelica vallású minden külömbség nélkül szegény jó tanulóifjak 
felsegéllésére akkép, hogy ezen tőkének kamatjait az illető felekezetekben divatozó szabá-
lyok szerint a szegény kitűnő tanulók között, a mennyire telik úgy osszák el, hogy egy-
nek-egynek száz váltó vagy negyven pengő forintnál kevesebb ne jusson, a tőkék pedig 
a 8 Superintendentiáknak kezelés végett egyforma részekben átadandók." — Továbbá, 
hogy a kerületünk javára eső hagyomány: 1160 frt., 1871. deczember 24-én lett a kerü-
leti pénztárba beszolgáltatva s általa kezeltetve 1886. deczember 31-én 1465 frt. 16 krra 
emelkedett. Végre hogy az ösztöndíjban való részesítésre nézve az 1870. évi ker. gyűlés, 
jkvének 30. pontjában úgy intézkedett, hogy az ösztöndíjat egy évben egy pozsonyi-, más 
évben egy turócz-szentmártoni tanuló felváltva élvezze mind addig, mig a tőkeszaporodás 
által két ösztöndíj létesítése válik lehetővé, mikor a két tanintézet egy-egy növendéke 
részesül. E körülmény 1873. évben beállván mindkét tanintézetből egy-egy növendék 
élvezte egész 1875-ig, mikor a turócz-szentmártoni algymnasium megszűntével a pozsonyi 
lyczeum két tanulója kezdte élvezni. A theologiai akadémia felállíttatván a két ösztöndíj 
egy theologus és egy lyczeumi tanulónak adatott ki. 

A jelentés tudomásál vétetvén határoztatik, hogy ezentúl e két ösztöndíj 
a theologiai akadémia és lyczeum tanári karainak ajánlatára s főtisztelendő püspök 
úrnak utalványára a két tanintézet egy-egy növendékének fizettessék ki. T. 

XXXII. A mult évi ker. gyűlés jkvének XXX. pontjánál a kerületi pénztárt vizsgáló 
bizottság jelenti, hogy a v o l t t u r ó c z - s z e n t m á r t o n i g y m n a s i u m v a g y o n á t képező 
s a turócz-szentmártoni takarékpénztárban elhelyezett tőkék után járó kamatok az illető 
takarékpénztári könyvecskékbe bejegyeztettek, melyek 1887. évi január l-jén következő 
összegeket mutatnak fe l : 

1. Kuzmányi-féle alapítvány . 191 frt. 45 kr. 
2. Stúr Lajos-féle „ . . . 257 „ 49 „ 
3. Paulinyi-Tóth-féle „ . . . 129 „ 19 „ 
4. Zeneszerek alapja . . . . 52 „ 20 „ 
5. Suhajda-féle alap . . . . . 992 „ 25 „ 
6. Intézeti orvos díjazására gyűjtött alap . 272 „ 06 „ 
7. Tápintézeti alap . 846 „ 25 „ 

Összeg 2740 frt. 89 kr. 
Tudomásul vétetik s turóczi esperes ntiszt. Horváth József úr felhivatik, 

hogy a fentírt vagyonról szóló kimutatást a turócz-szentmártoni takarékpénztárból 
évenkint kivenni s főtisztelendő püspök úrhoz beküldeni szíveskedjék. T. 

XXXIII. Ugyanazon kerületi pénztárt vizsgáló bizottság javasolja, hogy 1861. évtől egy-
ségesen kezelt kerületi pénztárnál az 1861. év előtti állapot állíttassák vissza s az i s k o l a i 
a l a p a közigazgatási pénztártól e l v á l a s z t v a , külön számadással kezeltessék; az elkülö-
nítés keresztülvitelére pedig egy bizottság küldessék ki. 

A pénztárvizsgáló bizottság e javaslata el nem fogadtatik. T. 
XXXIV. Ugyanazon ker. gyűlés jkvének XXXI. pontjánál főtisztelendő püspök úr ki-
jelentvén, hogy a kerületi gyűlés megtisztelő ajánlatát elfogadja, püspöki 25 évi jubileumára 
gyűlt 838 frt. 3 kr. összeget 1000 frtra kiegészíti s a „ G e d u l y a n u m " ösztöndíj-alapít-
ványról szóló, következő alapítványi oklevelét beterjeszti: 

-Alapítvány levél. 
A kegyelemnek Istene, a kinek jósága vezérlé az én napjaimat mind-

ekkorig, megengedte érnem azon napot is, t. i. folyó évi augusztus hó 24. napját, 
melyen a dunáninneni ágostai hitvallású evang. egyházkerületnek szabad királyi 
Pozsony városában összegyűlt képviselői az ő szent felsége iránti buzgó áhítattal 
s az én személyem iránti jóakaró indulattal ünnepélyesen megemlékeztek ezen 
egyházkerület Superintendensévé egy negyedévszázad előtt lett megválasztásomról 
s beiktattatásomról. 

S egyszersmind a napnak drága emlékeűl megörvendeztettek hitünk azon 
szent könyvének egy rendkívüli ékes módon kiállított díszpéldányával, melyben 
vagvon a mi életünk, mely vala az én lábamnak is szövétneke, s melvből, ha 
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negyedévszázados egyházi elöljárói működésem alatt szent országa szolgálatára 
némi üdvöset teheték, ahhoz ösztönt és erőt e könyvből merítettem. Ugyanily 
megbecsülhetetlen emléket juttattak ugyanazon gyengéd kezek hivatalom s ez 
ünnepem részesének is, nagyméltóságú szent-iványi Szent-Iványi Márton, ő csász. 
és apóst, királyi felsége val. belső titkos tanácsosa s egyházkerületi Felügyelő úrnak. 

A kegyeletes czélra úgy egyesek, mint egyházközségek részéről felaján-
lott adományokból felmaradt azután bizonyos összeg, t. i. 838 forint 3 krajczár 
osztrák értékben, s át lett adva a mai napon együtt levő egyházkerületi gyűlés-
nek. A gyűlés viszont azt határozá, hogy ez összeg a „kerületünkbeli theologiai 
hallgatók javára szánt, örök időkre Gedulyanum néven kezelt ösztöndíj-alapít-
vány ül rendeltessék, s én az ajánlat elfogadására és az alapítványi okirat kiállí-
tására" felszólítassam (1. az 1886. évi egyházker. gyűlési jkönyv XXXI. pontját). 

Mely felszólításra részemről szívesen és hálás kebellel hajolva, íme álljon 
tehát itt a kivánt okirat a következőkben: 

1. A folyó évi augusztus hó 24. "napján megtartott negyedévszázados 
superintendensi jubileumom költségeiből, tulajdonképen a két díszbiblia vételárá-
ból, fenmaradt pénzösszeg, általam o s z t r á k é r t é k ű e g y e z e r (1000) f o r i n t a 
kiegészítve, egy a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületből, illetőleg annak 
mostani nyolcz, úgymint : árvái, liptói, mosonyi, nyitrai, pozsonyi, pozsonymegyei, 
trencsíni és turóczi esperességei valamelyikéből származó, tanúlmányaiban szor-
galmas s erkölcseiben feddhetetlen pozsonyi theologiai akadémiai hallgató ösztön-
díjazása alapjáúl szolgáljon. 

2. Ezen alap az egyházkerület többi tőkéivel, azonban külön lapon és 
rovat alatt Gedulyanum néven ügy kezeltessék, hogy annak kamataiból negy-
ven (40) forint, évi ösztöndíj gyanánt, az arra méltónak talált theologusnak szol-
gáltassák ki; a 40 forintot meghaladó évi kamatbevétel pedig a tőke szaporí-
tására fordítassák. 

3. Ez így menjen, míg a tőke oly összegre fog nevekedni, hogy annak 
évi kamatja egyszáz (100) forintot teend; a midőn is úgy a tőkének, mint kama-
tainak a fentebbi néven a kitűzött czélra leendő további megfelelő fordításáról 
intézkedni a jövő kornak, illetőleg az azon kori egyházkerületi gyűlésnek légyen 
feladata. 

4. Az egyházkerületnek hagyatik fen az intézkedési jog azon nem várt 
esetre is, ha az- alapítvány jövedelme annyira szállna alá, hogy belőle az általam 
40 forintra szabott évi ösztöndíj sem volna fedezhető. 

5. Az öszöndíjas theologust, a tanári kar ajánlatára, kinevezni magam-
nak tartom fen; utánam ezen jog hivatalbeli utódaimat fogja illetni. 

Végűi kérem az Urat, hogy ez alapítványon atyai áldását hagyja nyu-
godni, s azokat, a kik annak jótéteményében részesülni fognak, Szentegyházának 
hű és hasznos munkásaivá válni. 

Kelt P o z s o n y b a n , 1886. évi augusztus hó 25-dik napján. 

E l ő t t ü n k : 
Dr. Samarjay Károly s. k. Dr. Geduly Lajos s. k. 

a pozsonyi evang. egyházközség felügyelője, a dunáninneni ágost hitv. evang. egyházkerület 
mint tanú. Superintendense. 

Jeszenszky József s. k. 
mint tanú. 

Trsztyénszky Ferencz s. k. 
mint tanu. 

Egyúttal jelentetik, hogy a kerületi pénztárba befizetett ez alapítvány jövedelmé-
ből, már a mult tanévben Krahulecz Aladár, a theologiai akadémiának negyed évi hall-
gatója ösztöndíjban részesíttetett. 

Midőn a kerületi gyűlés főtisztelendő úrnak úgy az ajánlat elfogadásá-
ért, mint az összeg kiegészítéseért hálás köszönetet szavaz, az „alapítványlevelet" 
egész terjedelmében helyesli s kívánja ez alapítványon Istennek áldó kegyelme 
nyugodjék. T. 
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XXXV. A kerületi pénztári számadásoknak, a pénztár állásának megvizsgálására s e költ-
ségvetési előirányzat elkészítésére kiküldetnek. 

Dr. Samarjay Károly úr elnöksége alatt Trsztyénszky Ferencz alelnök, 
Schuh Ágost, Ritter Károly, Minich Dániel, Leska János, Boor Mihály, Kmeti 
János, Dohnányi Lajos, Porubszky János, Kulísek Miloszáv, Chalupka Endre, 
Jamniczky Péter és Michaelis Vilmos jegyző-urak. T. 

XXXVI. Jelen jegyzőkönyv V. pontjával kiküldött s az egyetemes pénztár számadásainak 
átnézésére felkért bizottság jelenti, hogy a számadást szám szerint rendben levőnek találta. 

Tudomásul vétetik. T. 
XXXVIII. Olvastatik a báró Baldácsy Antal-alapítvány tárgyában jelen jegyzőkönyv VI. 
pontjával kiküldött bizottság véleményes jelentése, mely szerint e bizottság 

a báró Baldácsy-alapitvány igazgatóságának 1887. évi május hó 8-án kelt jelen-
tését, az abban foglalt 1886. évi számodásokat s az 1887. évre vonatkozó költségelőirány-
zatot jóvaliagyó tudomásul venni javasolja. 

Az igazgatósági jelentés 26. pontja kapcsán, melyben az 1885. évben meg-
állapított szervezeti szabályok az igazgatóság választására vonatkozó III. részének módosí-
tása, illetőleg g.), h.), i.), k.) alatti pontokkal leendő kiegészítése javasoltatik, a bizottság 
elfogadásra ajánlja, de azon hozzáadással, hogy a kisorsolt igazgatósági tagok helyébe 
választandó tagok kijelölése tekintettel a superintendentiákra történjék. 

A tiszta jövedelemből kerületünkre eső osztalékra nézve az alapítványi oklevél 
III. pontjának értelmében javasolja a bizottság. 

1) hogy az 1886. évre jutott osztalék eddig még fel nem vett részletei a mult 
évi ker. gyűlés jkvének 34. pontjában megállapított kulcs szerint osztassanak fel és pedig, 
hogy az a.) pont alatt említett és a pusztuló egyházak megmentésére, Ínséges egyházak 
segélyezésére s építkező egyházak gyámolítására fordítandó 2/g

 r^ s z) valamint a c.) pont 
alatt említett a lelkészek özvegyei és árvái Ínséges sorsának enyhítésére fordítandó 3/g rész 
a nyolcz esperességnek, még pedig a rendes lelkészek arányában adassék ki. 

2) A folyó 1888. évre eső jutalék pedig következő kulcs szerint felosztatni 
javasoltatik : 

a) 2/g rész adassék ki pusztuló egyházak megmentésére, Ínséges egyházak segélye-
zésére s építkező egyházak gyámolítására és pedig mind a 8 esperességnek a rendes 
lelkészek arányában. 

b) 4/8 rész a superintendens úr díjazására és csekélyebb fizetésű lelkészek javadal-
mazására és ebből adassék ki 3/8 rész a superintendens úr díjazására, tekintve a felsőházi 
tagsággal egybekötött költségeit, ad personam és addig, míg ezen költségei más módon 
fedezve nem lesznek és Y8

 r e s z a csekély fizetésű lelkészek javadalmazására. 
c) a fennmaradó 2/s r®sz a lelkészek özvegyei és árvái ínséges sorsának eny-

hítésére és pedig a b) pontban felvett Y s ' ^ l a ^ esperességnek a rendes lelkészek 
arányában. — 

Egy állandó elosztási kulcs a nézetek eltérése miatt megállapítható nem lévén, 
ilyennek elkészítését a bizottság a jövő évi kerületi gyűlés teendői közé felvenni javasolja. 

A kerületi gyűlés a bizottság jelentését tudomásúl veszi, javaslatait el-
fogadja. — Hogy az 1886. és 1887. években kerületünkre eső jutalékokat a 
bizottság által ajánlott kulcs szerint kerületi pénztáros úr feloszthassa, a nagy-
tiszteletű esperes urak felhívatnak, hogy esperességeik rendes lelkészeinek lét-
számát kimutassák s kimutatásaikat pénztáros úrhoz beküldjék, mire szabály-
szerűen kiálitott bélyeges nyugtáikra veendik az esperességeiknek járó illetékeket. 
— Az állandó felosztási kulcs elkészíthetésének érdekében pedig felhívatnak az 
esperességek, hogy ez irányú véleményeiket a jövő évi kerületi gyűlésre beter-
jeszteni el ne mulasszák. T. 

X X X \ III. Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 1887. évi ápril hó 
20-án 14735 sz. a. kelt rendelete, mely szerint a dunán-inneni ág. hitv. evang. egyház-
kerületnek az 1886. évi június hó 28-án 24957 sz. a. kelt rendelettel 1886. évre engedé-
lyezett 5000 frtra vonatkozó számadás helyesnek találtatott, minél fogva ezen összeg, mint 
beszámolt, a nyilvántartásból töröltetett és ugyanazon vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak 1887. évi ápril hó 28-án 17502 sz. a. kelt rendelete, mely szerint a pozsonyi 
m. kir. adóhivatal egyidejűleg utasítátott, hogy a folyó évi államköltségvetésben az ág. 
hitv. evang. egyház részére torvényliozásilag megszavazott javadalomból a dunán-inneni 
ág. hitv. evang. egyházkerületet megillető 5000 frtot fizesse ki, mely összegről okmányolt 
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számadás lesz annak idején a nagymélt. miniszter úrhoz felterjesztendő. Pénztáros úr pedig 
jelenti, hogy az utalványozott összeg a kerületi pénztárba tényleg befolyt. 

Tudomásul vétetik. T. 
XXXIX. Az államsegély elosztásának tárgyában, jelen jkv. VII. pontjával az elosztási 
tervezet elkészítésére kiküldött bizottság munkálatának alapján a jelen évre folyóvá tett 
államsegély következőleg osztatik el: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gy. jkv. 45. pja) 250 frt. 
2. Esperességi özvegy-árva intézeteknek . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítésül . . . . . 800 „ 
4. Turóczi esperesnek mint kerületi biztosnak a znióváraljai 

tanítóképző vizsgáihoz útiköltség . . . . . 20 „ 
5. Pozsony megyei esperesnek a modori tanítóképzőben hasonló 

czimen . . . . . . . . . 20 „ 
6. Znió-váraljai tanítóképző vallástanárának . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak, előre nem látott szükségletekre . 210 „ 2950 frt. 
8. Egyes esperességek szerint: 

a) Arvai esperesség: isztebnei egyház 110 frt.y alsó-kubini 
katecheta . . . . . . . . . 140 „ 

b) Liptói esperesség: esperességi segédlelkészi alap 180 frt., 
Okáli Adolf, vázseczi lelkész 50 frt., rózsahegyi katecheta 
40 frt., nagy-palugyai egyház 40 frt. . . . 310 „ 

c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári egyház 100 frt., orosz-
vári leány-egyház 20 frt., bruch-ujfalusi katecheta 20 frt. 140 „ 

d) Nyitrai esperesség: esperességi pénztár 100 frt., lubinai 
egyház 100 frt., salgói leány-egyház 80 frt., szakolczai 
katecheta 50 frt., szeniczi katecheta 40 frt., Nedobry 
József, császtkói lelkész 50 frt., Pifko Gusztáv, bukóczi 
lelkész 40 frt 500 „ 

e) Pozsonyvéirosi esperesség: Polevkovics Gusztáv, récsei 
lelkész 100 frt., fő-révi leány-egyház 40 frt. . . 140 „ 

f) Pozsonymegyei esperesség: puszta-födémesi egyh. 70 frt., 
duna-szerdahelyi egyh. 70 frt., modor-királyfai egyh. 
70 frt., Javos József, modor-király fai lelkész 30 frt. . 240 „ 

g) Trencséni esperesség: ksinnai egyház 100 frt., Svehla 
Ferencz, laazi lelkész 50 frt., Bálent István, beczkói 
lelkész 50 frt., trencséni katecheta 50 frt., zay-ugróczi 
katecheta 50 frt., Zsámbokréthy Lajos, puchói lelkész 
15 frt., Bucsek Gyula, podluzsányi lelkész 15 frt. . 330 „ 

h) Turóczi esperesség: turócz-szt.-mártoni katecheta 50 frt., 
tót-prónai egyház 50 frt., mosóczi egyház 50 frt., 
turócz-szent-mártoni egyház 50 frt., blatniczai egyház 
50 frt 250 „ 2050 frt. 

Összeg 5000 frt. 
T. 

XL. Mult évi ker. gyűlés jkvének XXXVIII. pontjánál, melyben kerületi gyűlésünk 
az állami segély felemelése tárgyában, az egyetemes gyűlés részéről a nmélt. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz intézett kérelmére leérkezett elutasító válasz sajnos tudo-
másul vétetik, olvastatik a múlt évi egyetemes gyűlés jkvének 9. pontja, mely szerint 
egyetemes felügyelő urnák ugyanazon tárgyban mind az országgyűlés képviselőházához, 
mind a kormányelnökhöz intézett felterjesztésére válasz nem érkezvén, felkéretik egyetemes 
felügyelő úr, hogy az állami segély felemelése tárgyában a kormányelnökhöz már beadott 
kérvényre a választ feliratilag sürgesse meg. 

Tudomásul vétetik s egyetemes felügyelő úr felterjesztésének eredménye 
beváratik. T. 

XLI. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a házassági felmentvényi díjakat fizetőknek 
következő jegyzékét: Kutálek György, Szobotistról 20 frt., Holecz András, Priekopáról 
10 frt., Sajdák András, Mesztecskóból 10 frt., Sikura János, Mosóczról 10 frt., Palovcsik 
Máté, Priekopáról 10 frt., Zabadal János, Kopcsányból 20 frt., Ninaj János, Verbiczáról 
10 frt., Vongrej Márton, L.-Szt.-Péterről 20 frt., Simovcsek Mihály, Magyarfalvárói 
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10 frt., Csenka Mihály, Magyarfalvárol 10 frt., Marek György, Turolukáról 10 frt., 
Stefánik János, Brezovárói 20 frt., Dzur Mihály, Plostínból 1(3 frt., Jancsi János, Bre-
zováról, 10 frt., Menhofer Sámuel, Pozsonyból 10 frt., Dornjak Ádám, Laziszkóról 10 frt., 
Göschl Mátyás, Gálosról 20 frt., Moszny János, Brezováról 10 frt., Csáder János, Uszor-
ból 10 frt., Bela Máté', Podhragyból 10 frt., Svejda András, Lutóról 10 frt., Emericzy 
Győző, Liptó-Ujvárról 10 frt., Bartko Mihály, Vichodnáról 10 frt., Bendl Mihály, Po-
zsonyból 10 frt. — Összesen 290 frt. 

Ezen összeg a kerület esperessógeiben létező 8 lelkészi özvegy-árva 
intézet között egyenlő részekre osztva, az illetőknek kiszolgáltatandó. T. 

XLII. Kerületi gyámintézetünk jelentése szerint az 1886/7. évben volt Bevétel: Árvából: 
szabad rendelkezésre kerületnek 17 frt. 8 kr., Leopoldianumra 10 frt., Gusztáv-Adolf-
egyletnek 2 frt., visszatartva 14 frt. 55 kr., összesen 43 frt. 63 kr. Liptóból: Kerületnek 
67 frt. 4 kr., Leopold. 10 frt., Király-Lehotának 30 frt., folyó költségekre 7 frt. 33 kr., 
összesen 114 frt. 37 kr. Mosonyból: kerületnek 72 frt. 57 kr., Leopold. 10 frt., Oroszvár-
nak 26 frt. 28 kr., összesen 108 frt. 85 kr. Nyitrából: kerületnek 22 frt., Leopold. 10 frt., 
egyet, pénztárba (Szenicz) 8 frt., Salgónak 10 frt., összesen 50 frt. Pozsonyvárosból: kerü-
letnek 355 frt. 41 krt., Lyceum a kerületnek 22 frt. 67 kr., összesen 378 frt. 8 kr. ; 
Leopold. 15 frt., nagy szeretetadományra 13 frt. 13 kr., budapesti árvaházra 26 frt. 
33 kr., egyes egyházaknak és intézeteknek 266 frt., folyó költségre 44 frt. 60 kr., a 
lyceum visszatartott 35 krt., összesen 743 frt. 49 kr. Pozsonymegyéböl: kerületnek 89 frt. 
25 kr., Leopold. 16 frt. 51 kr., Gusztáv-Adolf-egyletnek 36 frt. 15 kr., egyes egyházak-
nak 66 frt. 68 kr., folyó költségre 38 kr., összesen 208 frt. 93 kr. Trencsénmegyéböl: 
kerületnek 50 frt. 6 kr., Leopold. 12 frt., Gusztáv-Adolf-egyletnek 8 frt. 57 kr., buda-
pesti árvaháznak 4 frt., szeretetadományra 2 frt. 50 kr., Bossácznak 21 frt. 45 kr., folyó 
költségre 1 frt. 8 kr., összesen 99 frt. 66 kr. Turóczmegyéböl: kerületnek 2 9 ^ 4 . 64 kr., 
Leopold. 10 frt., Gusztáv-Adolf-egyletnek 12 frt., visszatartva 14 frt. 82 kr. Összegezés: 
szabad rendelkezésre 749 frt. 32 kr., Leopoldiánumra 143 frt. 51 kr., Gusztáv-Adolf-egyletnek 
58 frt. 72 kr., meghatározott czélokra 529 frt. 48 kr. — Ö s s z e s e n : 1481 frt. 3 kr. 

Kiadás: határozott czélokra 731 frt. 71 kr. A kerület rendelkezésére álló 
749 frt. 32 kr. fele az az 374 frt. 66 kr. a középpontba szállítatván, a megmaradt 
374 frt. 66 kr.-ból a Leopoldiánumra 50 frt., 8 egyháznak (Lestyine, Boczabánya, Magyar-
óvár, Vágújhely, Főrév, Dunaszerdahely, Laaz, Nagy-Jeszen) 32 írtjával, tehát 264 frt., 
folyó költségekre 60 frt. 66 kr. kiadatott. 

Az o f f e r t o r i u m fele 11 frt. 2 kr. Salgónak templomi edények beszerzésére adatott, 
másik fele a központba beszolgáltatott. 

Egyetemes gyámintézetnek aj állítatnak: a nagy szeretetadományra Szucsány esetlep 
Modor-Királyfa. Segélyezésre: Jaszenova, Szmrecsán, Oroszvár, Nyitra-Szerdahely, Ligetfalu, 
Modor-Kralova esetleg Grinád, Beczkó, Tót-Próna. 

Kerületi elnökökké választattak: Baltik Frigyes, egyházi és Dohnányi Lajos, 
világi elnökké. 

A kerületi gyűlés e jelentést örvendetes tudomásul veszi, az áldásthozó 
intézetet az esperességek, egyházak és egyes hívek buzgó pártfogásába s áldozat-
kész szeretetébe ajánlja; az ujont választott elnököket üdvözli s működésökre 
Istentől áldást és sikert kiván. T. 

XLIII. Mult évi ker. gyűlés jkvének XLI. egyetemes alap létesítésére vonatkozó pontjával 
kapcsolatban tárgyaltatik az ugyanazon évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 22. pontja, 
mely szerint az egyetemes alap az egyházak kötelező megadóztatása alapján létesíttetnék 
oly módon, hogy az évi járulékok egyes egyházakra vettetnének ki s az évi járulék lenne 
az összes egyháztagok tiszta évi jövedelmének egyezred része; azonban egyelőre önkéntes 
gyűjtések megindítása ajánltatik. — Ez indítványok tárgyalás és nyilatkozat végett a 
kerületekkel közöltetvén, 

egyházkerületünk a javaslatot nem fogadja el. T. 
XLIY. Beterjesztetik a budapesti protestáns országos árva-egylet választmányának főtiszt, 

püspök úrhoz intézett, pártfogást kérő átirata, mire 
a kerületi gyűlés e jótékony intézetet a gyülekezetek és egyházhívek 

hathatós támogatásába ajánlja. T. 
XLV. Olvastatik az eperjesi evang. ker. collégium nevében az építészeti bizottságnak a 

leégett collégiumra segélyt kérő felhívása. Jóllehet egyházkerületünk kebelében e czélra 
úgy testületek mint egyesek máris adakoztak, mégis 

e felhívásra a hívek részvétteljes figyelme újólag is felliívatik. T. 
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XLVI. Mult évi ker. gyűlés jkvének XLIIJ. az anyakönyvek nyelvére vonatkozó pont-
jánál olvastatik az ugyanazon évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 43. pontja, mely 
szerint „tekintettel arra, hogy az anyakönyvek vezetésénél az ország némely részeiben 
különféle nyelvek használtatnak; tekintettel arra, hogy e tény maga az állam nyelvének 
hivatalos jellegét gyakran vitássá és kérdésessé teszi; végre tekintettel arra, hogy az anya-
könyvi kivonatok hivatalos érvényű, jelentékeny közokmányokat képeznek: kerestessék 
meg a kormány, hogy az anyakönyveknek az állam hivatalos nyelvén való szerkesztéséről 
tőrvényhozás utján intézkedjék. 

Tudomásul vétetik. T. 
XLVII. Mult évi kerületi gyülésünk XLVI. az e g y h á z i f e k v ő s é g e k t e l e k k ö n y v e -

z és é r ő i szóló pontjánál olvastatik az ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 54. pontja, 
mely szerint utalással az 1885. deczember 15.-Í telekkönyvi, valamint az ezzel kapcsolatos 
1853. április 18-án kelt rendeletekre, nevezetesen az utóbbinak 14. §-ra, melyben a hely-
színelés tárgyai vannak megjelölve; valamint az 1886. évi 29. tcz. 12. §-ára határoztatik, 
hogy egyházaink nem telekkönyvezett ingatlanaira vonatkozólag, sem az, hogy ezeknek 
helyszínelése és telekkönyvezésére nézve rendelet kibocsátása kéressék, sem az, hogy az 
egyetemes gyűlés e tárgyban más intézkedést tegyen, nem mutatkozik szükségesnek. 

Tudomásul vétetik. - T. 
XLVIII. Mult évi ker. gyülésünk XLVIII. z si n a t tartására vonatkozó pontjánál olvastat-
nak az ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 46. s 47. pontjai, melyek szerint az egye-
temes gyűlés a zsinat megtartásának eszméjét magáévá teszi, a zsinati bizottságot újonnan 
megalakítja és az újonnan választott bizottságot a zsinati munkálatok megtételével azon 
utasítás mellett bízza meg, hogy figyelembe véve az egyházkerületek már meglevő szerve-
zeti rendszereit, csak az egyházkerületek és az egyetemes gyűlés hatáskörére és szerveze-
tére vonatkozó szabályzatnak, mint a zsinat előre meghatározott tanácskozási tárgyának 
tervezetét dolgozza ki. 

Tudomásul vétetik. T. 
XLIX. Az 1886. évi egyet, gyűlés jkvének 62. pontjánál, mely szerint a p o z s o n y i 

e g y h á z n a k k é r v é n y e , melyben kéri, hogy a jelen viszonyok alapján, az eddig érvény-
ben állott püspöki felügyelet fenntartása mellett fogadja az egyetemes gyűlés lyceumát köz-
vetlen hatósága alá, a közoktatási és pénzügyi bizottságoknak kiadatik. 

Egyházkerületünk kijelenti, hogy egyházunk általában nem ismerheti el, 
hogy bármely felekezeti elemi és közép iskola az egyházkerület felügyelete alól 
kivonható lenne; miért is a pozsonyi egyház kérvényét mellőztetni kívánja. T. 

L. A p o z s o n y m e g y e i e s p e r e s s é g n e k következő indítványa: a nagyméltó-
ságú minisztérium kéressék meg olyan törvényjavaslatnak az országos törvényhozó testü-
letek elé terjesztése iránt, mely szerint az 1885. évi XI. tcz. 23. §-ának kedvezménye az 
összes, tehát a felekezeti tanítókra is kiterjesztetvén, ők 30 évi szakadatlan szolgálat után 
szintén a teljes állami nyugdíjban részesüljenek, 

közakarattal elfogadtatik s az egyetemes gyűlésre menendő követek megbízatnak, 
hogy ez indítványt az egyetemes gyűlésen tegyék meg. 

LI. A t r e n c s é n i e s p e r e s s é g részéről következő indítvány terjesztetik be : Tekin-
tettel arra, hogy ág. hitv. evang. szentegyházunk már magasztos hivatásánál fogva hű s 
tiszta hazafias érzelmeket ápol s terjeszt; tekintettel arra, hogy ezen szentegyházunk, mint 
a hitrokoni szeretet alapján nyugvó közösség, nem vállalhatja magára holmi politikai irá-
nyokat üldöző tényezőnek szerepét; s tekintve, hogy a politikai vétségek és bűntények el-
követésének megbosszulása első sorban kizárólag a világi hatóságok illetékességéhez tarto-
zik, miután az 1882. évi egyet, gyűlés 5. pontjának magyarázata bizonyos aggodalmakat 
kelt egyházi beléletünk békés fejlődésének szempontjából: felkéretik a nagyméltóságú egye-
temes közgyűlés, hogy az 1882. évi jegyzőkönyv fentjelzett 5. pontját érvényen kivül 
helyezze, illetőleg a maga valóságos értelmére vezesse vissza akép, hogy az egyházi ható-
ságok csak azután léphessenek fel valami politikai vétség vagy bűntény miatt egyházunk 
szolgálatában álló, különben szeplőtlen jellemű férfiak ellen, hogyha ezt már a világi ható-
ság is megtévén a büntetendő cselekmény tényálladéka bíróságilag megállapittatott, hogy 
ily módon eleje vétessék azon eshetőségnek, mely szerint a fent jelzett egyetemes gyűlési 
határozatnak tágas magyarázata alapján az egyházi személyeket bárki s bármikor üldözőbe 
vehesse. 

Elfogadtatik s az egyetemes gyűlésen való érvényesítésével a kerület 
részéről oda küldött képviselők megbizatnak. T. 



LII. A n y i t r a i e s p e r e s s é g következő határozati indítványt terjeszti be : Minthogy 
a komárom-fehérmegyei esperesség Novomeszky Lajos, salgói segédlelkész-tanító ellen 
consistoriális eljárást rendelt el, a nyitrai esperesség elnöksége a komárom-fehérmegyei con-
sistorium elnökségéhez fordult az iránt, hogy a vizsgálati iratokat a nyitrai esperességhez 
tegye át ezen fegyelmi ügyben való további eljárás czéljából, mivel az illető immár ezen 
esperesség fegyelmi hatósága alá tartozik. Ezen megkeresésre a nyitrai esperesség elnök-
sége tagadó választ nyert. — Ennélfogva a nyitrai esperesség azon határozati indítványnyal 
él, hogy a méltóságos és főtisztelendő ker. gyűlés ezen fegyelmi perben a nyitrai esperes-
séget mondja ki illetékesnek és a vizsgálati iratokat, a nyitrai esperességi consistorium 
előtti további fegyelmi eljárás czéljából, illetékes uton bekivánja. 

Szavazattöbbséggel elfogadtatik. T. 
LIII. Ugyanazon nyitrai esperesség beterjeszti következő, a tárgyalás folyamán saját 

képviselői által módosított határozati javaslatát: A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvé-
nek utolsó pontja, azon passust tartalmazza, hogy a kerületi elnökség elnöki jogával élve, 
a nyitrai esperesség indítványát a napirendről levette. 

Nehogy ezen határozattal praecedens állapíttassék meg, e jegyzőkönyvi pont javí-
tassék ki s következőleg szövegeztessék : „az elnökség, elnöki jogával élve, az ügyet tár-
gyalás alá nem bocsátja." 

Elfogadtatik. T. 
LIV. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek: Dr. Samarjay Károly, Jeszenszky 

József, Richter Ede, Fürst János és Frey tag Viktor urak. 

Főtisztelendő püspök úrnak hálaadó imájával s a közgyűlés részéről a főtiszte-
lendő és nagyméltóságú elnökségnek kifejezett köszönettel a gyűlés bezáratott. 

Kelt P o z s o n y b a n , 1887. évi augusztus hó 23. és 24. napjain. 

Trsztyénszky Fereiicz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi tót jegyző. egyházkerületi német jegyző. 

TARTALOMJEGYZÉK. 
1. Püspöki évi jelentés. 29. 
2. 0 csász. és kir. apostoli Felségének üdvözlése. 30. 
3. Főtiszt. Karsay Sándor püspök üdvözlése. 31. 
4. Nmélt. Fabiny Teofil nr válasza. 32. 
5. Egyetemes számadások átnézesére bizottság. 33. 
6. Baldácsy alapítványi bizottság. 34. 
7. Államsegély elosztására bizottság. 35. 
8. Kerületi törvényszék. 36. 
9. Püspökök főrendi házi tagsága. 37. 

10. Idegen iskolákba járó gyermekeink vallásos tanítása. 38. 
11. Gyermekelkeresztelések. 39. 
12. Illetéktelen párbérszedés. 40. 
13. Reischel-alapítvány bizottságának jelentése. 41. 
14. Reiscliel-alapítvány szabályainak módosítása. 42. 
15. Reischel alapítványi bizottsági tag választása. 43. 
16. Miniszteri rendeletek. 44. 
17. Hivatalos levelek czímezése. 45. 
18. Népiskolai jelentés. 46. 
19. Nyitrai népiskolák. 47. 
20. Miavai iskolaügy. 48. 
21. Tót tannyelvű gymnasium. 49. 
22. Supplicatio. 50. 
23. Zsedényi ösztöndíjasok. 51. 
24. Tanítóképzői vallásoktatás. 52. 
25. Lipótvári fegyintézet. 
26. Lelkészi vizsgáknál elnökség. 53. 
27. Egyetemes gyűlés. 
28. Kerületi pénztár állása. 54. 

Pénztárosi felmentvény. 
Költségvetési előirányzat. 
Németh Istvánféle alapítvány. 
A volt turócz-szentmártoni gymnasium vagyona. 
Közigazgatási pénztár és iskolai alap elválasztása. 
Gedulyannm. 
Kerületi számvevő bizottság. 
Egyetemes pénztári jelentés. 
Baldácsy alapítványról jelentés. 
Államsegély utalványozása. 
Államsegély elosztása. 
Államsegély felemelése. 
Házassági felmentvényi díjak. 
Kerületi gyámintézet jelentése. 
Egyetemes alap. 
Budapesti árvaház. 
Eperjesi collegium. 
Anyakönyvek nyelve. 
Egyházi fekvőségek telekkönyvelése. 
Zsinat. 
Pozsonyi lyceum. 
Pozsonymegye indítványa. 
Trencsénmegye indítványa. 
Nyitrai esperesség indítványa Novomeszky Lajos 
perében. 
Nyitrai esperesség idítványa jegyzőkönyvi pont 
javítására. 
Jelen jegyzőkönyv hitelesítése. 



A dunán innen i 

ágost. hitvall. evang. egyházkeriile 

1887. évi augusztushó 23. és 24. napjain, 

Pozsonyban 

tartott 

közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 

WIGAND F. K. POZSONY. 



A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 

1888. évi augusztashó 21. s 22. napjain, Pozsonyban, 
Főtisztelendő és Méltóságos Dr. Geduly Lajos püspök, kir. tanácsos és 
Nagyméltóságú Szent - Ivány i Márton, kerület i felügyelő, valóságos belső 

t i tkos tanácsos társelnöklete alatt t a r to t t közgyűlésének 

Jelen voltak, mint az esperességek képviselői: árvái esperességhöl: Skripeny János, 
foesperes, lestinei lelkész, Laczo János, árva-nagy falusi leik.; liptói esperességhöl: Baltik 
Frigyes, foesperes, liptó-szentmiklósi leik.; mosoni esperességhöl: Schuh Ágost, esperes, 
gálosi leik., Ringbauer Gusztáv, rajkai leik., Hacker Károly, oroszvári felügyelő; nyitrai 
esperességhöl: Leska János, foesperes, ker. jegyző, brezovai leik., Mudron Pál, esp. fel-
ügyelő, Stefánik Pál, kosariszko-prjepasznei leik., dr. Stefanovics Milos, krajnai felügyelő; 
pozsonyvárosi esperességhöl: Trsztyénszky Ferencz, esperes, ker. jegyző, pozsonyi leik., 
Freytag Victor, pozsonyi leik., Polevkovics Gusztáv, re'csei leik., Jeszenszky József, ker. 
pénztáros, Richter Ede, ker. pénztári ellenőr, Michaelis Vilmos, ker. jegyző, lyc. igazgató, 
Chalupka Endre, Sziklai Ottó, Csáder Gyula, igazg. tanító; pozsoiiyiliegyei esperességhöl: 
Ritter Károly, foesperes, somorjai leik., Kalenda János, esp. felügyelő, Rásó Mihály, 
alesperes, alsó-szelii leik., Kossaczky Rezső, gurabi felügyelő'; trencsélli esperességhöl: 
Dohnányi Lajos, esp. felügyelő, Zoch Pál, zárjecsi leik.; turÓCZÍ esperességhöl: Horváth 
József, foesperes, turócz-szent-mártoni lelkész. 

Fentebbieken kívül: Bogyay Antal, nyitra-zerdahelyi-, Farkas Gejza, nagyszombati-, 
Kercser Ede, bazini német-, Zsarnoviczky Gyula, bazini tót-, Minich Dániel, modori tót-, 
Schleiffer Károly, misérdi-, Endreffy János, felső-szelii-, Csernák Gusztáv, grinádi-, Man-
delik István, assakürti-, Scharbert Ármin, limbachi lelkészek; Breyer Jakab, püspöki segéd-
lelkész ; Schneller István, theol. akad. igazgató; Vasskó Gyula, Ivrupecz István, theol. akad. 
tanárok; Zorkóczy Sámuel, Hirschmann Nándor, Márton Jenő, lyczeumi-, és dr. Wágner 
Lajos, reáliskolai tanárok; Moczkovcsák Győző, Kesztler Tivadar, Rosenkranz Károly, 
Wilfing Károly, a pozsonyi gyülekezet tagjai, több theologiai akadémiai hallgató. 

A közgyűlést megelőző értekezleten megállapított napirend szerint augusztus 21-én 
reggel 8 órakor gyámintézeti offertoriummal egybekötött istentiszteletre gyűltek össze 
a hivők, melyen tiszt. Endreffy János felső-szelii lelkész úr ihlettel s hitet ébresztve 
hirdeté Istennek szent igéjét. — Az Úrnak házából a lyceumi könyvtárterembe vonult 
közönség, főtiszt, püspök úrral az Úr szent Lelkének megszentelő áldásért fohászkodék; 
mire ker. felügyelő úr ő nagyméltósága a gyűlést mrgnyitá s felszólítására az esperes-
ségek képviselői megbízó leveleiket beszolgáltatták. — így megalakulván a kerületi köz-
gyűlés, következő rendben tanácskozott: 

1. Főtisztelendő püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 
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gyűjtött, s ugyanazon czélra a helybeli takarékpénztártól 30 frtot, több németországi 
Gusztáv-Adolf-fiókegylettől pedig adósságtörlesztésre 275 frt. 36 krt kapott. — Miklósfalván 
özvegy Unger Terézia az egyház százéves fenállása alkalmából megtartott ünnep emléke-
zetére 100 frt. értékű két oltári gyertyatartót ajándékozott; az egyház pedig a tűzvész 
által károsult gyomai gyülekezetnek 44 frt. szeretetadományt küldött. — Rajkán az orgona 
kijavítására fordított 171 frt. költség nagyobb része a presbyterek önkénytes adakozásából 
került ki; ugyanott a karácsonyi ünnepek alkalmával 3fHsjzerény iskolás gyermek meleg 
téli ruhával láttatott el. — Zurány Oroszvárnak 20 frtot, és az eperjesi egyháznak és 
collegiumnak 10 frtot küldött. 

A nyitrai esperességben : Brezova a paplak, az iskolák és az egyházi épületek 
kijavítására 400 frtnál többet költött; toronyalapját 900 frtra szaporította, mi mellett több 
ujházaspár külön kitüntette magát, így Cierny György és Jolacseh Katalin s azok nász-
vendégei 15 frttal, Bankó Márton s Závodny Erzsébet s nászvendégeik 10 frttal, Kosztelny 
János és Tatara Anna s nászvendégeik 7 frttal, Juricsek István és Fajnor Anna és nász-
vendégeik 7 frttal, a confirmandusok 12 frttal, a községi elöljáróság 12 frttal, a tímárczéh 
5 frttal, a czípészczéb 5 frttal. — Búkócz u j fedéllel látta el a paplaki gazdasági épülete-
ket. — Csácsó a templom fedele kiigazítására 80 frtot adott ki. — Hluboka a torony 
magasabbra építésére s újan befedésére 1800 frtot áldozott, padokra és templomi lépcsőkre 

IV-j 1250 frtot, szószékre 544 frtot ,festésre 220 frt., díszes oltári és szószéki terítőkre 180 frtot; 
mindezen kiadásokhoz az egyház összes tagjai járultak nagy buzgalommal, melyek közt a 
pénzbeli adakozók hosszá során kívül megemlítést érdemel Furcsa Anna hajadon, ki az 

úTAi oltárt ékes művirágcsokorral díszíté fel, nem különben Furcsa János és neje 24 frt. értékű 
ezüst patenával. — Holicson, melynek templomi ünnepélyéről fentebb történt említés, e 
czélra következő adakozások szenteltettek : az orgonára 500 frt., a szószékre és az oltárra 

^ 800 frt., a templom burkolatára 750 frt., s a paplak és iskola kijavítására 300 frt., a jói-
tevők közül névszerinti megemlítésre méltók : a holicsi cs. kir. családi uradalom 200 frttal, 
Rieben Jakab és neje 25 frttal, Koller Mciria Gödingből 15 frttal, és itt is újra dr. Man-
delik felügyelő, ki az egyháznak 60 frt . értékű vasrácsozatot ajándékozott. — Lubina az 
uj iskola mellett u j gazdasági épületeket épített 950 f r ton; járultak ehhez Truszik György 
20 frttal, Szolovicz György 5 frttal, a községi elöljáróság 22 frttal, a confirmandusok 
24 frttal. •— Szakolczán az egyház a paplak és iskola némely részeikben jobb karba helye-
zésére 500 frtot adtak ki, b. e. volt felügyelő Mitták János az egyháznak 500 frtot hagyo-
mányozott, Pokorny János volt tanító 600 frtot, Wiskok Jcmos 700 fr tot ; karácsonfára a 
a szegénygyermekeknek Windeck Tivadar úr Morvaországból 10 frtot küldött, a szakolczai 
nőegylet pedig 11 frtot adott. — Szenicz 170 írton ezüst kanuú^ vett az Úr sz. vacsorájá-
hoz, Stetka Péti ugyanazon czélra 130 frt. értékű aranyozott »züstkelyhet ajándékozott. — 
Szobotiston az anyában létező gazdasági épületek 166 frt. és Bermcs-Váralján annak leányá-
ban az ott létezők 235 frt. költséggel jó karba helyeztettek; ,ugyancsak berencs-váraljai 
lakos Slezák Pál különféle jótékony czélokra 56 frtot ajándékozott, Mikuscsák Sarolta és 
Beblawy Ludmila pedig 36 frtot gyűjtöttek. — Ó-Tura tornyát rézzel készül befedetni, a 
mi bele fog kerülni 6000 frtjába, oltári kelyhét és patináját újra bearanyoztatta; a kebe-
lében felállíttatni szándéklott kórház számára tagjai Kiska János és neje Pribis Katalin 
házukat ajándékozák oda, özvegy Vrábel Éva pedig 27 frtot adott. — Saigon 158 frt. költ-
séggel lelkészi lakot rendeztek be, mihez Oppermann úr Czabajról 15 frttal járult. — 
Turolúka a lelkész gazdasági épületeit 200 frton újan fedette be, káté-alapját 15 frttal 
nevelte. — Vágujhely a paplak kijavítására 80 frtot költött, Lánis Ludovika az egyháznak 
20, s Stukovszky Zsuzsánna fiai 25 frtot ajándékoztak. — Felsö-Zelén Horvát Pál 10 frt., 
Ordrejicska Mihály 7 frt. 20 lu\, Rom Mihály 6 frt. és Sziveik János Sziládról 7 frt. ön-
kény tes adományokkal emlékeztek meg az egyházról. — Nyitra-Zerdahely egyházi adós-
ságaiból 200 frtot törlesztett. 

A pozsonyvárosi esperességben hogy Pozsony nem tette magát érdemetlenné ez idén 
sem azon vezérszerepre, melyet az egyházkerületben visz, egy pillantás évi értesitője tanú-
sítja. Azon igen tetemes jövedelmen kívül, mely az egyház által kezelt gazdag alapít-
ványokból befoly, annak tagjai ez évben is egyházi és iskolai czélokra 12000 frttal önkényt 
adóztaták meg magokat; elemi leányiskoláinak tantermeit 500 frtot túlhaladó költséggel 
átalakította; mindkét templomán 2000 frtra menő javításákot épen most szándékozik 
keresztülvinni; az ápoldának tőkéje 32000 frtra emelkedett s benne tizenhárom 5 férfi s 
8 nő ápolt tartatik; Wigand Károly házbirtokos és könyvnyomdatulajdonos „húsvéti tojás" 
czím alatt a tanári özvegy-árvaintézetnek 4000 frtot adományozott; az egyház pénztárába 
befolyt adományok, hagyaték és ajándékok czímén 3626 frt. 7 krt tették, a kórházra 679 frt. 
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17 krt, árvaliázra 125 frtot, az ápoldára 1130 frtot, a szegényalapra 80 frtot. A jótékony 
nők egylete a szegények gyámolítására s jelesül a karácsonfára s ez alkalommal szegény 
iskolás gyermekeknek ruhával és lábbelivel való ellátására 609 frt. 65 krt gyűjtött és 
adott ki. Az e. e. e. gyámintézet javára az egyházban 704 frt. 14 kr. gyűjtetett. — Ugyan-
csak a pozsonyvárosi esperességhez tartozó récsei egyház és annak tagjai ez idén különös 
áldozatkészséggel tüntették ki magokat; idősb Wengh Pál az Úr asztalához 50 frt. értékű 
díszes ezüst ostyatartót ajándékozott; a templomépületnek külső és belső nedvességtől való 
sikeres megóvására 200 frt. adatott ki; a tanítólak tetőzetének kijavítására 120 frt., végül 
a paplak összeroskadással fenyegető egyik oldalfala helyett uj szilárd fal építtetett, a mi 
560 frt. költségbe került, összesen tehát Pécsén ez idén egyházi és iskolai czélokra 880 frtot 
áldozott, — ily kisded egyháznál minden esetre kiemelésre méltó buzgalom. 

A pozsonymegyei esperességben : a bazini német egyházban és annak czajlai fiókjá-
ban az egyház javára önkénytes adományul begyűlt 264 frt. 80 kr. és 1335 liter bor ; 
a tót egyházban s a hozzá tartozó filiákban 132 frt. 25 kr. és 1022 liter bor; a tót egyház 
szükségeire azon felül özvegy Szadlon Mária 30 frtot ajándékozott s Lutheralapítványra 
5 fr tot ; a tűzkárosult eperjesi egyház javára ugyanazon egyház gyűjtött 45 frt. 16 krt. — 

A pusztafödémesi lelkészi hivatal javára Petrovics Károly volt rétliei lakos hagyo-
mányozott Pusztafödémesen egy 300 Dölnyi belső telket s a hozzá tartozó regale-jogot. — 
Grinéid dicséretes buzgalmat fejt ki egyházi adósságai törlesztésében, abból ismét 700 frtot 
fizetett le; iskolaalapja 113 frt. 66 krral szaporodott; özvegy Holleitner Mihályné az egy-
háznak 60 frtot hagyományozott. — A német-gurabi és csataji iskoláknak jágocsi Péterfy 
Zoltém együttesen 100 frtot, az ottani egyháznak özvegy Izsó lllésné szül. Hóbort Júdit 
11 frtot, Baginé-Rajt Judit és Rajt Mária hajadon 27 frtot, Brindza Jémos és György test-
vérek 32 frtot, Iván Tamás 5 frtot, Schmahel Mihály 7 frtot, csataji Brindza Jémos 17 frtot 
ajándékoztak; Bagi György egy 100 frtra becsült szőlőt hagyományozott, Rajtik Györgyné 
szül. Bagi Katalin pedig birtoka átvevőit lekötelező, hogy halála esetén az egyháznak 
100 frtot fizessenek. — Sz. Györgyben az egyházi épületek 480 frt. költséggel javíttattak ; 
adományul begyűlt 70 frt. és 3724 liter bor. — Modor-Királyfának Svrlinga Márton 10 frtot 
hagyományozott, az épületek javítása 35 frt. 19 krba került ; adósságából az egyház 850 frtot 
törlesztett. — Limbach a rendes évi bevételekből 400 frtot tőkésített; toronyépítési alapját 
108 frt. 21 kr. kamatokkal és adományokkal 1123 frt. 21 krra szaporította; a végbement 
erdőtagosításnál az egyház lekötelezte magát a lelkésznek és tanítónak jutott erdőrészekből 
a fát ingyen haza hordatni. — A modori német egyházban két megnevezetlen nő egy nagy 
és szép oltárszőnyeget ajándékozott. Az ugyanottani tót egyházban magok közt a nők még 
utólagosan gyűjtöttek 736 frt. 24 krt azon harangra, melynek beszerzését ők vállalták volt 
magokra, de melynek 3293 frtnyi árát az első gyűjtés eredményéből nem voltak képesek 
egészen fedezni. — Felső-Szelében az ottani közbirtokosság 3500 frtot ajándékozott az egy-
háznak, a mi által annak kamatozó tőkéje 4800 frtra emelkedett. — Álsó-Szeliben idősb 
Lénárt Sémdor és neje a harangalap gyarapítására adakoztak 100 frtot, Kajos Kéiroly és 
neje az oltár elé szép szőnyeget adományoztak és az oltár körüli zsámolyt zöld posztóval 
vonatták be; az egyházi magtárban van 120 métermázsa árpa; a Gampert Lajos alapít-
ványból 300 frt. tőkésíttetett. — Duna-Szerdahelyen Neubauer Vilmos az egyháznak 50 frtot 
adományozott. — Nagyszombatban b. e. Stelczer Károly lelkészek adakozás utján begyűlt 
200 frton sírkő állíttatott; a nőegylet gyűjtött 225 frt. 50 krt s 30 gyermeket ruházott fel 
annak árán; özv. Stock-Lnckl Erzsébet az egyháznak 200 frtot hagyományozott; egy ház-
nak eddig is már bírt három negyedéhez az egyházközség 6000 frt. tőkéből, illetve törlesz-
tésre, megvette a negyedik negyedet is; a tanító lakása 120 frton megájíttatott; a teplom-
alap szaporodott 2101 frt tal; a hívek az egyházra és iskolára adakoztak 374 frtot. — 
Legyen szabad e helyt egy kegyeletes ünnepet megemlítenem, melyet a pozsonymegyei 
esperesség az abban kebelezett felső-szelii egyházzal együtteseu megült. Ugyanis ezen 
esperesség a nevezett községben tartott gyűlése alkalmával néhai b. e. Lesko Mihál^_volt 
ottani jiagyérdymjLJ_eIkipisztor és esperes sírját me^oszorúzta,, Pitter Károly jelenlegi 
esperes és Endreffy János helybeli lelkész emlékbeszéde mellett. Valóban szép adója a 
hálának, mely szintúgy becsületére válik annak, a ki azt lerótta, mint annak, a ki részére 
lerovatott. 

Trencséni esperesség: Beczkó leányegyházában Kálniczon a még mult évben el-
készült szép és minden tanszerekkel bőven ellátott új iskola november 1-sején rendelteté-
sének ünnepélyesen által adatott. — Kochanócz a paplakot kijavíttatta 300 frton, az iskola-
alapot 90 frttal szaporította; ugyané czélra Noviik András örökösei 20 frt. adományoztak. — 
Ksinna 315 frt. adósságát fizette ki; özv. Kvacsala Juliánától Szarvasról 10 frt. adományt 
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kapott, s iskoláját kibővíttetni készül. — Láz iskoláját ú j padokkal látta el. — Morva-
Ljeszkó az orgona kijavítására s a temető kitágítására 200 frtot áldozott. — Nemes-
Podhragyon özvegy Janusik, szül. Martyák láva az egyháznak 50 frtot hagyományozott. — 
Podluzsányban a paplak és iskola kijavíttatott; özv. Kiss szül. Boleman Juliána az oltárra 
uj fekete terítőt ajándékozott s ugyanazt Predanóczy István két gyertyatartóval díszíté fel; 
Podluzsány leányegyháza Nagy-Szalatna ú j orgonát szerzett. — Puchó uj iskola építéséhez 
készül, ugy saját kebelében, mint Veszka leányegyházában. — Kis-Sztankócz iskolája ki-
javítására s czélszerű felszerelésére 300 frtot költött. — Szúlyón a templom és torony ki-
javítására 250 frtot adtak ki. — Trencsénben 11,000 frtot meghaladó költségvetésre új pap-
lakot és iskolát szándékoznak építeni; ennek leányában Drietomán az iskolában szüksége-
seknek mutatkozott átalakításokra 300 frtot költöttek. — Zárjecs adósságaiból 1050 frtot 
fizetett le. 

Túróczi esperesség: Blatnicza leányegyházában Laszkáron uj iskola építéséhez 
fogtak, mely a kézi és fuvarosmunkán kívül, több mint 400 frtba fog kerülni. — Hájon 
a lelkészlaki épitészeti munkák befejezésére ez idén 700 frt. fordíttatott; nem különben a 
tanító kertjének uj kerítéssel való ellátására 120 frt. — Ivánkofalva gazdasági épületeket 
épített a tanító lakja mellé, az anyaszereken kívül 300 frt. költséggel. — Szent-Márton 
régi adósság törlesztésére 250, épületjavításokra 100 írtöt adott ki, Krupecz Gizela asszony 
az oltárra veres bársonyból készült nagy értékű teritővel kedveskedett. — A mosóczi példás 
buzgalmu egyház úgy czélszerű mint szép, körülbelől 7000 fr t jába került uj iskoláját 
oktober 2-dikán nyitá meg ünnepélyes szertartással s a közel időben is már az iskola 
udvarának körülfalazására s az iskolakertre 350 frtot költött. — Neczpál temploma és 
tornya fedelét megújíttatja 600 frt. költséggel. — Tót-Prónáról fentebb volt szó, midőn 
temploma felszenteléséről tétetett említés; az ez alkalommal a templomépítési adósság tör-
lesztésére eszközölt gyűjtés eredményezett 267 frtot. — Szucsányban uj paplakot építenek, 
mely, mindent összevéve, bele fog kerülni legalább 3500 frtba. — Turányban a paplak 
részben újan be lett fedve 85 f r ton; ugyanott Turanecz András bíró fekete oltárterítőt és 
özvegy Willner szül. Odas Jánosné szép veres bársonyból szintén oltárterítot ajándékoztak 
az egyháznak. — Záthurcson is a paplakot új fedéllel látták el, mire 200 frt. adatott ki. 

Végre valahára tehát, — fogja talán egyik vagy másik magában mondani, — 
hála légyen az Urnák, hogy vége van! En is azt mondom, hála légyen az Úrnak; de 
nem azért, hogy már vége van, hanem, hogy oly hosszú sorát hallhattuk az egyház 
iránti hűség és buzgalom bizonyítékainak. Fordultak elő e hosszú sorban nagyobb és 
kisebb adományok; de az Űr szintoly kedvesen veszi a gazdag százait és ezreit, mint az 
özvegy fillérét. Ne szűnjünk meg kérni az Urat, ne hagyja alább szállni hívő népünknél 
ezentúl sem ezen újra oly szépen nyilvánult adakozási buzgóságot és képességet. 

Fényoldala ez a. képnek, melyet a mélyen tisztelt gyűlésnek felmutatni s benne 
egyúttal magamnak is gyönyörködni alkalmam volt. Bár ne volna annak árnyékoldala i s 
De nincsen a nélkül sem. Az elemi tanügy képezi ezt, mely helylyel közzel most is a tavalyi 
zilált állapotban sínylik. A mint hallani méltóztattak, egyházaink egyenlő készséggel 
áldoznak a szorosabb értelemben vett egyházi, mint az iskolai szükségekre, sőt itt sürge-
tőbb levén a szükség, az utóbbi irányban talán többet is. Mindent azonban, mit a tör-
vény kiván, főleg anyagi eszközeik szűk voltánál fogva, nem teljesíthetnek egyszerre. Ezt 
a többi esperességekben az állami közegek el is ismerik, s elállva a rideg szigortól s jó-
akarólag gyámolítva az egyházi közegeket törekvésökben, az elemi tanügy általában örven-
detesen halad előre. Csak a nyitrai esperesség tesz a részben kivételt, ott a harcz folyton 
foly a két elem közt; a minek az elemi tanügy aztán nem is tapasztalhatja hasznát. — 
De erről a szomorú tárgyról külön jelentést fogunk venni nyitrai esperes ntiszt. Leska 
János úrtól; itt csak annyi légyen megjegyezve, hogy ezen nyitrai sajnálatos iskolai viszo-
nyok; nekem is nem egy keserűs órát okoztak. 

A kép árnyékoldalához tartoznak továbbá azon törvényes jogainkon ejtett sérel-
mek, melyekkel a rám. kath. papság felhagyni nem tud. Tavaly mintegy reménysugarával 
véltem megvigasztalhatni a tisztelt gyűlést annak, hogy talán ezentúl béke lesz a két fél 
közt. Csalódtam. A plébános urak folyvást keresztelnek olyan gyermekeket is, melyek a 
törvény szerint az evang. vallásban nevelendők s a tudvalevő ministeri rendelettel meg-
hagyott anyakönyvi kivonatot sem küldik meg az evang. lelkésznek; folyvást szedik a 
téritvényeket, némelyek megesketik a jegyeseket, hogy minden gyermeköket a róm. kath. 
vallásban fogják neveltetni. így Valcsán Anna gyermeket elkeresztelt Fukasz József valcsai 
plébános, a nélkül, hogy azt illetékes lelkész Klimo Vilmossal tudatta volna a véghezvitt 



keresztelést. Hasonlóan cselekszik a trencsénvárosi plébános is. A bobróczi plébános esküt 
szokott szedni az újházasoktól a gyermekek neveltetéséről. S ily esetek gyakrabban fordul-
nak elő. Alig hinné ezt az ember lehetségesnek, midőn magas papi ajkakról hallja és 
olvassa azon a keresztyéni türelmet, és kölcsönös szeretetet hirdető szép szavakat, melyek 
újabb időben ünnepélyes alkalmakkal azokról hangzanak s nekik oly sok szíveket meg-
nyernek. Csak az kár, hogy a dolog a valóságban és mindennapi életben másképen veszi 
ki magát, s a régi eljárási rendszer ma sem változott. Midőn nagyszombati lelkész Farkas 
Géza az ottani plébánostól egy általa végzett törvénytelen kereszteléstől anyakönyvi ki-
vonatot kivánt, hivatkozva e mellett a fentidézett ministeri rendeletre, ez azt feleié neki, 
hogy ő kívánságának meg nem felelhet, mert úgymond „ama rendelet az ő kegyelmes 
főpásztora által vele közölve nem volt." Fájdalom, e szerint nem marad egyébb hátra, 
minthogy az eddigi sajnálatos, egyenlőtlen védelmi harczot folytassuk továbbá is. Külön-
ben annál éberebb figyelemmel legeltessük, őrizzük és a hitben erősítsük juhainkat, hogy 
abban a kísértés alkalmával meg ne tántordjanak. 

De csakugyan itt már az ideje, hogy jelentésem vége felé siessen. 
Egyházaink gondoskodtak szükségeikben magokról nem csak magok, de részesül-

tek segélyben kívülről is. 
A beczkói egyház kapott Ö Felsége kegyelméből 100 frt. legmagasb ajándékot. 

Áldja meg a királyok király érte. 
Központi hazai gyámintézetünk következő egyházainkat következő gyámoh'tásban 

részesíté : Szucsány kapott 400 frtot, Modor-Király fa 154 frt. 66 krt, Szmrecsány 50 frtot, 
Grináid 30 frtot, Beczkó, Jaszenova, Liget falu, Tót-Próna, Oroszvár, Nyitra-Zerdahely 
20—20 frtot. 

A Gusztáv-Adolf-egylet részéről, kik mit kaptak, nem jelenthetem, mert az mint 
az előbbi években mindig, nem adatott tudomásomra. 

Egyháizkerületi gyámintézetünk részéről külön jelentés fog benyujtatni. 
Házassáigi felmentvény adatott legfelsőbb helyről 60 párnak; felmentvényi díjak 

fejében bejött 350 frt. 
Törvényszéki tárgyalás volt kettő : az egyik a csasztkó-szobotisti a Havran-Chvojnicza 

irtványok miatt; a másik a turócz-szent-mártoni Révay Ferdinand ellen. Mindkettőben hozott 
ítélet felebbeztetett. 

Jegyzökönyveinket a fennálló dicséretes szokás szerint ez idén is kicseréltük a 
mindét hitfelekezetü testvér-egyházkerületekkel. 

Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások történtek : 
a) Az élet és halál ura által földi müködésök teréről elszólíttattak : Szent-Iványi 

Barna, csorbái felügyelő, Kobzán László, német-lipcsei felügyelő, dr. Húrban József', hlubokai 
lelkész, Hodza András, érdemült turóczi esperes és szucsányi lelkész, Ebner János, német-
járfalvai tanító, Elmer Károly, gálosi nyúgalmazott tanító. Örök béke lengjen a végzett 
földi munkák s átélt kisebb-nagyobb harczok után sírjaik felett! 

b) Az esperességek kormányában következő változások fordultak elő : Árváiban 
főesperes lett Skripeny Jáinos, lestinei lelkész; alesperes Janoska György, jaszenovai lelkész, 
egyszersmind dékán és levéltárnok, esp. felügyelő maradt Kubínyi Kálmán, másodfelügyelő 
Csillaghy József, jegyző papi Hrobah Jáinos, isztebnei lelkész, világi dr. Medzihradszky 
Frigyes; pénztárnok és a papi özvegy-árvaintézet kezelője Tomala Lajos, zsaskói lelkész, 
a tanítói intézeté Medzihradszky Adolf, alsó-kubini tanító; tiszti ügyész Ország József; az 
esperességi törvényszék tagjai, az elnökségen kivül: Csillaghy József, Országh Pál, Lehoczky 
Miklós, dr. Medzihradszky Frigyes, Janoska György, Tomala Lajos, Nóvák Pál, Medzihradszky 
Adolf; az iskolai bizottság tagjai, ismét az elnökségen kívül, Janoska György, Laczo Jáinos, 
Mesko Dezső, Medzihradszky Adolf, Iímeti György és Tréger József. — Liptóban a régi 
esperességi tisztikar újra megválasztatott s a reformatió napján tette le az esküt. — Nyitrá-
ban Fajnor Istvám lemondott az esperességi másodfelügyelőségről. 

c) Helybeli felügyelök lettek : Müllner Mihály, meghalt modori német felügyelő 
helyett Maier József; a tót egyház felügyelője ugyanott Dubovszky Pád; Jaszenován Országh 
Pál helyett Piuko Ambrus, Csorbán Szent-Iványi Barna helyett Kállay Adolf, Szjelniczán 
másodfelügyelői minőségben Bobrovniczky Kádmáin, Magyar-Ovárt dr. Hollerung Károly 
helyett Lepossa Dániel, Krajnán Stefanovic Milos. 

d) Lelkészek lettek: Endreffy Jáinos Felső-Szeliben csere utján, minden törvényes 
szabályok megtartása mellett, Szilárd Jánossal, a ki Domonyba költözött; ILorváit Boliumir 
József Nagy-Jeszenen Linder Mihály helyett, a ki nyugaldmba vonult; Szemiáin Lajos, 
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volt brezovai segédlelkész, Hlubokán; Marczy István, mint lelkész-tanító Durxa-Szerdabelven 
Csáder Károly helyett, a ki szintén nyugalomba helyeztetett. 

e) Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Jurkovics Wladimir O-Turán, Maiba Vilmos 
Modorban, Krcsméry Milos Mosóczon, Quotidián György Brezován. 

f) Iskolatanítói változások : A modori német egyház Maier János Jaromir tanító-
jót 47 évi hű szolgálat után teljesen megérdemelt nyugalomba helyezte; nagyszombati 
segédtanítóvá lett Kostyál Sándor; Nagy-Biszterczen nyugalomba lépett Kortmann György 
helyett Valtínyi Pál ideiglenesen alkalmaztatott; Poszinszky András Felső-Kubinból Liszko-
vára Liptóba ment által; Sipka György Nagyfaluban nyugalomba lépett; helyébe Nóvák 
Mátyás választatott; továbbá Zábrezs-Porubán Burian János helyett Solcz József; nem-
különben Király-Lehotán Bakos Kálmán helyett ideiglenes minőségben Vonga Kálmán; 
Pribilinán segédtanítónak alkalmaztatott Hrivnák Jcmos; Turócz-Kisfaluban hivataláról le-
mondott Kucsera Pál helyett tanítónak választatott Bankó Dániel, ennek helyébe pedig 
Csremosnóban Graicziar János; Gélák József Bisztricskáról Kis-Szalatnára ment, helyébe 
Gasparik Mihály jö t t ; Bapos Sámuel Szucsányból Glozsánba költözött; Zatko Mihály Pod-
luzsányba hivatott meg, Koleszár Lajos Nagy-Szalatnára, Gsaják János Pajeczre, Bartos 
Pál Popradra, Hatala Sámuel, az eltávozott Krman János helyébe, Mijavára; Budnikról 
Takács Lajos eltávozván, az állomás jelenleg üres. 

g) Lelkészekké avattattak : a fentemlített Jurkovics Vladimir és Maiba Vilmos. 
h) Végül a mélyen tisztelt egyházkerület, mint a magyarhoni ág. liitv. egyház-

egyetem egyik alkatrésze s e minőségben a pozsonyi theologiai akadémia egyik pártfogótársa 
tudomására kívánom hozni, hogy ezen akadémián segédtanárrá lett választva : Stromp László. 

Végén vagyok előadásomnak. Köszönöm a türelmet, melylyel azt kisérni méltóz-
tattak. Senki nem érzi jobban annak gyengéit, mint én magam. De senki nem érzi jobban 
még inkább gyengéit azon egész évi közigazgatásnak, mely az én kezemben központosult 
megint. Tagadhatatlanul erőtelen kéz már ez, s talán itt volna az ideje, hogy más, erő-
sebbel váltatnék fel. De 27 év óta tartja már ezen kéz a kormányrudat, annyi év óta ismer-
tetik az egyházkerület és a közönség által, s annak is van némi előnye, ha az ismeretlen-
nel ismert áll szemközt. A válás órája minden esetre nem sokára ütni fog; talán előbb, 
mint emberek eszökbe vehetnék. Addig is fogadja a mélyen tisztelt egyházker. gyűlés 
gyengéim iránt eddig tanúsított nagybecsű kegyes elnézésért forró köszönetemet, és aján-
dékozzon meg vele, ma, és míg Isten bölcs akarata azt fogja mondani : elég! 

Főtisztelendő püspök úrnak ezen jelentése hálás köszönettel tudomásul 
vétetvén, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktattatni rendeltetik, azon őszinte, 
egyhangú kijelentéssel, hogy midőn a kerületi gyűlés igaz s hő ragaszkodásáról 
biztosítja tisztelve szeretett püspökét, forró kívánsága, hogy a kegyelemnek Ura 
tartsa meg bölcs vezérét s őt az emberi kor legvégső határáig éltesse jó egészség-
ben, boldogan.- T. 

2. Az 1887. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének II. pontjánál olvastatik főtiszt, s 
méltóságos Karsay Sándor úrnak, a dunántúli kerület püspökének 1887. évi szept. 1-én 
Győrött kelt, elnöklő püspök úrhoz s általa kerületünkhöz intézett levele, melyben 50 évi 
lelkészi működésének ünnepélyén kerületünk részéről történt üdvözöltetéseért köszönetét 
fejezi ki. 

Örvendetes tudomásul vétetik. T. 
3. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 

Jeszenszky József úr elnöklete alatt Laczo János és Hacker Károly urakból álló 
bizottság küldetik ki, melynek jelentése a gyűlés folyama alatt elváratik. T. 
A báró Baldácsy Antal-alapítvány igazgatóságától főtisztelendő püspök úrhoz érke-

zett ügyiratok, jegyzőkönyvek s számadások megvizsgálására s jelentéstételre, valamint a 
mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XXXVIII . pontjával kilátásba helyezett állandó 
elosztási kulcsnak, az esperességi javaslatok alapján történendő megállapítására 

Dohnányi Lajos relnöklete alatt, Baltik Frigyes, Mudron Pál, Leska János, Pitter 
Károly, Schuh Ágost, Jeszenszky József, Horváth József, Chalupka Endre urak-
ból álló bizottság küldetik ki, azon utasítással, hogy jelentését és javaslatát még 
e gyűlés tartama alatt terjessze be. T. 

5. Az államsegély elosztási tervének elkészítése czéljából 
főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Skripeny János, Baltik Frigyes, Schuh 
Ágost, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Pitter Károly, Zocli Pál, Horváth 
József, Jeszenszky József és Mudroíí Pál urakból álló bizottság küldetik ki oly 
felhívással, hogy munkálatát a jövő ülésen terjessze be. T. 
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6. Állami vagy idegen felekezetben iskolákba járó evang. gyermekek vallásos oktatása 
tárgyában, a mult évi kerületi gyűlés jkvének X. pontjában foglalt határozat czélhoz nem 
vezetett, minthogy ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 39. pontjával egyrészt a vallás-
oktatók díjazása az illető egyházak, esperességek s egyházkerületek áldozatkészségébe ajánl-
tatik, másrészt kimondatik, hogy az egyetemes gyűlés a panaszlott bajokon csakis az egye-
temes alap létesítésével vél segíthetni, miért is az egyetemes alap eszméjét ez indokból is 
njolag a hitsorsosok buzgó pártfogásába ajánlja; kerületünk pedig a segítség szükségét és 
sürgősségét kényszerítőnek tapasztalván, 

Trsztyénszky Ferencz elnöklete alatt Schuh Ágost, Ritter Károly, Dr. Samarjay 
Károly, Jeszenszky József tagokból Korcsek Zsigmond jegyzősége mellett alakí-
tott oly bizottságot küld ki, mely a többi kebli egyházmegyék főesperesei és fel-
ügyelői által a szükséghez képest kiegészítve, kerületünk területén idegen isko-
lákban evang. vallástanítást igénylő helyek, katecheták jegyzékét összeállítsa, 
eddig nyert s remélhető díjazásukat kimutassa, a szükségletet megállapítsa, annak 
fedezésére concrét javaslatot dolgozzon ki s azt a jövő évi kerületi gyűlésnek 
terjessze be. T . 

7. Illetéktelen keresztelési sérelmekre vonatkozó múlt évi ker. gyűlés jkve XI., s ugyan-
azon évi egyet, gyűlés jkve 11. pontjainak együttes tárgyalásánál jelentetvén, hogy mig az 
illetéktelenül keresztelő s a keresztelésről szóló anyakönyvi kivonatnak, az illetékes ev. 
lelkészi hivatal részére való kiszolgáltatását megtagadó róni. kath. lelkészek száma napról napra 
szaporodik, sőt a törvényes formák teljes mellőzésével véghez vitt áttérítések (Dubniczán, 
Trencsénmegyében egy aggastyán) is fordulnak elő : addig sajnosan tapasztaljuk, hogy 
egyesek részéről ép úgy, mint legfőbb kormányzó hatóságaink részéről a magas állam-
kormányhoz intézett jelentések, felterjesztések eredményhez nem vezettek, s rendszerint 
válasz nélkül maradnak: 

kerületünk ujolag felkéri az egyetemes gyűlést, hogy necsak egyetemes felügyelő 
úr felterjesztésére a választ sürgesse, hanem a törvényhozás utján a fennálló tör-
vényre sanctiót kieszközölni törekedjék. T. 

8 . Párbér sérelmek tárgyában, a mult évi ker. gyűl. jegyzőkönyve XII. pontjával az 
egyetemes gyűlés sürgető felírásra kéretvén fel, ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 10. pontja 
szerint a magas kormányhoz ily az ev. ref. testvérfelekezettel együtt felterjesztett sürgető 
feliratra válasz nem érkezett, melynek megsürgetésére egyetemes felügyelő úr kéretett fel. 

A felterjesztett sürgető felirat eredménye elváratik. T. 
9. A Reischel Károly-alapítványt kezelő kerületi bizottság 1887. évre vonatkozó 

jelentése felolvastatván, kitűnt, hogy ez évben vol t : 
a) A pénztár állása, még pedig 

Bevétel. 
A) Forgalom : 

1. Pénztári maradék 1886. évről 662 f r t 82 kr. 
2. Kölcsönszámla 6000 „ - „ 
3. Kamatszámla 5952 » 57 „ 
4. Iparbank számlája . . . . 2837 „ - „ 
5. Haszonbérszámla . . . . 1612 „ 60 „ 
6. Vegyesek számlája . . . . 100 „ - „ 

összeg 17,164 f f t 99 kr. 

K i a d á s. 
1. Kölcsönszámla 6095 f r t — kr. 
2. Kamatszámla 6200 „ — „ 
3. Iparbank számlája . . . . 4695 „ 44 „ 
4. Vegyes számlája . . . . 193 „ 10 „ 

összeg 17,183 fr t 54 kr. 
Összebasonlíttatván a „Bevétel" 17,164 fr t 99 kr. 

a „Kiadással" . . . . 17,183 „ 54 „ mutatkozik. 
1888. évi januárlió l-jén kiadási többlet . 18 f r t 55 kr. 

B) Vagyonállás ; 
1888-ik évi janu-árhó 1-sején. 

1. Magánkötelezvényekben 15,900 f r t — kr. 
2. Takarékpénztári könyvekben 11,040 „ 78 „ 
3. Értékpapírokban 90,260 „ — „ 
4. Ingatlan vagyon értéke 25,074 „ — „ 142,-74 f r t 78 kr. 

Levonva: 
A tkeol. akadémiának kamatokból gyűlt tőkéjét 4302 f r t — kr. 
s az 1888. évi járulékokra visszatartott betéteit 6000 „ — „ 10,302 „ — „ 

Marad közös vagyon 131,972 f r t 78 kr. 
A „közös vagyon" összegének a mul t évi összeghez képest mutatkozó apadását , 

még boldogult hagyományozó által a „nagyszombati gazdasági bérlő tá rsu la t" -ná l vásárolt 
részvények után szenvedett vesztesség idézte elő. 

3 
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b) Tekint. Jeszenszky József, alapítványi pénztáros árnak hálás köszönet nyil-
vánítása mellett a felment vény megadatott. 

c) Segélyezésre 4510 forint fordíttatott, melyből 1887. évi októberi határidőn 
4 nyugdíjas lelkész között 510 frt, 27 papi özvegy között 1325 frt s 11 nyugdíjas tanító 
között 420 frt, tehát összesen 42 segélyzett között 2255 frt osztatott fel; a folyó 1888. évi 
áprilisi határidőn pedig 4 nyugdíjas lelkésznek 550 frt, 27 papi özvegynek 1325 frt, 
10 nyugdíjas tanítónak 380 frt s így ismét 41 segélyezettnek 2255 frt szolgáltatott ki. 

A jelentés tudomásul vétetik; e mellett azonban a bizottságnak figyel-
mébe ajánltatik azon kérdés : nem volna-e az alapítványra nézve, kivált biztos-
sági szempontból előnyösebb, értékpapirok helyett, például ingatlanokba fektetni 
a tőkéket? T. 

10. Beterjesztetnek a n. m. vallás és közoktatásügyi ni. kir. ministeriumnak következő 
rendeletei: 

1. 1888. évi aprilhó 10-éről 829 ein. sz. a. Rudolf trónörökös úr ő fensége 
gyalogsági főfelügyelői szemleutjai alkalmával minden fogadtatásokat mellőztetni kéri. 

2. 1887. évi deczemberhó 15-éről 49,877. sz. a. Az iskolatanítók fizetése pon-
tosan szolgáltassék ki. 

3. 1888. évi májushó 1-éről 11,649. sz. a. A hatóságok utasítva vannak, hogy 
a kántortanítók kántori járandóságait is szükség esetében végrehajtás utján behajtsák. 

4. 1888. évi juniushó 27-éről 12,073. ein. sz. a. A tanitók ne használtassák 
fel magokat ravasz ügynökök által arra, hogy a népet Amerikába való kivándorlásra 
buzdítsák. 

5. 1888. évi juniushó 27-éről 821. ein. sz. a. A Boszniában és Herczegoviná-
ban lakó postadíjköteles egyéneknek szóló hivatalos kiadványok czimzésénél a helyi ható-
ságok közvetitése vétessék igénybe. 

6. 1888. évi juniushó 12-éről 21,188. sz. a. A tábori lelkészekké kineveztetni 
kivánók folyamodványainak mellékletei milyen bélyeggel látandók el. 

7. 1888. évi januárhó 26-áról 885. sz. a. Népfelkelési ügyekben a lelkészek 
a kimutatásokat és anyakönyvi kivonatokat hivatalból és díjmentesen szolgáltassák ki. 

8. 1888. évi februárhó 1-éről 108. ein. sz. a. Postatakarékpénztárak tárgyában. 
9. 1888. évi márcziushó 14-éről 10,940. sz. a. Pályázat a Ludovika-Akadémiá-

ban betöltendő helyekre. 
10. 1888. évi januárhó 11-éről 311. sz. a. Magyarország középiskolai tankerüle-

teinek beosztása. 
11. 1888. évi januárhó 4-éről 49,715/887. sz. a. Kétszer megbukott középiskolai 

tanulók ugyanazon osztályba harmadszor fel ne vétessenek. 
12. 1887. évi novemberhó 12-éről 42,948. sz. a. A tényleges szolgálatban elhalt 

katonák halálozási eseteinek anyakönyveztetése tárgyában. 
13. 1887. évi októberhó 1-jéről 1830. ein. sz. a. A tanulóifjúságnak szóló posta-

küldemények kézbesítésénél követendő eljárás. 
14. 1887. évi szeptemberhó 3-áról 29,370. sz. a. A himlőoltás tárgyában. 
15. 1888. évi februárhó 15-éről 51,139/1887. sz. a. Torna-tanfolyamok közép-

iskolai tanárok számára. 
16. 1888. évi márcziushó 20-áról 4232. sz. a. A festékkel bevont palairóvesszők 

az iskolákból kitiltandók. 
17. 1888. évi áprilhó 7-éről 12,877. sz. a. A gymnasium VlII-dik osztályában 

a vizsgálatok szintoly szigorúan ejtessenek meg mint a többi osztályokban. 
18. 1888. évi májushó 2-áról 2195. sz. a. A felső nép- és polgári iskolákban 

készítendő Írásbeli dolgozatok körül észlelt hiányok orvoslása tárgyában. 
19. 1888. évi márcziushó 27-éről 12,049. sz. a. A nagy-bányai városi főgymna-

siumnak és a szolnoki városi gymnasiumnak a nyilvánossági és érettségi vizsgálatok meg-
tarthatási jog megadatott. 

20. 1888. évi juliushó 8-áról 26,617. sz. a. A váczi r. kath. főgymnasium az 
1888/9-ik tanévre is a nyilvánossági joggal felruháztatott. 

21. 1887. évi novemberhó 8-áról 28,249. sz. a. A nagy-szalontai 4 osztályú 
gymnasiumnak az állandó nyilvánossági jog megadatott. 

22. 1888. évi márcziushó 27-éről 41,787/887. sz. a. A nyíregyházai államilag 
segélyezett ág. hitv. evang. főgymnásiumnak megadatott a nyilvánossági jog s egyúttal az 
érettségi vizsgálatok megtartásának joga. 



23. 1887. évi október hó 12-érői 38,207. sz. a. A soproni Csöndes-féle tan- és 
nevelő-intézetnek a gymnasium hat osztályára szóló nyilván, jog az 1887/8. tanévre is 
megadatott. 

24. 1888. évi juniushó 26-áról 19,277. sz. a. Ugyanazon intézetnek megadatott 
az 1888/9. tanévre is. 

25. 1887. évi októberhó 12-éről 26,597. sz. a. A budapesti Fekete József-féle 
magán-tanintézetnek mint négyosztályú gymnasiumnak a nyilván, jog az 1887/8. tanévre 
megadatotf. 

26. 1888. évi juniushó 30-áról 23,221. sz. a. A budapesti László Mihály-féle 
magán-tanintézetnek mint főgymnasiumnak a nyilván, jog az 1888/9 —1891/2. tanévre 
megadatott. 

27. 1887. évi októberhó 6-áról 36,648. sz. a. A soproni Lahne-féle tan- és nevelő-
intézetnek a gymnasium hat osztályára szóló nyilván, jog az 1887/8. tanévre is megadatott. 

28. 1888. évi juniushó 4-éről 22,202. sz. a. Pályázat rajzoló-mértani és mennyi-
ségtani tanszékre a kaposvári állami főgymnásiumnál. 

29. 1888. évi májushó 17-éről 16,710. sz. a. Pályázat mathematikai és ábrázoló 
mértani tanszékre a pozsonyi m. kir. állami foreáliskolánál. 

30. 1888. évi márcziushó 28-áról 4471. sz. a. Pályázat két rendes tanári állo-
másra a szolnoki állami főgymnásiumnál. 

31. 1888. évi augusztushó 7-éről 28,931. sz. a. Pályázat szabadkézi rajz tanári 
állomásra a brassói állami foreáliskolánál. 

32. 1888. évi aprilhó 20-áról 15,960. sz. a. Pályázat a rajzoló geometria és 
szabadkézi rajzolás tanszékére a losonczi állami főgymnásiumnál. 

33. 1888. évi májushó 15-éről 19,596. sz. a. Pályázat a cs. k. haditengerészet-
hez felveendő hadapródi helyekre. 

34. 1888. évi márcziushó 3-áról 599. ein. sz. a. Az osztrák-magyar monarchia 
új térképe ajánltatik. 

35. 1888. évi februárhó 1-jéről 2874. sz. a. A Szilágyi Sándor szerkesztése alatt 
megjelent „Magyar Történeti Életrajzok" czimű történeti folyóirat a középiskolai könyv-
tárakba való beszerzésre ajánltatik. 

36. 1888. évi juliushó 5-éről 24,439. sz. a. Krünner Anna „A horgolás és kötés 
tömeges tanításának vezérkönyve az elemi leányiskolák számára" czímű könyve ajánltatik. 

37. 1888. évi februárhó 13-áról 6804. sz. a. Molnár Victor „A genfi con-
ventio" czimű műve a középiskolai könyvtárak számára ajánltatik. 

38. 1888. évi márcziushó 20-áról 11,220. sz. a. Fehér Ipoly „A bajor közép-
iskolák szervezete és eljárása" czímű műve ajánltatik. 

39. 1887. novemberhó 23-áról 44,288. sz. a. Kemény Béla és társa a hímzés 
czéljaira készített előnyomtatványai ajánltatnak. 

40. 1887. évi augusztushó 23-áról 27,250. sz. a. A Kálózdy nővérek budapesti 
művirág gyárában készített művirágok ajánltatnak. 

41. 1888. évi februárhó 20-áról 51,641/887. sz. a. Germanecz Pál „zárható 
szoba-szellőztetési készüléke" ajánltatik régebbi iskolaépületek ablakaira való alkalmazta-
tás czéljából. 

42. 1888. évi márcziushó 20-áról 2922. sz. a. Kozenn B. „Wandkarte von 
Europa" czímű térképe, nemkülömben Samnil V. Isopescul „Elemente de geografie com-
parativa" stb., valamint Marescu Jean „Cursu elementaru de istoria universala" stb. az 
összes hazai iskolákban való használatból szigorúan kitiltatik. 

43. 1888. évi aprilhó 9-éről 13,988. sz. a. Pályázat a cs. és kir. katonai nevelő-
intézetekben betöltendő kincstári és magán-alapítványi helyekre. 

44. 1888. évi áprilhó 9-éről 13,933. sz. a. Pályázat a katonai nevelő-intézetek-
ben betöltendő magyar alapítványi helyekre. 

Mindezen rendeletek már előbb körözve lévén, tudomásul vétetnek. M. 
11. Olvastatik a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1888. évi márczius-

hó 23-án 5926. sz. a. kelt leirata, melyben a hazánkban kimutatott roppant halandóság 
egyik s nem utolsó okául a halottaknak a gyermekek által énekléssel való kikisértetése talál-
tatván; mint oly szokásra, melynél nem említve azt, hogy a gyermekek gyakran egész 
délutánokon át az iskolától elvonatnak, de mely járványok alkalmával a gyermekeket 
a megfertőztetés veszélyének teszi ki s a járványt terjeszti; mely késő őszszel, télen s tavasz-
szal a többnyire fogyatékosan öltözött gyermekeket megbetegíti, felhivatik püspök úr 
figyelme, oly felkéréssel, hasson oda, hogy e szokás, lassankint teljesen kiszoríttassék, főleg 
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pedig járványok idejében és a rossz időjárású évszakokban ezen temetési szolgálat 
egészen mellőztessék. 

Midőn a kerületi gyűlés, egyházunknak a liturgiái rendre s szertartásokra 
vonatkozó dolgokban kizárólagos illetékességét s feltétlen szabad rendelkezési jogát 
háborítlan épségben fentartja, nem tekintve, hogy a fenttisztelt miniszteri rende-
letben kárhoztatott szokás sem kerületünkben általánosan elterjedve nincsen, sem 
ott, hol fennáll, óvatosan alkalmaztatván, még betegséget elő nem idézett: mégis 
egészségügyi tekintetből e rendeletet úgy a lelkészeknek, mint az iskolaszékeknek 
figyelmébe ajánlja. T. 

12, Fentebbivel tárgyi kapcsolatban olvastatik a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak 1888. évi aprilhó 6-án 12,277. sz. a. kelt leirata, melylyel, hazánkban az 
ifjúság, sőt a felnőtt emberek rendkivüli halandósága által indíttatva s mert a halálthozó 
bajok okait legfőképen az emberi lakások romlott levegőjében s az italul használt megfertőz-
tetett vízben fedezték fel, mit nálunk a tapasztalás is igazol, felkéri püspök urat, hogy a 
felügyelete s vezetése alatt álló tanítókat oktassa, vezérelje, sőt kényszerítse, hogy a tan-
termek gyakori szellőztetésével az iskola levegőjét tisztán tartsák, az iskolai kutak környé-
két megfertőztetni ne engedjék; az ifjúságot tanítsák általában az egészségtanra, de külö-
nösen a szobai levegő tisztán tartására és az ivóvíznek megválasztására s minden alkalom-
mal figyelmeztessék őket a rossz levegő s a megfertőztetett víz használatából támadó élet-
veszélyes betegségekre. — Továbbá felkéri a püspök u r a t : hagyja meg a tanítóknak s 
tegye kötelességévé a lelkészeknek, hogy a köznépet kiváló gonddal oktassák és vezéreljék 
lakószobáik levegőjének, kutaik s udvaraik környékének tisztán tartására. Végűi a püspök 
úr eljárásának eredményéről és sikeréről gyakori értesítést kér. 

Kerületi gyűlésünk meg van ugyan győződve arról, hogy lelkészeink és tanítóink 
a reájok bizott hiveknek nemcsak szellemi és erkölcsi, de testi jólétet is hiven gondozzák; 
mindamellett elismerve a miniszteri rendeletnek nemes czélzatát s nagy fontosságát, 

megfelelő intézkedésre s végrehajtásának szigorú ellenőrzésére az illetékes esperes-
ségi iskolai bizottságokat felhívja. T. 

13. Beterjesztetik „ Jelentés a dunáninneni ág. liitv. evang. egyházkerület népiskolai álla-
potáról az 188718. évben", következő tartalommal: 

1. Árvái esperesség. 
Lakosainak száma 6362. 6—12 éves tanköteles fiu 373, 6—12 éves tanköteles leány 

315, 6 —12 éves tanköteles gyermek 688; 13—15 éves tanköteles fiu 154, 13—15 éves 
tanköteles leány 166, 13 —15 éves tanköteles gyermek 320; 6—15 éves tanköteles fiu 527, 
6 —15 éves tanköteles leány 481, 6 —15 éves tanköteles gyermek 1008. Ezek közül j á r t : a 
helybeli elemi iskolába 320 fiu, 258 leány, összesen 578 gyermek; a helybeli ismétlő iskolába 
92 fiu, 107 leány, összesén 199 gyermek; idegen elemi iskolába 36 fiu, 62 leány, összesen 
98 gyermek; idegen ismétlő iskolába 14 fiu, 8 leány, összesen 22 gyermek; felső- vagy 
polgári iskolába 3 fiu, 2 leány, összesen 5 gyermek; középtanodába 5 fiu. Iskolába jár t 
470 fiu, 437 leány, összesen 907 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 90°/o-a. Iskolába 
nem járt 57 fiu, 44 leány, összesen 101 gyermek. Félnapi mulasztás volt 8768. Mulasz-
tásokért megbüntettetett Í0 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy val-
lású jár t 19 fiu, 22 leány, összesen 41 gyermek. 

Tanitó volt 10. Ezek mind képesítettek; 9 rendes, 1 segéd. Egyházi iskola volt 9, 
községi vagy állami 1. Az egyházi iskola az egyházközség tulajdona s jó karban van. 
Tanterem volt 9, tanitólak 9, faiskola 4, fekete irótábla 17, fali olvasótábla 379, fali tér-
kép 34, földgömb 9, természetrajzi eszköz 80, természettani eszköz 42, kötet könyv 418. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 1073 frt, terményekben 1721 frt 25 kr., 
összesen 2794 frt 25 kr. Az ingatlan vagyon értéke 360 frt, s ennek jövedelme 21 fr t ; 
tőkepénz 1000 frt, s ennek kamatja 80 fr t ; tandíjból bejött 475 frt, községi segélyből 52 frt, 
egyházi segélyből 2166 frt 25 kr., összes évi jövedelem 2794 frt 25 kr. Ebből fordíttatott: 
rendes tanítók fizetésére 2685 frt, javításra 37 fr t , tanszerekre 20 fr t 25 kr . , egyebekre 
52 frt, összes évi kiadás 2794 fr t 25 kr. 

2. Liptói esperesség. 
Lakosainak száma 25,490. 6—12 éves tanköteles fiu 1465, 6—12 éves tanköteles 

leány 1529, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 2999; 13—15 éves tanköteles fiu 588, 
13—15 éves tanköteles leány 630, 13 —15 éves tanköteles gyermek 1218; 6—15 éves tan-
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köteles fin 2053, 6—15 éves tanköteles leány 2159, 6—15 éves tanköteles gyermek 4212. 
Ezek közül jár t : a helybeli elemi iskolába 1336 fin, 1355 leány, összesen 2691 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 450 fiu, 451 leány, összesen 901 gyermek; idegen elemi iskolába 
71 fiu, 62 leány, összesen 133 gyermek; idegen ismétlő iskolába 8 fiu, 8 leány, összesen 
16 gyermek; felső vagy polgári iskolába 1 leány; magánintézetbe 3 leány; középtano-
dába 21 fiu. Iskolába járt 1886 fiu, 1880 leány, összesen 3766 gyermek, vagyis az iskola-
kötelesek 89°/0-a. Iskolába nem jár t 167 fiu, 279 leány, összesen 446 gyermek. Fél-
napi mulasztás volt 56,607, ezek közül 8255 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 
1738 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 42 fiu, 48 leány, 
összesen 90 gyermek. 

Tanitó volt 40; ezek közül 37 képesitett, 3 nem képesitett; 37 rendes, 3 segéd. 
Egyházi iskola volt 37, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 36 az egyház-
község tulajdona, 1 bérelt; 33 jó, 4 rosz karban van. Tanterem volt 41, tanitólak 35, fa-
iskola 16, testgyakorló 16, fekete irótábla 71, fali olvasótábla 415, fa l i térkép 71, föld-
gömb 23, természetrajzi eszköz 583, természettani eszköz 100, kötet könyv 1733. Épült 
2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 8607 frt 24 kr . , terményekben 7677 frt 
42 kr., összesen 16,284 frt 66 kr. Az ingatlan vagyon értéke 48,264 frt s ennek jövedelme 
1922 frt 14 kr . ; tőkepénz 4200 frt, s ennek kamatja 212 frt. Tandíjból bejött 2820 frt 
24 kr., községi segélyből 1160 frt 68 kr., egyházi segélyből 9631 frt, egyebekből 538 frt 60 kr., 
összes évi jövedelem 16,284 frt 66 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanitók fizetésére 14,717 frt 
46 kr., segéd tanitók fizetésére 745 frt, javításra 247 frt 40 kr., tanszerekre 32 frt 20 kr., 
egyebekre 542 frt 60 kr., összes évi kiadás 16,284 frt 66 kr. 

3. Mosoni esperesség. 
Lakosainak száma 7470. 6—12 éves tanköteles fiu 486, 6—12 éves tanköteles 

leány 476, 6—12 éves tanköteles gyermek 962; 13'—15 éves tanköteles fiu 174, 13 —15 éves 
tanköteles leány 176, 13—15 éves tanköteles gyermek 350; 6—15 éves tanköteles fiu 660, 
6 —15 éves tanköteles leány 652, 6—15 éves tanköteles gyermek 1312. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 457 fiu, 465 leány, összesen 922 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 169 fiu, 162 leány, összesen 331 gyermek; idegen elemi iskolába 7 fiu, 5 leány, 
összesen 12 gyermek; idegen ismétlő iskolába 11 fiu, 12 leány, összesen 23 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 1 leány; középtanodába 6 fiu. Iskolába járt 650 fiu, 645 leány, össze-
sen 1295 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 99°/<ra- Iskolába nem járt 10 fiu, 7 leány, 
összesen 17 gyermek. Félnapi mulasztás volt 15,904, ezek közül 1960 kimentve. Mulasz-
tásokért megbüntettetett 2 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
jár t 12 fiu, 10 leány, összesen 22 gyermek. 

Tanitó volt 12, kik mind képesítettek és rendesek. Egyházi iskola volt 8, mely 
mind az egyházközség tulajdona s jó karban van. Tanterem volt 12, tanitólak 11, faiskola 6, 
fekete irótábla 21, fali olvasótábla 153, fali térkép 44, földgömb 10, természetrajzi eszköz 
238, természettani eszköz 81, kötet könyv 533. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 4438 í r t 52 kr., terményekben 3341 frt 
50 kr., összesen 7780 frt 02 kr. Az ingatlan vagyon értéke 15,050 frt s ennek jövedelme 
875 frt, tőkepénz 2560 frt, s ennek kamatja 53 frt 52 kr.; tandíjból bejött 631 frt, köz-
ségi segélyből 978 frt, egyházi segélyből 5242 frt 50 kr., összes évi jövedelem 7780 frt 
02 kr. Ebből fordíttatott : rendes tanitók fizetésére 7184 frt 02 kr., javításra 363 frt, 
tanszerekre 89 frt, egyebekre 144 frt, összes évi kiadás 7780 frt 02 kr. 

4. Nyitrai esperesség. 
Lakosainak száma 52,750. 6 —12 éves tanköteles fiu 3079, 6 —12 éves tanköteles 

leány 2946, 6—12 éves tanköteles gyermek 6025; 13—15 éves tanköteles fiu 1130, 13 — 15 
éves tanköteles leány 1219, 13 — 15 éves tanköteles gyermek 2349; 6—15 éves tanköteles 
fiu 4209, 6—15 éves tanköteles leány 4165, 6—15 éves tanköteles gyermek 8374. Ezek 
közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 2483 fiu, 2338 leány, összesen 4821 gyermek; a 
helybeli ismétlő iskolába 326 fiu, 294 leány, összesen 620 gyermek; idegen elemi iskolába 
100 fiu, 91 leány, összesen 191 gyermek; idegen ismétlő iskolába 7 fiu, 9 leány, összesen 
16 gyermek; felső vagy polgári iskolába 16 fiu, 16 leány, összesen 32 gyermek; magán-
intézetbe 1 fiu, középiskolába 20 fiu, 1 leány, összesen 21 gyermek. Iskolába j á r t : 2953 fiu, 
2749 leány, összesen 5702 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 68°/0-a. Iskolába nem jár t 

4 



— 14 — 

1256 fiu, 1416 leány, összesen 2672 gyermek. Félnapi mulasztás volt 85,099. Mulasztások-
ért megbüntettetett 16 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
jár t 60 fiu, 42 leány, összesen 102 gyermek. 

Tanitó volt 55; ezek közül 37 képesitett, 18 nem képesitett; 33 rendes, 22 
segéd. Egyházi iskola volt 55, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 48 az 
egyházközség tulajdona, 7 bérelt; 46 jó, 9 rosz karban van. Tanterem volt 58, tanitólak 55, 
faiskola 28, testgyakorló 11, fekete irótábla 77, fali olvasótábla 700, fali térkép 123, föld-
gömb 40, természetrajzi eszköz 541, természettani eszköz 233, kötet könyv 706. Javítta-
tott 8 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 13,846 frt, terményekben 6573 frt, összesen 
20,419 frt. Az ingatlan vagyon értéke 12,074 frt, s ennek jövedelme 857 f r t ; tandíjból 
bejött 3379 frt, állami segélyből 147 frt, községi segélyből 2540 frt, egyházi segélyből 
13,166 frt, egyebekből 330 f r t ; összes évi jövedelem 20,419 frt. Ebből fordíttatott: rendes 
tanitók fizetésére 15,287 frt, segédtanítók fizetésére 2404 frt, javításra 1587 frt, tanszerekre 
114 frt, egyebekre 1027 frt, összes évi kiadás 20,419 frt. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. 
Lakosainak száma 8400. 6 —12 éves tanköteles fiu 501, 6 —12 éves tanköteles 

leány 419, 6—12 éves tanköteles gyermek 920; 13—15 éves tanköteles fiu 261, 
13—15 éves tanköteles leány 166, 13—15 éves tanköteles gyermek 427; 6—15 éves tan-
köteles fiu 762, 6—15 éves tanköteles leány 585, 6—15 éves tanköteles gyermek 1347. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 504 fiu, 391 leány, összesen 895 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 62 fiu, 86 leány, összesen 148 gyermek; idegen elemi iskolába 
9 fiu, 20 leány, összesen 29 gyermek; idegen ismétlő iskolába 64 fiu; magánintézetbe 
39 leány, középiskolába 112 fiu, 22 leány, összesen 134 gyermek. Iskolába járt 751 fiu, 
558 leány, összesen 1309 gyermek, vagyis a tankötelesek 97°/0-a,. Iskolába nem jár t 
11 fiu, 27 leány, összesen 38 gyermek. Félnapi mulasztás volt 22,376. Mulasztásokért 
megbüntettetett 71 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t 
73 fiu, 28 leány, összesen 101 gyermek. 

Tanító volt 16, kik mind képesítettek és rendesek. Egyházi iskola volt 6, mely 
az egyházi tulajdona és jó karban van. Tanterem volt 16, tanitólak 3, faiskola 3, test-
gyakorló 2, fekete irótábla 29, fali olvasótábla 134, fali térkép 55, földgömb 5, ter-
mészetrajzi eszköz 463, természettani eszköz 44, kötet könyv 225. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 11,520 frt, terményekben 166 frt, összesen 
11,686 frt. Az ingatlan vagyon értéke 162 frt, s annak jövedelme 27 frt, tőkepénz 3700 frt, 
s ennek kamatja 134 frt, tandíjból bejött 2010 frt, községi segélyből 430 frt, egyházi 
segélyből 9085 frt, összes évi jövedelem 11,686 frt. Ebből fordíttatott : rendes tanitók 
fizetésére 10,820 frt, javításra 315 frt, tanszerekre 150 frt, egyebekre 401 frt, összes évi 
kiadás 11,686 frt. 

6. Pozsonymegyei esperesség. 
Lakosainak száma 14,691. 6—12 éves tanköteles fiu 972, 6 —12 éves tanköteles 

leány 941, 6—12 éves tanköteles gyermek 1913; 13—15 éves tanköteles fiu 343, 13—15 éves 
tanköteles leány 358, 13—15 éves tanköteles gyermek 701; 6—15 éves tanköteles fiu 1315, 
6—15 éves tanköteles leány 1299, 6—15 éves tanköteles gyermek 2614. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 718 fiu, 716 leány, összesen 1434 gyermek; a helybeli ismétlő 
iskolába 211 fiu, 245 leány, összesen 456 gyermek; idegen elemi iskolába 225 fiu, 212 leány, 
összesen 437 gyermek; idegen ismétlő iskolába 67 fiu, 63 leány, összesen 130 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 37 fiu, 11 leány, összesen 48 gyermek; magánintézetbe 2 fiu, 
2 leány, összesen 4 gyermek; középtanodába 39 fiu. Iskolába járt 1299 fiu, 1249 leány, 
összesen 2548 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 97°/0-a. Iskolába nem járt 16 fiu, 
50 leány, összesen 66 gyermek. Félnapi mulasztás volt 26,535, ezek közül 22,872 kimentve. 
Mulasztásokért megbüntettettett 107 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt 66 fiu, 48 leány, összesen 114 gyermek. 

Tanitó volt 30 ; ezek közül 26 képesitett, 4 nem képesitett; 28 rendes, 2 segéd. 
Egyházi iskola volt 20, községi vagy állami 2. Az egyházi iskola mind az egyházközség tulaj-
dona s közülök 18 jó, 2 rosz karban van. Tanterem volt 25, tanitólak 22, faiskola 3, test-
gyakorló 1, fekete irótábla 39, fali olvasótábla 274, fali térkép 62, földgömb 20, ter-
mészetrajzi eszköz 468, természettani eszköz 118, kötet könyv 1925. 
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Az iskola évi jövedelme: készpénzben 9213 frt 34 kr., terményekben 4289 frt, 
összesen 13,502 frt 34 kr. Az ingatlan vagyon értéke 19,650 frt, s ennek jövedelme 986 frt, 
tőkepénz 30,161 frt, s ennek kamatja 2169 frt 80 kr.; tandíjból bejött 1967 frt, községi 
segélyből 1324 frt 95 kr., egyházi segélyből 6916 frt 29 kr., egyebekből 138 frt. 30 kr., 
összes évi jövedelem 13,502 frt 34 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 12,432 frt 
80 kr., segédtanítók fizetésére 224 frt, javításra 266 frt 18 kr., tanszerekre 102 frt 8 kr., 
egyebekre 477 frt 28 kr., összes évi kiadás 13,502 frt 34 kr. 

7. Trencséni esperesség. 

Lakosainak száma 20,183. 6—12 éves tanköteles fiu 1167, 6 —12 éves tanköteles 
leány 1132, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 2299; 13—15 éves tanköteles fiu 411, 
13—15 éves tanköteles leány 430, 13—15 éves tanköteles gyermek 841; 6—15 éves tanköteles 
fiú 1578; 6 —15 éves tanköteles leány 1562; 6 —15 éves tanköteles gyermek 3140. Ezek 
közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 932 fiu, 899 leány, összesen 1831 gyermek; a hely-
beli ismétlő iskolába 111 fiu, 118 leány, összesen 229 gyermek; idegen elemi iskolába 40 fiu, 
26 leány, összesen 66 gyermek; felső vagy polgári iskolába 10 fiu, 10 leány, összesen 
20 gyermek; magánintézetbe 3 fiu, 1 leány, összesen 4 gyermek; középtanodába 20 fiu. 
Iskolába jár t 1116 fiu, 1054 leány, összesen 2170 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 69°/0-a. 
Iskolába nem járt 462 fiu, 508 leány, összesen 970 gyermek. Félnapi mulasztás volt 21,687. 
Mulasztásokért meg nem büntettetett egy szülő sem. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású járt 37 fiu, 26 leány, összesen 63 gyermek. 

Tanitó volt 37, kik közül 17 képesített, 20 nem képesített; 20 rendes, 17 segéd. 
Egyházi iskola volt 36, mely közül 35 az egyházközség tulajdona, 1 bérelt; 27 jó, 9 rosz 
karban van. Tanterem volt 37, tanitólak 35, faiskola 16, testgyakorló 13, fekete iró-
tábla 45, fali olvasótábla 343, fali térkép 51, földgömb 17, természetrajzi eszköz 518, 
természettani eszköz 142, kötet könyv 322. Épült 1, javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 3642 frt 60 kr . , terményekben 4516 frt 
50 kr., összesen 8159 frt 10 kr. Az ingatlan vagyon értéke 12,185 frt s ennek jövedelme 
660 frt. Tandíjból bejött 1278 frt, községi segélyből 62 frt 50 kr., egyházi segélyből 
5928 frt 60 kr . , egyebekből 230 f r t , összes évi jövedelem 8159 frt 10 kr. Ebből 
fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 6316 frt 10 kr., segédtanítók fizetésére 1050 frt, javí-
tásra 183 frt, tanszerekre 93 frt, egyebekre 517 frt, összes évi kiadás 8159 frt 10 kr. 

8. Turóczi esperesség. 

Lakosainak száma 19,098. 6 — 12 éves tanköteles fiu 1317, 6 —12 éves tanköteles 
leány 1345, 6—12 éves tanköteles gyermek 2662; 13—15 éves tanköteles fiu 598, 
13—15 éves tanköteles leány 563, 13—15 éves tanköteles gyermek 1161 ; 6—15 éves 
tanköteles fiu 1915, 6—15 éves tanköteles leány 1908, 6—15 éves tanköteles gyermek 3823. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 1082 fiu, 971 leány, összesen 2053 gyer-
mek ; a helybeli ismétlő iskolába 16 fiu, 25 leány, összesen 41 gyermek; idegen elemi 
iskolába 15 fiu, 10 leány, összesen 25 gyermek; idegen ismétlő iskolába 1 leány; felső 
vagy polgári iskolába 43 fiu, 26 leány, összesen 69 gyermek; magánintézetbe 2 leány; 
középtanodába 8 fiu. Iskolába járt 1164 fiu, 1035 leány, összesen 2199 gyermek, vagyis 
az iskolakötelesek 58°/0-a. Iskolába nem járt 751 fiu, 873 leány, összesen 1624 gyermek. 
Félnapi mulasztás volt 2968. Mulasztásokért meg nem büntettetett egy szülő sem. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 119 fiu, 87 leány, összesen 
206 gyermek, 

Tanitó volt 42 ; kik közül 29 képesített, 13 nem képesített; 28 rendes, 14 segéd. 
Egyházi iskola volt 41, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 38 az egyházközség 
tulajdona, 3 bérelt; 36 jó, 5 rosz karban van. Tanterem volt 41, tanitólak 37, faiskola 21, 
testgyakorló 20, fekete irótábla 55, fali olvasótábla 580, fali térkép 76, földgömb 33, 
természetrajzi eszköz 396, természettani eszköz 309, kötet könyv 295. Épült 2, javíttatott 
1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 13,558 frt, terményekben 4402 frt, össze-
sen 17,960 frt. Az ingatlan vagyon értéke 4360 frt, s ennek jövedelme 405 frt. Tandíj-
ból bejött 6262 frt, egyházi segélyből 11,293 frt, összes évi jövedelem 17,960 frt. Ebből 
fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 8883 f r t , segédtanítók fizetésére 1500 f r t , javításra 
7515 frt, tanszerekre 50 frt, egyebekre 12 frt, összes évi kiadás 17,960 frt. 

4* 
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Összegezés. 
Lélekszám 154,444. 6—12 éves tanköteles fiu 9360, 6—12 éves tanköteles leány 

9103, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 18,463; 13 — 15 éves tanköteles fin 3659, 13 — 15 
éves tanköteles leány 3708, 13—15 éves tanköteles gyermek 7367 ; 6 —15 éves tanköteles 
fiu 13,019, 6 — 15 éves tanköteles leány 12,811, 6—15 éves tanköteles gyermek 25,830. 
Ezek közül j á r t : a helybeli elemi iskolába 7832 fiu, 7393 leány, összesen 15,225 gyermek; 
a helybeli ismétlő iskolába 1437 fiu, 1488 leány, összesen 2925 gyermek; idegen elemi 
iskolába 503 fiu, 488 leány, összesen 991 gyermek; idegen ismétlő iskolába 171 fiu, 
101 leány, összesen 272 gyermek; felső vagy polgári iskolába 109 fiu, 67 leány, összesen 
176 gyermek; magánintézetbe 6 fiu, 47 leány, összesen 53 gyermek; középiskolába 
231 fiu, 23 leány, összesen 254 gyermek. Iskolába járt 10,289 fiu, 9607 leány, összesen 
19,896 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 77°/0-a. Egyes esperességek szerint az arány 
a következő: Mosonban jár t 99°/0, Pozsonyvárosi esperességben 97°/0, Pozsonymegyében 
97%, Árvában 90°% Liptóban 89%, Trencsénben 69u/0, Nyitrában 68%, Turóczban 58%. 
Iskolába nem járt 2730 fiu, 3204 leány, összesen 5934 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
239,944, ezek közül 33,087 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 1944 szülő. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 428 fiu, 311 leány, összesen 
739 gyermek. 

Tanitó volt 242; ezek közül 184 képesitett, 58 nem képesitett; 183 rendes, 
59 segéd. Egyházi iskola volt 212, községi vagy állami 7. Az egyházi iskolák közül 200 
az egyházközség tulajdona, 12 bérelt; 183 jó, 29 rosz karban van. Tanterem volt 239, 
tanitólak 207, faiskola 97, testgyakorló 63, fekete irótábla 354, fali olvasótábla 2978, fali 
térkép 516, földgömb 157, természetrajzi eszköz 3287, természettani eszköz 1067, kötet könyv 
6338. Épült 5, javittatott 12 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 65,898 frt 70 kr., terményekben 32,686 frt 
67 kr., összesen 98,585 frt 37 kr. Az ingatlan vagyon értéke 112,105 frt, és ennek 
jövedelme 5753 frt 14 kr., tőkepénz 41,621 fr t , és ennek kamatja 2649 frt 32 kr. Tan-
díjból bejött 18,822 frt 24 kr., állami segélyből 147 frt, községi segélyből 6548 frt 13 kr., 
egyházi segélyből 63,428 fi t 64 kr., egyebekből 1236 frt 90 kr., összes évi jövedelem 
98,585 frt 37 kr. Ebből fordittatott: rendes tanitók fizetésére 78,325 frt 38 kr., segéd tani-
tók fizetésére 5923 frt, javitásra 10,513 frt 58 kr., tanszerekre 650 frt 53 kr., egyebekre 
3172 frt 88 kr., összes évi kiadás 98,585 frt 37 kr. 

tudomásul vétetik azon kiegészitéssel, hogy jövőre, az „iskolába nem járók meg-
különböztetésére „felmentve" és „mulasztás" jelzések is felvétessenek. T. 

14. A mult évi kerületi gyűlésnek jkvi XIX. pontjánál, mely szerint a vall.- és közokt.-
ügyi miniszter úr felkéremlő volt, hogy a nyitrai esperesség körében a szükségbeli tanítókat 
még rövid időre meghagyni kegyeskednék; és ugyanazon magas minisztériumhoz felterjesztés 
vala intézendő az országos tanítói nyugdíj-alaphoz a nyitrai gyülekezetektől végrehajtásilag 
beszedett fizetések tá rgyában: az első pontra nézve jelentetik, hogy a vall.- és közokt.-ügyi 
minisztérium 1887-ik évi 16,582-ik szám alatt kiadott rendeletével a szükségbeli tanítókat 
nem engedélyezte; a második ponthoz a nyitrai esperes úr jelenti, hogy a nyugdíj-intézeti 
követelések tárgyában intézendő felterjesztés nem készíttetett el azért, mert időközben egyes 
gyülekezetek külön s egyenként fordultak ez ügyben a magas minisztériumhoz s kérelmeik-
nek elintézését várják, mely körülménynél fogva a szükséges adatok sem voltak összegyűjt-
hetők. Kívánja, hogy a felterjesztésre vonatkozó múlt évi határozat érvényben maradjon. 

A kerületi gyűlés azon miniszteri rendeletet, melylyel a szükségbeli 
tanítóknak nem engedtetik a tanítás, tudomásúl véve; a nyugdíj-intézeti tartozá-
sok fizetése tárgyában készítendő felterjesztésre vonatkozó határozatot érvényben 
ta r t ja , és ezen felterjesztés elkészítésével a nyitrai esperesség elnökségét 
bízza meg. L. 

15. A múlt. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XX. pontjánál, mellyel a nyitrai esperes-
nek meghagyatott, hogy azon túlkapások és törvénysértések ellen, melyeket a miavai iskolák 
építésénél a világi hatóságok elkövettek, segélyt keresni és a végrehajtási kérdésnek el-
intézését kieszközölni törekedjék : olvastatott ugyanazon esperesnek jelentése, mellyel a ker. 
gyűlésnek tudomására hozza, hogy ő a reábízott feladatban eljárt, de minden kedvező 
eredmény nélkül, mert sem a megyei tanfelügyelő és a megyei közigazgatási bizottság túl-
kapásai ellen segélyt nem eszközölhetett, sem a végrehajtási kérdésnek elintézését nem 
érhette el. Kovárcsik Pál és társai, midőn előbb az új iskolára a kézi munkát, aztán az 
adót is megtagadták s ellenök tartozásaiknak végrehajtás útján való beszedése a szolga-
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bírói hivatalnál kéretett és megadatott, előbb (a mint az már múlt évben is a ker. 
gyűlésnek bejelentetett) az esperesi és felebbezéssel a püspöki hivatalhoz fordultak, hogy 
felekezeti iskoláikra tartozó kötelezettségük alól fölmentessenek. Az esperes és püspök által 
ezen kivánságukkal elutasíttatván, és egyházi kötelességeik teljesítésére utasíttatván, illetékes 
hatóságuk szavának nem engedtek, de segítségért folyamodtak a tanfelügyelő úrhoz és a 
megyei közigazgatási bizottsághoz, kivánva, hogy felekezeti iskolájukra tartozó kötelezett-
ségük alól mentessenek fel és az állami iskolához csatoltassanak. A tanfelügyelő úr és a 
közigazgatási bizottság a helyett, hogy Kovarcsikot és társait illetékes egyházi hatóságukhoz 
utasították, s az egyházilag s törvényesen elintézet ügyet befejezett ténynek vették és e 
tényre alapított végrehajtást Kovarcsik ellen kimondották volna, megfordítva, a megyei 
közigazgatási bizottság illetékesnek jelentette ki magát Ítélni a felett, vájjon az iskola építése 
rendesen és jogérvényesen, gyűlési határozatokkal lett-e elhatározva; vájjon a gyűlések 
rendesen ki voltak-e hirdetve, összehíva és megtartva, és határozataik szabályszerűen meg-
hozva, kihirdetve és így jogérvényesek voltak-e? hogy az esperességi gyűlés megengedte-e 
az építkezést? igazságos volt-e a kivetési kulcs? hogy az építkezés megkezdésénél tisztelet-
ben tartatott-e a dunáninneni egyházkerület Bendtartásának 406. §-a. Az illetékességgel 
való ezen visszaélés ellen az egyházi részről óvás tétetett, a jogsérelem ellen segély keres-
tetett, mit azonban a miniszter úr autonomikus jogaink megsértésének nem ismert el; de 
1888-ik évi január 27-én 49,421/1887. sz. a. kelt rendeletével kimondta: „Miután már a 
politikai hatóság megkerestetett az iránt, hogy az egyházközség által kivetett adót végre-
hajtás útján hajtsa be, nem okozhat sérelmet az, ha a politikai hatóság előbb meggyőződik 
a felöl, vájjon interventiója helyes jogi alapon kéretik-e? Igazolja az egyházközség a ki-
vetés helyességét, s akkor számíthat a politikai hatóság közreműködésére." E rendelettel 
szemben engedelmes egyház-község minden tőle kivánt adatokkal szolgált s az iskolai adó-
kivetés helyességét bebizonyította, mely bizonyítékok alapján a ker. szolgabiró meghozta 
a végrehajtási végzést. Nem úgy a megyei közigazgatási bizottság; de végzéseinek lényegét 
arra alapítván, hogy Kovarcsik és társai „tagadják a kivetés helyességét" s „mondják", 
„hogy ők — állítólag" — oly feltétel mellett akartak az iskolára fizetni, ha arra az 
írtványosok és fizetni fognak, és ha ezek nem fizetnek, hiszik, hogy ők sem kénytelenek 
fizetni s ez adótól felmentetteknek tartják magokat", és „hogy a kivetési kulcsot igazság-
talannak tekintik"; ezeknek igazat adott; a szolgabírói végzést kétszer megsemmisítette; az 
egyházat új meg új vádakkal terheli; az ügyet húzza-halasztja s már odáig vitte, hogy az 
egyház az iskolaépítésével eladósodva, bepanaszolva, elkínozva, tanács- és segélyvesztve, 
legközelebbi időben az új iskolának eladatását közgyülésileg elhatározta és hogy nem vitte 
keresztül, csak az esperesi közbenjárásnak köszönhető; de, hogy eladni kénytelen ne is 
legyen, szükséges a nyitrai politikai hatóság eljárása ellen panaszszal fellépni, s azt, hogy 
a tanfelügyelő és a megyei közigazgatási bizottság a törvény világos szavai ellenére paran-
csoló vagy tiltó módon egyházi belső ügyekbe avatkoznak, hogy elintézett kérdések és 
eligazított ügyekben Ítélni illetékeseknek tartják magokat, sőt Ítélnek is, jogaink megsérté-
sének tekinteni s e sérelmek ellen orvoslást kivánni és Kovarcsik Pál s társai elleni végre-
hajtásnak mielőbbi keresztülvitelét kieszközölni. 

A kerületi gyűlés a nyitrai esperes jelentését fájdalmasan tudomásúl 
veszi, a nyitrai politikai hatóságoknak egyházi ügyekbe való beavatkozását, midőn 
azok felett Ítélni magokat illetékeseknek nyilvánítják s azokba rendelkező vagy 
tiltakozó módon beléártják magukat, azt nemcsak a miavai egyházközség, hanem 
a magyarhoni egyet, egyház jogai megsértésének tekinti; ezen jogsérelem orvos-
lása végett a magas vall.- és közokt.-ügyi ministeriumhoz panaszló felterjesztést 
intézni, és a miavai végrehajtási kérdésnek mielőbbi elintézését kivánni elhatározza, 
felhíván a nyitrai esperest, hogy jogaink kivívásában és megvédésében tovább is 
eddigi, — elismerésre méltó buzgósággal jár jon el; egyúttal az egyetemes gyűlés is az 
ügyben szükséges és kielégítő segélynyújtásra felkérendő.y L. 

16. A múlt évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XXI. pontjánál, mely szerint be kellett 
volna terjesztetniök a Turócz- Szent-Márton-ban felállítani czélzott tót tanítási nyelvű gymna-
siumra vonatkozó előmunkálatoknak : jelentetett, hogy ily munkálatok nem érkeztek be. 

Tudomásul vétetik és a meghagyott előmunkálatok elváratnak. L. 

17. A supplicatió ügyéről szóló múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XXII . pontjá-
nál felvétetik az ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 19. pontja, mely szerint a suppli-
catiókra nézve, az eddigi gyakorlat továbbra is föntartatik. 

Tudomásul szolgál. T. 
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I S . A Zsedényi-alapítvéinyhól, a hagyományozó végakaratának s az 1881. évi kerületi 

gyűlés jegyzőkönyve XXXI. pontjában foglalt határozatának megfelelőleg főtiszt, püspök 
úr a következő tanítókat részesíti ösztöndíjakban: Árvából, Tréger József, párniczai-, 
Liptóból, Lovich József,, plostíni-, Mosonból, Halvax Jémos, oroszvári, Nyitl'ából, Kopa 
Dániel, hlubokai-, és Lacsny Lajos, kosztolnai-, Pozsonyvárosból, Tím Károly, réesei-, 
Pozsonymegyéböl, Wowy Károly, limbaehi-, és Zettel János, misérdi-, Trencsénböl, Kiss 
Mihály, sztankóczi-, Túróczból, Timkó János, háji tanítókat. 

Tudomásai vétetik; az ösztöndíjasok pedig felhivatnak, hogy szabály-
szerűen kiállított bélyeges nyugtáikat, illetékes esperesi hivataluk útján tek. 
Jeszenszky József, kerületi pénztáros úrhoz küldjék be. T. 

19. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fenálló állami tanító- és tanítónö-képzö inté-
zetekben a vallásoktatásról szóló következő jelentések. 

1. A pozsonyi állami tanítónő-képzőintézetről jelenti nt. Trsztyénszky Ferencz 
pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi biztos úr, hogy az intezetet az 1887/8. tanévben 
26 protestáns növendék látogatta, még pedig az I-ső tanfolyamban. 3, a II-ban 4, a III-ban 
6 és a IV-ben 3. Előadatott a keresztyén egyház történelme Pálfy József tankönyve 
nyomán. Az évi záró vizsgát tett 13 növendék közül 4 „kitűnő", 6 „jeles" és 3 „jó" 
osztályjegyet érdemelt. Az évi záró vizsgával egy időben június hó 11-én az egész előadott 
vallástani anyagból és a gyakorlati tanításból 3 növendék tett képesítő vizsgálatot, 2 „ki-
tűnő", 1 „jeles" eredménynyel. A tanítás kiváló sikere tiszt. Freytag Victor lelkész űr 
szakavatott tárgykezelését s a növendékek szorgalmát dicséri. Ugyanez alkalommal tar-
tatott meg a képző intézet gyakorló iskolájába járó s Korcsek Zsigmond tanító úr által 
oktatott 13 evang. tanuló vizsgálata a viszonyokhoz képest dicséretre méltó eredménynyel. 

2. A modori állami tanító-képzőintézet evang. vallástanára tiszt. Hollerung 
Károly lelkész ár je lentése szerint az intézetet az 1887/8. tanévben 5 ág. h. evang. növendék 
látogatta és pedig az I-ső osztályt 1, a I l l -a t 2 és a IV-et 2 ; a II. osztályban nem volt 
növendék. Az I. és III. osztály tantárgya volt az egyháztörténelem, Pálfy József nagyobb 
tankönyve nyomán, a IV. osztályé pedig a vallástanítás módszertana, f. é. júniushó 15-én 
tartatott meg a záró vizsgálat és a IV. osztálylyal a tanképesítő vizsgálat is nt. Eitter 
Károly főesperes úr jelenlétében, mely alkalommal 3 növendék „jeles", 2 „jó" osztály-
zatot nyert. 

3. A zniováraljai állami tanító-képzőintézet evang. vallástanára tiszt. Klimo 
Vilmos lelkész úr jselenti, hogy az 1887/8. tanévben az intézetben 15 ág. h. ev. növendék 
volt és pedig 10 előéves, 2 harmadéves és 3 negyedéves. Mind a három osztály tantárgya 
volt ez egyháztörténelem Pálfy József tankönyve nyomán, miután azonban hetenkinti egy 
órában az egész tananyag nem volt felölelhető, annak egy része csak a jövő tanévben lesz 
tárgyalható. Az évi vizsgálatnál, mely június hó 16-án tartatott, 2 növendék „kitűnő", 
2 „jeles", 6 „jó" és 5 „dégséges" osztályzatot nyert. A tanképesítő vizsgálat június hó 
26-án tartatott meg a főesperes úr jelenlétében, mely alkalommal 1 növendék „kitűnő", 
1 „jeles" és 1 „jó" osztályzatot nyert. Az említett képzőintézeti növendékeken kivül még 
20-an az állami és katholikus iskolákba járó Szlován és Znióváralja községbeli ág. h. ev. 
tanulók, kik még két évvel ezelőtt semmiféle vallásoktatásban nem részesültek, hetenkinti 
egy órában nyertek tanítást a vallástanban. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 
2 0 . Olvastatott tiszt. Gyuris János lipótvári magy. kir. fegyintézeti lelkész úrnak az 

intézetben végzett működéséről szóló terjedelmesebb jetentése, mely szerint az evang. 
fegyenczek forgalmi létszáma volt 154 (88 ev. ref. 66 ág. h.), ezek közül feltételes szabad-
ságra bocsáttatott 9 (5 ref. 4 ág. h.), közvetítő intézetbe szállíttatott 1 (ref.) rendes útra 
szabadult 23, (19 ref. 4 ág. h.), meghalt 8 (5 ref. 3 ág. h.); maradt az év végén 
113 (58 ref. 55 ág. h.) Isteni tisztelet tartatott vasárnap és ünnepnapokon délelőtt és dél-
után felváltva magyar és tót nyelven. Az úrvacsora az év folytán háromszor lett kiszolgál-
tatva és pedig összesen 237 személynek. Hitelemző és erkölcsi oktatás hetenkint 5 napon 
át tartatott magyar és tót nyelven az öt csoportra felosztott fegyenczekkel, 50-nél jó, 
80-nál középszerű, 24-nél rosz eredménynyel. 

Tudomásul vétetik. M. 
21. Báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő úr Ácsán 1888. évi juliushó 2-án, 

55/1888. szám a. kelt levelével, evang. egyházunk négy kerületének egyetemes gyűlését 
folyó évi októberhó 10-ének délelőtti 10 órájára, a pesti evang. egyház tanácskozási ter-
mébe összehívja úgy, hogy a közgyűlést megelőző napon, estveli 67s órakor, ugyanazon 
helyen értekezlet fog tartatni. 
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Egyházkerületünknek az egyetemes gyűlésen való képviselésére kikül-
detnek : a rendszerinti elnökség mellett, Skripeny János, Baltik Frigyes [napi 
díjjal), Pósch Frigyes, Leska János, Trsztyénszky Ferencz (napi díjjal), Ritter 
Károly, Zocli Pál, Horváth József, Csillaghy József, Bobrovniczky László, Major 
Pál, Mudron Pál, Dr. Samarjay Károly, Kalenda János, Dohnányi Lajos és 
Dnla Máté urak. T. 

2 2 , 1887. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XXXV. pontjával kiküldött ker. pénztárosi 
számadásokat és pénztárt vizsgáló bizottság jelentése szerint a pénztárnál 1887. évben vol t : 

I. Forgalom : Bevétel 11,507 frt 99 kr. 
Kiadás 11,155 „ 99 » 

Pénztári maradék 
II. Vagyonállás 1887. deczember hó 31-én : 

Cselekvő vagyon, tökékben . . . . 
Szenvedő vagyon, alapítványokban 

352 frt — kr. 

52,814 frt 50 kr. 
24,335 „ 98 „ 

Levonva a szenvedő vagyont a cselekvőből, mutat-
kozik tiszta vagyon : 28,478 frt 52 kr. 

Összehasonlíttatván az 1886. év végén kimutatott 
vagyon : 53,388 „ 28 

a jelenleg kimutatott vagyonnal : 52,814 „ 50 
77 

77 

Mutatkozik vagyonapadás : 573 frt 78 kr. 
E vagyonapadás az 1886. évben a pénztárban maradt ; de 1887. évben abból 

kivett járandóságokból származik. 
Tudomásul vétetik. T. 

23. A pénztárvizsgáló bizottság ajánlatára, minthogy úgy a számadás, mint a pénztár 
kifogástalan rendben találtatott: 

Jeszenszky József pénztáros úrnak a megvizsgált 1887. évi számadásokra vonat-
kozólag a felmentvény megadatik, s úgy pénztáros úrnak, mint Richter Ede pénz-

10. Zsedényi Ede-féle 
11. Özvegy-árva intézet 
12. Nitnausz Mihály-féle 
13. Geduly-alapítvány . 
14. Vegyes kiadásokra 

» » 
77 

75 

II. 
Összeg 

F e d e z e t : 

1200 fr t — kr. 

tári ellenőr úrnak köszönet nyilváníttatik. 
2 4 . Az 1888. évi költségvetési előirányzat következőleg állapíttatik meg : 

I. S z ü k s é g l e t : 
1. Püspöki tiszteletdíj . . . . 
2. Püspöki segédlelkész fizetése . 
3. Váczi siketnéma intézetben vallástanításért 
4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja . 
5. Kerületi pénztáros tiszteletdíja 
6. Theol. akadémiának évi járulék 
7. Pozsonyi lyceumnak és tápintézetnek 
8. Német István-féle alapítvány kamatai 
9. Szirmay Ádám-féle 

T. 

1. Cselekvő tőkék jövedelme 
2. Esperességek illetékei: Árva 

300 7? 77 
20 77 7? 

200 77 77 
100 77 77 
250 7? 7? 
250 » 77 

8 8 7? 20 7? 
63 77 — 7? 

1000 77 — 77 
11 77 8 0 77 
16 » 8 0 7? 
51 7? 65 7? 

955 77 35 » 
4506 frt 8 0 kr. 

2599 frt 78 kr. 
73 frt 85 kr. 

3. Államsegélyből 

Liptó . 332 77 51 77 
Moson . 76 » 54 7? 
Nyitra . 509 7? 94 77 
Pozsonyváros 86 » 73 V 

Poszonymegye 147 77 28 » 
Trencsén 205 » 28 7? 
Turócz 264 7) 89 7? 1697 frt 02 kr. 

210 „ - „ 
Összeg 4506 frt 80 kr. 

5 * 

L 
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Összhasonlíttatván a ,,Fedezet" a „Szükséglettel" sem fölösleg, sem hiány 
nem mutatkozik. T. 

25. Mult évi ker. gyűlés jkvének XXXII . pontjánál, kapcsolatban a pénztárvizsgáló 
bizottság jelentésével, ntiszt. Horváth József turóczi esperes úr értesítésének alapján be-
terjesztetik a volt turócz-szent-mártoni algymnasium tulajdonát képező, jelenleg a turócz-
szent-mártoni takarékpénztárban elhelyezett vagyonról szóló kimutatás, mely szerint 

1. Kuzmányi-féle alapítvány 207 frt 59 kr. 
2. Stúr Lajos-féle „ 279 n 22 » 
3. Paulinyi Tóth-féle „ 140 n 03 n 
4. Zeneszerek alapja 56 n 51 ii 
5. Suhajda-féle alap 1076 11 30 a 
6. Intézeti orvos-díjazás alapja 295 » 04 a 
7. Tápintézeti alap . . . . 917 » 89 a 

Összeg 2972 frt 58 kr. 
Mult évi kimutatással szemben szaporodás 231 frt 69 kr. E tőkék 5 Y2 °/o-val 

kamatoztatnak. 
Tudomásul szolgál. * T. 

26. A kerületi pénztári számadások s pénztár megvizsgálására s a költségvetési elő-
irányzat elkészítésére kiküldetnek : 

Dr. Samarjay Károly úr elnöksége alatt, Trsztyénszky Ferencz alelnök, 
Schub Ágost, Ritter Károly, Millich Dániel, Leska János, Boor Mihály, Baltik 
Frigyes, Skripeny János, Dohnányi Lajos, Porubszky János, Kulisek Miloszláv, 
Chalupka Endre, Jamniczky Péter és Michaelis Vilmos, jegyző urak. T. 

27. Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy a Németh István-féle alapítványból a theol. 
akadémiai és lyceumi tanári karok ajánlatára, ösztöndíjban részesítettek : Holko Mihály, 
a theologiai akadémia másod évi tanfolyamának hallgatója, Neubauer Ernő, a lyceum VIII. 
osztályának tanulója. 

Tudomásul vétetik. T. 
28. Főtisztelendő püspök úr tudósítása szerint, a Gedulyanum ösztöndíj jótéteményében 

Valásek János, theol. akadémiai első tanfolyamú hallgatót kegyeskedet a tanári kar aján-
latára részesíteni. 

Tudomásul vétetik. T. 

29. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére jelen jegyzőkönyv 3. pont-
jával kiküldött bizottság jelentvén, hogy számításilag a számadás helye, de kívánatosnak 
látná, ha az egyetemes- ügyek kezelése körül nagyobb takarékosság alkalmaztatnék. 

Kerületi gyűlésünk a jelentést tudomásul veszi s a bizottság kivánatát 
helyeselve, maga részéről is az egyetemes pénztárnál takarékosabb eljárást 
ajánl. T. 

30 . A báró Baldácsy Antal-alapítványi igazgatóság ügyiratainak átnézése s egy állandó 
elosztási kulcs megállapítása czéljából jelen jegyzőkönyv 4. pontjával kiküldött bizottság 
beadja jelentését, mely szerint: 

1. Báró Baldácsy Antal alapítványa ügyében f. é. april 15-én tartott közgyűlés-
nek jegyzőkönyve az 1887. évi számadásokkal és 1888. évi költségvetéssel tudomásul 
vétetni ajánltatik. 

2. Linder Mihály, volt felső-jeszeni ág. hitv. ev. lelkésznek folyamodványa báró 
Baldácsy Antal-alapítványból való segélyezés tárgyában, a turóczi esperességnek figyelembe-
vétel végett kiadatni ajánltatik. 

3. Kerületünk képviseltetése a báró Baldácsy-alap közgyűlésén utazási költséggel 
lévén összekapcsolva, határozni javasoltatik, hogy a kerület képviselőjének a közgyűlésre 
útiköltség czímén, az ezen kerület évi osztalékából 50 frt fizettessék ki és csak a többi 
osztassék fel az alapítványi czélokra. 

4. A báró Baldácsy-alapítvány kerületünkre eső évi jövedelmének állandó el-
osztási kulcsa tárgyában határoztatni ajánltatik : 

a) hogy az egyházak, lelkészek, özvegy- s árvák részére járó összegek a rendes 
lelkészek számarányához képest esperességekként osztassanak fel; 

b) az alapítványi ezélokat tekintve adassék : 2/8, pusztuló egyházak megmentésére, 
Ínséges egyházak segélyezésére s építkező egyházak gyámolítására; 2/8 — a püspök úr 
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díjazására; 2/8 — csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazására és 2/8 — lelkészek özvegyeinek 
és árváinak gyámolítására. Ez utolsó 2/.-ból azonban 1/8 a püspök úr díjazására fordí-
tassék ad personam, tekintettel felsőházi tagságára. 

A bizottság jelentése helyeslő tudomásul vétetik s ajánlatai határozatokká 
emeltetnek. T. 

31. Az állami segély utalványozásának tárgyában kiadott, Budapesten 1888. márcziushó 
21-én 12,047, sz. a kelt vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet szerint, miniszter úr 
a pozsonyi kir. adóhivatalt tudosította, hogy a f. évi államköltségvetésben az ág. liitv, 
evang. egyházi czélokra, az előbbi éviekhez képest 5°/0 levonással megállapított javadalom-
ból, a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületet megillető 4750 frtot püspök úr kezeihez 
az általa kiállított s az egyházkerület főgondnoka által láttamozott és az egyházkerületi 
pecséttel ellátott bélyegtelen nyugtára fizesse ki. — Miről főtisztelendő püspök úr tudomás 
végett azzal értesíttetik, hogy ezen összegről, annak idején okmányolt számadást szíveskedjék 
felterjeszteni; pénztáros úr pedig jelenti, hogy az utalványozott összeget átvette. 

Midőn szegény gyülekezeteink, lelkészeink s a vallásoktatás ügyének 
érdekéből, a jelzett levonás fájdalmasan érinti kerületünket, a felolvasott miniszteri 
rendelet tudomásul vétetik. T. 

3 2 . Az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére jelen jegyzőkönyv 5. pontjával 
kiküldött bizottság javaslatának nyomán, a folyó évre utalványozott 4750 frtnyi összeg 
következőleg osztatik el: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi, egyet. gy. jkv. 45. pja.) 250 fr t 
2. Esperességi özvegy-árva intézeteknek . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . 800 „ 
4. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletekre . . 210 „ 2860 frt 
5. Egyes esperességek szerint : 

a) Árvái esperesség: zsaskói egyház 50 frt, lestinei egy-
ház 50 frt, alsó-kubini katecheta 30 frt . . . 130 „ 

b) Liptói esperesség : esperességi segédlelkészi alap 120 frt, 
nagy-palugyai egyház 35 frt, királylehotai egyház 35 frt, 
Simkovicz János, tarnóczi lelkész 60 frt, rózsahegyi 
katecheta 20 frt . . . . . . . . 270 „ 

c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári egyház 100 frt, orosz-
vári leányegyház 20 frt . . . . . . 120 „ 

d) Nyitrai esperesség : csácsói egyház 40 frt, császtkói egy-
ház 40 frt, kosztolnai egyh. 30 frt, krajnai egyli. 30 frt, 
kosariszko-prjepasznei egyh. 30 frt, salgói egyh. 80 frt, 
Stefánik Pál, kosariszko-prjepasznei lelkész 70 frt, sza-
kolczai katecheta 50 frt, szeniczei katecheta 40 frt, vág-
ujhelyi katecheta 40 frt , . . . . 450 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesséq : Polevkovics Gusztáv, récsei 
lelkész 100 frt, főrévi 'leányegyház 20 frt . . . 120 „ 

f ) Pozsony megyei esperesség: misérdi egyház 90 frt, puszta-
födémesi egyh. 45 frt, grinádi egyh. 25 frt, duna szerda-
helyi egyh. 25 frt, modor-királyfai egyh. 30 frt, esperes-
nek útiköltség a modori tanítóképzői vallásvizsgára 20 frt 235 „ 

g) Trencséni esperesség: laazi egyház 50 frt, szúlói egyház 
50 frt, Svehla Ferencz, laazi lelkész 50 frt, Roy Pál, 
kochanóczi lelkész 50 frt, zay-ugróczi katecheta 40 frt, 
trencséni katecheta 40 frt . . . . . 280 „ 

li) Turóczi esperesség: turócz-szent-mártoni egyház 65 frt, 
felső-jeszeni egyház 65 frt, laszkári leányegyház 35 frt, 
znió-váraljai katecheta 50 frt, esperesnek útiköltség a 
znió-váraljai tanítóképzői vallásvizsgára 20 frt, turócz-
szent-mártoni katecheta 50 frt . . . . 285 „ 1890 frt 

Összeg 4750 frt 
T. 

33. Mult évi ker. gyűlésünk XL. az államsegély felemelése iránt beadott kérvényre 
választ sürgető pontjánál olvastatik a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 8. pontja, 
melyben közölve van a magy. kir. miniszterelnök 1887. évi augusztus hó 1-én 1870. sz. a. 

6 
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kelt leirata, mely szerint a magy. kir. minisztertanács az államsegély felemelése tárgyában 
a kormányhoz még 1885. évben benyújtott kérvénynyel foglalkozott ugyan, de miután a 
képviselőházhoz benyújtott hasonló tartalmú föliratot a képviselő ház pénzügyi bizottsága 
már tárgyalta volt, a minisztertanács ezzel a kormányhoz benyújtott föliratot is érdem-
legesen elintézettnek tekintette. 

Tudomásul szolgál. T. 
34. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a házassági felmentvényi dijakat fizetőknek 

következő jegyzékét: Lukács István, Vázseczről 10 frt, Dzurek Cyrill, Verbiczről 10 frt, 
Hofer György, Alsó-Csölléről 10 frt, Klvacs-Yyvoszky György, Verbóczról 10 frt, Denk 
Mihály, Torcsról 20 frt, Repta János, Miaváról 10 frt, Bariét János, Alsó-Kubinból 10 frt, 
Szodoma József, Modor-Királyfáról 10 frt, Karaszka Pál, Szjelniczáról 10 frt, Ondrejicska 
Mihály, Felső-Zeléről 10 frt, Sztukovszky Gusztáv, Vágujhelyről 20 frt, Pittnauer Lőrincz, 
Gálosról 30 frt, Stepita Pál, Pribilináról 10 frt, Uzsik Márton, Yichodnáról 10 frt, Nitschinger 
Károly, Levélről 20 fr t , Bedecs Károly, Felső-Szeliből 10 frt, Mendel János, Zsaskóról 
10 frt, Oeller Mátyás, Rajkáról 10 frt, Bobcsek András, Szklabináról 10 frt, Lupták József, 
Blatniázáról 10 frt, Karner Henrik Pál, Pozsonyból 10 frt, Scholcz Pál, Német-Lipcséről 
10 frt, Obuch János, Krajnáról 10 frt, Pavlik János,-Bukóczról 10 frt, Bojnák György, 
Sziládról 20 frt, Misovics János, Fiacsiczról 10 frt, Pavlik András, Felső-Ozorból 10 frt, 
Moszny György, Miaváról 10 frt. — Összesen 340 frt. 

E jelentéssel kapcsolatban indítványoztatik, hogy a fent kimutatott összeg ne úgy 
mint a mult évben 8 részre, hanem a theologiai akadémia tanárai, mint lelkésznevelők 
özvegy-árva-intézetének bevonásával 9 egyenlő részre osztassék fel. 

A felmentvényi dijak összege ez idő szerint az esperességi lelkész-
özvegy-árva-intézetei között s így 8 egyenlő részre osztatik fel; az indítvány 
pedig véleményezés végett az esperességekhez tétetik át. T . 

35. Kerületi gyámintézeti egyházi elnök úr beterjeszti következő jelentését: 
1. A kerületi gyámintézet ez évi gyűlését Pozsonyban f. évi augusztus hó 20-án 

és 21-én tartotta. 
2. Ez évi gyűjtések következő összegeket eredményeztek: Mult évi készletből 

5 frt 96 kr., árvái esperességből 45 frt 76 lu\, liptói esperességből 345 frt 61 kr., mosoni 
esperességből 102 frt 65 kr . , nyitrai esperességből 75 f r t , pozsonyvárosi esperességből 
765 frt 64 kr., pozsonymegyei esperességből 336 frt 52 kr., trencséni esperességből 101 frt 
56Y2 kr., turóczi esperességből 98 frt 25 kr., offertorium 21 frt 20 kr. — Összesen: 
1898 frt 15 yg kr. — E szerint a folyó évi gyűjtés 417 frt 121/2 krral nagyobbb a 
mult évinél. 

3. Szabad rendelkezés czimén befolyt összeg: 897 frt 93 kr. , , ebből a kerület 
rendelkezésére jutott 448 frt 96 kr., mely következőleg lett felosztva : Árva-Nagyfalunak 
38 frt, Király-Lehotának 38 frt, Oroszvárnak 38 frt, Császtkónak 38 frt, Főrévnek 38 frt, 
Grinádnak 38 frt, Laaznak 38 frt, Szucsánnak 38 frt, Turicskának 29 frt 96 kr., Leopol-
diánumra 50 frt, a kerületi gyámintézet költségeire pedig 65 fr t fog fordíttatni. 

4. A kerület diasporáinak lelki gondozását a gyámintézet egyik főfeladatául tűzte 
ki magának, mely nagyfontosságú ügy állásáról érdemleges jelentés fog tétetni. 

Midőn a kerületi gyűlés nagy örömmel s megelégedéssel értesül a gyám-
intézeti ügynek feltüntetett haladásáról: a gyámintézetnek szent érdekeit az 
egyeseknek, gyülekezeteknek s esperességeknek buzgó pártfogásába a legmele-
gebben ajánlja. T. 

36. Mult évi kerületi gyűlésnek XLIII. — az egyetemes alap létesítését tárgyazó 
pontjánál olvastatik ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 18. pontja, mely szerint az 
egyetemes alap létesítésére vonatkozó részletes javaslat elkészítésével, az 1882. évi jegyző-
könyv 29. pontja alatt kiküldött s jelen alatt kiegészített bizottság bizatik meg. 

Kerületünk ezen egyetemes gyűlési határozatot tudomásul veszi s a 
bizottság munkálatát bevárja. T. 

37. Mult évi ker. gyűlés jkvének X L Y I . az anyakönyvek nyelvéről szóló pontjánál 
olvastatik az ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 40. pontja, mely szerint olvastatott 
az anyakönyveknek, az állam nyelvén való vitele tárgyában a kormányhoz intézett fel-
terjesztésre érkezett m. kir. miniszterelnöki 1887. évi augusztus 1-én 1871. e. sz. alatt 
kelt válasz, melyben tudatja, hogy bármennyire kivánatos az anyakönyveknek, közokirati 
jellegüknél fogva az állam hivatalos nyelvén való szerkesztése s üdvözli is az egyetemes 
egyház erre irányzott hazafias törekvését, mind a mellett figyelembe véve az 1868. évi 
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nemzetiségi törvény 14. §-ának azon határozatát, mely szerint az egyházközségek, egyházi 
felsőségük törvényes jogainak sérelme nélkül, magok határozhatják meg, mily nyelven 
vezettessenek az anyakönyvek, a m. kir. kormány, azon meggyőződésben van, hogy tartóz-
kodnia kell oly intézkedéstől, mely a nemzetiségi törvény megsértésének magyaráztathat-
nék s hogy a felekezeti illetékes hatóságok hivatvák e téren intézkedni. 

Tudomásul vétetik. T. 

38. Ugvanazon évi kerületi gyűlés jkvének XLVIII . zsinattartásra vonatkozó pont-
jánál olvastatik a múlt évi egyetemes gyűlés jkvének 43. pontja, mely szerint a zsinati 
bizottság 1887. évi októberhó l-jén tartott ülésében, tekintettel az egyet, gyűlés határoza-
tára, a készítendő tervezet keretét akkép jelölte meg, hogy a munkálat azon tárgyakra 
terjedjen ki, melyekre a meglevő zsinati előmunkálatok 1—81. §-ai, a dunántúli egyház-
rendezet 1—47., a dunáninneni 1 — 65., a tiszainak 1 —137. és a bányainak az említett 
egyliázrendezetekkel hasontartalmu szakaszai vonatkoznak; elhatározta egyszersmind, hogy 
a tervezet az alapelveket tartalmazó és az elveknek a közigazgatás főbb fokozataiban 
való alkalmazását eszközlő részekkel birjon s az ily keretben és módon készítendő terve-
zetre vonathozó javaslat kidolgozására albizottságot küldött ki. 

E bizottság jelentése elváratik. T. 

39. Mult évi kerületi gyűlés jkvének X L I X . a pozsonyi egyház kérvényét illető pont-
jánál felvétetik az ugyanazon évi egyetemes gyűlés jkvének 51. pontja, melyben az egye-
temes közoktatásügyi és pénzügyi bizottságok véleményes jelentése alapján kimondatik, 
hogy a pozsonyi egyháznak, mint a pozsonyi lyceum alapítója, föntartója és tulajdonosának, 
lyceuma tekintetébe ntörténelmi alapon nyugvó jogait épségben föntartandóknak elismervén, 
a lyceum eddigi jogviszonyain s különösen annak az egyetemes egyházhoz való viszonyán 
változtatni nem kiván. 

Tudomásul szotgál. T. 

4 0 . Ugyanazon évi kerületi gyűlés jkvének L. pontjánál, melyben oly törvényes 
intézkedés kieszközlését kéri, hogy az 1885. évi XI. t.-cz. 23. §-ának kedvezménye az 
összes, tehát a felekezeti tanítókra is kiterjesztetvén, ők 30 évi szakadatlan szolgálat után 
szintén a teljes állami nyugdíjban részesüljenek, olvastatik a mult évi egyetemes gyűlés 
jkvének 54. pontja, melylyel a hegyaljai tanítóegyletnek hasonló tartalmú emlékirata 
indítvány, véleményezés és jelentéstétel végett a tanügyi bizottságnak kiadatik. 

A bizottság jelentése elváratik. T. 

41. Ugyanazon évi kerületi gyűlés jkvének LI. pontjában foglalt indítvány, hogy az 
egyetemes gyűlés 1882. évi jkönve 5. pontjának érvényen kivül helyezése mellett mondja 
ki, „hogy az egyházi hatóságok csak aztán léphessenek fel valami politikai vétség vagy bűn-
tény miatt egyházunk szolgálatában álló, különben szeplőtelen jellemű férfiak ellen, hogyha 
ezt már a világi hatóság is megtévén, a büntetendő cselekmény tényálladéka bíróságilag 
megállapíttatott" mult évi egyet, gyűlés jkvének 58. pontjával, mint az egyházi törvény-
kezéssel kapcsolatban álló, a perrendtartás kidolgozásával megbízott egyetemes bizottságnak 
kiadatván, 

egyházkerületünk felkéri az egyetemes gyűlést, hogy ez indítvány érdemleges 
elintézése czéljából, a perrendtartási bizottságot soronkivüli jelentéstételre hívja fel. 

T. 

42. A mult évi ker, gyűlés jkvének LII . pontjánál, mely szerint a Novomeszky Lajos 
ellen megindított pernek a nyitrai esperesség s fokozatosan a dunáninneni kerület illetékes-
ségi körébe kellett volna bekéretnie : jelentetik, hogy ily követelésre szükség nem volt. 

Tudomásul vétetett. L. 

43. Az előbbeni ponttal összefüggésben a nyitrai esperesség azon konkrét esetből 
indulva, hogy a fölszentelt lelkésznek azért, mert tanítói képesítési okmánya nincsen, a 
kerületi szolgabíró megtiltotta az ev. gyermekek tanítását s ezek az egész mult éven át 
oktatás nélkül maradtak, s ezek jövő évben is ugyanazon szolgabíró parancsára a 
községi jegyző által róm. kath. iskolába volnának hajtva s a szülők, kik ellenkeznének, 
pénzbeli büntetéssel sújtatnának; de a miniszter úr is ez iskolát képesített tanítóval akarja 
elláttatni: a kerületi gyűléshez azon kérelmét terjeszti be, hogy tekintve a lelkész képes-
ségét a tanítói hivatalra is s a példákat, hogy másutt is vannak lelkészek, kik egyúttal 
tanítók is, kegyeskedjék elvileg kimondani: hogy végzett theologus és felszentelt lelkész 
akkor is, ha tanítói képesítési okmánynyal nem bir, képes a tanuló gyrmekeket oktatni, 

6* 
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s hogy ezen elv elismerése végett a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál is kérel-
mezőleg közbenjárni kegyeskedjék. 

A kerületi gyűlés elvileg kimondva, hogy végzett theologus és felszentelt 
lelkész tanítói képesítési okmány nélkül is képesítve van a gyermekek oktatására, 
elhatározta a magas minisztériumot is ez elv elismerésére felkérni; a nyitrai 
esperest pedig felhívja, hogy az illető megyei közegeket a kerületi gyűlés hatá-
rozatáról értesítse, őket elvi és jogi kérdéseink tiszteletben tartására s különösen 
arra hívja fel, hogy ezen itt jelzett esetben az evang. gyermekek oktatása ne 
gátoltassék. L. 

44. Az 1887. évi egyetemes gyűlés jkvének 16. pontjával a tlieologiai tanárrvizsgáló 
bizottság alakítása tárgyában kidolgozott s a kerületekhez hozzászólás végett leszállított 
javaslat, következő változtatással elfogadtatik : 

2. „elnöke az egyetemes felügyelő" helyet t : elnöksége az egyetemes 
felügyelő s az egyetemes gyűlés egyházi elnöke, „tagjai a püspökök és kerületi fel-
ügyelők" után : a lelkészi karhói két s a felügyelői karhói két tag. 

5. „tanulmányaikat a külföldön" után : legalább két évig. 
7. „bizottság" után : egyházi. 
8. „bizottság" után : egyházi; „teszi át váleményadás" után : s a vizs-

gáló bizottság kedvező Ítélete esetén; „Fölterjeszti" után : az egyházi. 
9. „jelentkező az" után : egyházi. 

10. „elnök" helyett : elnökség. 
11. „A birálat eredményéről a tanári kar" után az egyházi. 
12. „Kedvező" u t á n : s felekezeti szempontból is megnyugtató; „elnök" 

helyett : elnökség. 
15. pont után : 16. Minden theologiai tanár lelkészi hivatalra felavat-

tatik (ordináltatik). T. 

45. Ugyanazon évi egyetetemes gyűlés jkvének 56. pontjánál, melylyel a lelkészi, 
tanítói s tanári nyugdíj-, özvegy-árva-intézeteknek tökekamat-adóval történt megterheltetése követ-
keztében az egyetemes gyűlés, minthogy ez intézetek mind azért, mert az illetőkre nézve 
állásuknál fogva kötelező a belépés, mind már azon oknál fogva is, mivel az egyházzal 
szerves összefüggésben állanak, jótékonysági közintézetek s így az ily intézeteknek az 
1875. évi XXII . törv.-czikk 7. §-ának ellenére való megadóztatását sérelmesnek tekintve, 
felvilágosító rendelet kibocsátása végett kérelemmel járul a magy. kir. pénzügyminisztérium-
hoz, beterjesztetik a liptói esperesség közgyűlésének jelentése, mely szerint minden fel-
folyamodása daczára lelkész-tanítói özvegy-árva-intázete s a hasonló czélú Blaho Máté-féle 
alapítvány 5 évre visszamenőleg megadóztatott, sőt hasonló esetről tesz jelentést a pozsony-
megyei esperesség is, míg az árvái ugyanily intézetének 1 évi megadóztatásáért panaszkodik. 

Egyházkerületünk sajnálattal értesül a beterjesztett sérelmekről, mindenek-
előtt azonban az egyetemes gyűlés kérelmének eredményét bevárja. T. 

46. Beterjesztetik nagys. Major Pál úrnak, kir. tanácsos s a mosonyi esperesség fel-
ügyelőjének indítványa, melylyel, tekintve, hogy az 1868. évi 53. t.-cz. 23. §-a még mind 
ez ideig teljesen végrehajtva nincsen s létezik akárhány, külömböző vallásfelekezetüek által 
lakott község és város, melyek házi pénztáraikhói a róm. kath. egyház és iskola javára 
segélyt szolgáltatnak ki, míg az evang. egyházzal szemben törvényszerű kötelességüknek 
eleget nem tesznek, indítványozza : Hivassanak fel a kerületi közgyűlésből az esperességek, 
a legközelebbi kerületi gyűlésre jelentést tenni az iránt, vannak-e esperességükben oly 
községek vagy városok, melyek a községi vagy városi közpénztárból a helybeli róm. kath. 
egyház szükségleteire kiadásokat tesznek s nyujtanak-e ezen községek vagy városok a hely-
beli evang. egyháznak is aránylagos segélyt? a további intézkedések ezen jelentések 
beérkezete után levén megteendők. 

A kerületi gyűlés ez indítványt egész terjedelmében magáévá teszi s a 
kebelbeli esperességeket felhívja: irják össze mindazon vegyes vallásfelekezetű 
községeket és városokat, melyekben a község vagy város házi pénztárából a r. k. 
egyház segélyben részesül, megjelölve a község vagy város lakosainak felekezeti 
számarányát, valamint a segélyben való részesülés jogczimét (patronatusi kötele-
zettség vagy segély-e, mire adatik?) kimutatva váljon felekezetünkbeli egyházunk 
részesül-e segélyben vagy sem? s ha igen, mily arányban? S e tárgyú jelen-
téseiket a legközelebbi kerületi gyűlésen terjeszszék be. T. 
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47. A turóczi esperesség a következő kérdésben rendtartásunk magyarázatát kívánja : 
váljon egy személy, ki több egyházközség területén birtokkal bír és több egyházközségben 
egyházi adót is fizet, ezen egyházközség valamennyijében az egyházi jogok gyakorlására 
jogosult-e s valamennyi egyházközség tagjának tekintendő-e? 

Véleményes jelentéstétel végett kiadatik nagys. dr. Saamarjay Károly fii-
elnöklete alatt Jeszenszky József, Richter Ede és Hacker Károly urakból álló 
bizottságnak, mely munkálatát a jövő kerületi gyűlésnek beterjesztendő T. 

48. A trencséni és turóczi esperességek benyújtják következő, tartalmilag egyező 
indítványukat: „Tekintettel arra, hogy evang. egyházunknak képviseltetése a törvényhozó 
testületben akkép van az 1885. évi VIII. t.-cz. által szabályozva, hogy az egyetemes felügyelő 
és két — hivatal szerint legidősebb püspök s kerületi felügyelő vannak hivatva ugyanazt a 
felsőházban képviselni, jelenleg pedig egyházunknak képviseltetése nem teljes; felkéretik a 
nagymélt. egyet, gyűlés, hogy az egyetemes felügyelői méltóság s a képviselői mandatum 
közötti összeférhetetlenség elvének kimondása mellett, egyházunknak a felsőházban törvényes 
és teljes képviseltetéséről minél előbb gondoskodjék. 

Minthogy ezen elvi fontosságú indítvány 6 esperesség által nem tárgy altatott : 
megvitatás s érdemleges határozathozatal czéljából az essperességekre 

leszállíttatik. T. 

49. A nyitrai esperesség egy előfordult eset alkalmából következő indítványt terjeszt 
b e : „Azon oknál fogva, hogy a közigazgatási hatóság magának azt a jogot vindicálta, 
hogy a helyet, a hol az elhunytnak sírja ásandó, kijelölhesse, a nyitrai esperesség azt sérelem-
kép terjeszti elő és liatározatilag kimondatni kéri : hogy a temetőben, a sírásás helyének 
meghatározása, a fennálló közrendőri törvények és szabályok megtartása mellett, az illető 
egyházközség jogaihoz tartozik s ezen jog tiszteletben tartása érdekében kerestessék meg a 
nagyméltóságú magy. kir. beliigyministerium főtisztelendő püspök úr által." 

Helyesléssel fogadtatik s Főtisztelendő püspök úr felkéretik: kegyes-
kedjék ez indítvány értelmében intézkedni, T. 

50 . Beterjesztetnek tiszt. Tornyos Pál váczi evang. lelkésznek s a siket-némák váczi 
országos intézetében alkalmazott ev. vallástanárnak 1888. évi jul. hó 12-én és 21-én kelt kérő 
levelei, melyekben tekintettel a vallás- és közoktatási magy. kir. miniszter úrnak 1888. évi 
44.360/88. sz. a. kelt rendeletével előidézett tetemes munkanövekvést, mennyiben a miniszter 
úr a siket-némák vallásos oktatására nagyobb súlyt kívánván fektetni, már az 1888/9. 
iskolai évben az eddig szokásos heti 1 óra helyett 4-et vagy legalább 3-at követel, tekin-
tettel arra, hogy a róm. kath. katecheta 500 forintot húz a vallásalapból, az ev. ref. lelkész 
400 frtot a domesztikából, mig a szegény evang. lelkész 110-, illetve kerületünktől 20 frttal 
kénytelen beérni : évi díjéinak felemelését kérelmezi. 

Egyházkerületünk a siket-némák váczi országos intézetében adandó vallásoktatást 
egyetemes egyházi érdeknek tekintvén, mit az 1861. évi egyet, gyűlés jkve 38. pontjában 
megállapított kulcs is bizonyít, 

bár maga részéről a kérelem méltányosságát elismeri, mégis az egyetemes gyűlés 
intézkedését bevárja. T. 

51. Olvastatik a Luther-társaséig részéről, Hunfalvy Pál, elnök és Bognár Endre 
jegyző urak által aláírt s püspök úrhoz intézett megkeresés, melyben annak közlésével, 
hogy a társaságnak a dunáninneni kerületből összesen 28 tagja van, nevezetesen az árvái 
esperességből —, a liptóihói 1, mosonyihól 4, nyitraihól —, pozsony városéiból 11, pozsony-
megyeiböl 8, trencsénihöl 2, turócziból 2: ezen, egyházunk szellemi közérdekét munkáló társa-
ság javára pártfogást kér. 

E társaság e helyről is az egyes hívek, gyülekezetek és espereségek 
buzgó támogatásába melegen ajánltatik. T. 

52. Felvétetik az egyetemes theologiai akadémia tanári karának folyamodványa, mely-
ben „czélszerü s a tudomány színvonalán éilló theologiai és philosophiai szak- és segédkönyvek 
közrebocséitéisárau irányuló vállalata számára pártfogást kér. 

Egyházkerületünk üdvözölve e téren a theologiai akadémia tanári karát, 
vállalatát a lelkészek, gyülekezetek és esperességek pártfogásába ajánlja. T. 
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53. Közöltetnek a „felső-magyarországi méhészeti egyletu alapszabályai, az egylet püspök 
úrhoz intézett kérelmével, melyben anyagi, de főleg erkölcsi támogatás s a lelkészeknek és 
tanítóknak belépésre való felhivatása kéretik. 

Az érdeklődők figyelmébe ajánltatik. T. 

54. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt felkéretnek : Ntiszt. Ritter Károly, 

Freytag Victor, Schneller István, tekintetes Jeszenszky József, Richter Ede, 
Chalupka Endre és Hacker Károly urak. T. 

A napirendre tűzött tárgyak sorozata kimeríttetvén, főtisztelendő püspök úrnak 
buzgó hálaimájával s a közgyűlés tagjai részéről az elnökség iránt kifejezett köszönettel s 
kölcsönös üdvkivánatokkal a kerületi gyűlés berekesztetett. 

Kelt P o z s o n y b a n , 1888. évi augusztus hó 21. s 22. napjain 

T r s z t y é n s z k y Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, Michael i s V i lmos , 
egyházkerületi tót jegyző. egyházkerületi német jegyző. 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1889. évi aiigusztushó 21. és 22. napjain, Pozsonyban, 
Főtisztelendő és Méltóságos Dr. Geduly Lajos, püspök, kir. tanácsos és 
Nagyméltóságú Szent-Iványi Márton, kerületi felügyelő, valóságos belső 

titkos tanácsos nrak társelnöklete alatt ta r to t t közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak, mint az esperességek képviselői: árvái esperességböl: Skripeny János, 
főesperes, lestyinei-, Janoska György, alesperes, jaszenovai-, Nóvák Pál, alsó-kubíni- és 
Hrobon János, isztebnei lelkészek; liptói esperességböl: Baltik Frigyes, főesperes, liptó-szt.-
miklósi-, Csobrda Pál, szmrecsányi lelkészek, Plat thy Gyula, Ruzsiak János és Vitális 
Péter; lllOSOlli esperességböl: Schuh Ágost, főesperes, gálosi lelkész, Major Pál, esp. fel-
ügyelő, Bodiczky Kálmán, zurányi lelkész; uyitrai esperességböl: Leska János, főesperes, 
ker. jegyző, brezovai lelkész, Mudroü Pál, esp. felügyelő, Boor Lajos, krajnai lelkész, 
Dr. Stefanovics Milos, Hrusovszky Is tván; pozsoiiyvárosi esperességböl: Trsztyénszky 
Ferencz, esperes, ker. jegyző, pozsonyi lelkész, Dr. Samarjay Károly, esp. felügyelő, 
Frey tag Victor, pozsonyi-, Polevkovics Gusztáv, récsei lelkészek, Jeszenszky József, ker. 
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Zsarnoviczky Gyula, bazini tót-, Endreffy János, felső-szelii, Csernák Gusztáv, grinádi-, 
Scharbert Armin, limbachi-, Kovács Pál, puszta-födémesi, Schönwiessner Kálmán, szent-
györgyi, Bogyay Antal, nyitra-szerdahelyi lelkészek, Breyer Jakab, püspöki segédlelkész; 
Korcsek Zsigmond, isk. bizottsági jegyző, Vassko Gyula, Stromp László, theol. akadémiai-, 
Adamis Károly, Hirschmann Nándor, Márton Jenő, lyceumi-, / Dr. Wágner Lajos, reáliskolai 
tanárok; Moczkovcsák Győző, Ivesztler Tivadar, Kárig Adolf, Rosenkranz Károly, a 
pozsonyi egyház több tagja s néhány theologiai akadémiai hallgató. 

Az Úrnak házában, tiszt. Schleiffer Károly misérdi lelkész úr lélekemelő igehir-
detése mellett megtartott s gyámintézeti offertoriummal egybekötött istentisztelet végeztével, 
az ülés termében gyülekezett össze a közönség. — Itt, miután Főtisztelendő püspök úr 
Isten Szent lelkének áldásaiért buzgón esedezett s kerületi felügyelő úr ő nagyméltósága 
a megjelenteket szivélyesen üdvözölte volna: az esperességi kiküldöttek megbízó leveleinek 
átadásával a gyűlés megalakult s következő renddel tárgyalt és határozott: 

1. Főtisztelendő püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 
1 



Mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés! 
Áldjad én lelkem az TJrat és minden belső részeim az ö szent nevét; áldjad én lelkem 

az Urat és el ne felejtkezzél semmi jótéteményeiről. (Zsolt. 103, 1, 2.) E fohászszal a kegye-
lem Istenéhez, a mi jóságos mennyei atyánkhoz, kezdem jelenleg szokott évi jelentésemet. 
Van is okom rá ; s van, úgy hiszem, e fohászra okunk mindnyájunknak. Mindenekelőtt 
nekem. Az a ki kezének munkái vagyunk, a kiben élünk és mozgunk, Az ismét egy évvel 
hosszabbítá meg életem napjait, melyek már amúgy is csaknem elérték a zsoltáriró által 
a halandónak véghatárul kitűzött számot. 

De kicsoda vagyok én, s miképen merhetném előtérbe állítani igénytelen szemé-
lyemet, ha nem volnék meggyőződve, hogy a gvülés többi tisztelt tagjainak is teljes oka 
van felfohászkodni a szent hajdan királyi énekesével: Áldjad én lelkem az Urat és minden 
belső részeim az ö szent nevét; áldjad én lelkem az Urat és el ne felejtkezzél semmi jótéte-
ményeiről ? 

Nem szólva a nagy világról, nem szólva a vészektől környezett drága hazánkról, 
mint nem ide tartozó tárgyakról, — de a melyekre- mégis aggodalom nélkül gondolni 
kicsoda közülünk lehetne képes? — maradjunk csak szeretett saját szentegyházunknál, sőt 
maradjunk ezen mi egyházkerületünknél. 

Tavalyi évi jelentésem elején megjegyzém, hogy az akkor végződött közigazgatási 
év napjai csendesen, zavartalanul folytak le, s nem félő, hogy az akkor kezdődő uj évnek 
akár azon gyűlési napján, akár az azután következő napokon a kedélyek hevesebb hullám-
verésbe menjenek által. 

Vigasztalhatjuk e magunkat e gondolattal; kecsegtethetjük e magunkat e remény-
nyel most is? Ah, ki volna boldogabb mint én, ha e kérdésre azt válaszolhatnám, hogy: 
igen! Engedje a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlés, noha talán az ellenkezőre is volna 
több mint egy okom, hogy e vigaszról, e reményről egyelőre le ne mondjak; hogy bízva 
abban, a ki vezérli az emberek szivét, mint a vizeknek folyását, a fentebbi fohászt a 
következő másik imafohászszal toldjam meg: kérünk, Uram, segíts, kérünk, Uram, adj jó 
előmenetelt! (Zsolt. 118, 25.) 

S ez imával ajkamon, áttérek nyomban tulajdonképeni feladatomra, rendes évi 
jelentésem előadására. 

Fájdalom, egy már hegedni kezdő sebet vagyok kénytelen itt újra felszaggatni, 
egy már félig elnémult gyászhurt újra rezgésbe hozni. Kicsoda ne emlékeznék közülünk 
azon lesújtó csapásra, mely legkegyelmesebb Urunkat, Ö cs. és kir. ap. Felségét s legmagasb 
uralkodó családját érte s a királyi pálczájának alávetett nagy birodalmat, főleg kedves 
hazánkat, mély szomorúságba borította? Mi akkor kifejezést adtunk vérző kebleink érzel-
meinek, áhítatos gyülekezetekben seregelvén össze, s vigasztalást kérvén a minden vigasz-
talás Istenétől a megfoghatatlan Ítélete által oly súlyosan meglátogatottak számára. Azóta 
először vagyunk testületileg egybegyülekezve. Bizonyosan egyet fog érteni velem a mélyen 
tisztelt gyűlés, h a e z e n n e l bátor vagyok javaslatba hozni, hogy innen egy hódolatteljes 
felirat intéztessék 0 cs. és kir. ap. Felsége trónjához, tanúságot adandó arról, mennyire 
osztozuuk mi is hű gyermekek gyanánt a legmagasb uralkodóház úgy minden bújában 
mint örömében. 

Magyarhoni ág. liitv. evang. egyházunk szűkebb köre sem maradt érzékeny 
veszteség nélkül. A halál megfosztotta a dunántúli testvéregyházkerületet szeretett nagy-
érdemű felügyelőjétől mélt. káldi Káldy Gyula úrtól. Úgy hiszem, a testvéri viszony 
kötelességünkké teszi, hogy gyűlésünk részvétét eme veszteség felett is az épen most együtt 
lévő ottani egyházkerület előtt innen kelt testvéri átiratban kijelentse. 

Mihez talán mindjárt csatolható volna egyházkerületünk örömnyilvánítása is a 
felett, hogy a testvéregyházkerület kebelében támadt hézag mélt. szentmártoni Radó Kálmán 
úrnak a kerület felügyelőjévé lett megválasztatása által oly méltóan lőn betöltve. 

Végül az országos kormány azon részében is, melylyel egyházunk már a fen-
forgó ügyek természeténél fogva a leggyakoribb és legéletbevágóbb érintkezésbe szokott 
jőni, egy nagy fontosságú változás történt. Felsége ugyanis magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi, ministerévé gróf Csáky Albin 0 Nagyméltóságát nevezni, s ez azt velem is 
s általam az egyházkerülettel tudatni méltóztatott. Viszont gyűlésünk kétségkívül fel fogja 
használni az alkalmat, hogy 0 Excellentiájának legjobb üdvkivánatait hivatala megkezdé-
séhez s szerencsés folytatásához egy tiszteletteljes feliratban kifejezze. 



Mult évi jelentésemben szembeötlőbb momentum gyanánt tűnhetett fel az ez 
évben több helyen bevégzett templomépítés s az illető épületeknek á hármasegy Isten nevére 
lett felszenteltése. Ez idén csak egy ilyen ünnepélyt van alkalmam felemlíteni; az is kivá-
lólag egészen uj toronyra, s csak másodvonalban megújított Isten házára vonatkozó. De 
azért ez is nem kevesebb okot szolgáltatott azoknak, a kik annak tanúi és résztvevői 
voltak, bő lelki örömre s Isten iránti forró hálára. A gálosi községről van szó a mosonyi 
esperességben. A gálosi építkezések összesen 40000 forintba kerültek. S ezen összeg nem 
valami többé kevésbé mesterkélt gyűjtési módok eredménye, hanem nagyobbára önkénytes 
adakozás gyümölcse. S a gálosiak nem valami előkelő rangú, gazdag egyháztagokból álla-
nak, de egyszerű, igaz, becsületes munkájok után Istentől megáldott földmivelők. Szintén 
könyekre volna fakadni hajlandó az ember, midőn ezen templom-toronyépítésnek némely 
megható vonásait hallja. Az uj harangokat kellett a toronyba a harangöntőtől a szomszéd-
városból elhozni. Es nem hogy a fuvarosok fizettették volna meg magoknak az egyház-
község által a fuvar árát, sőt ők tartottak a harangok haza hozhatási engedélyére magok 
közt külön formaszerű árverést. Ez is az Isten országa eljövetelének azon jelenségei közé 
tartozik, melyekről tavaly az Idvezítővel azt mondtuk: Nem jó el úgy az Istennek országa, 
hogy ember eszébe vehetné, és nem mondják ezt: íme itt vagy íme amott vagyon, mert íme az 
Istennek országa tibennetek vagyon. — De halljuk egyenként is a gálosi jóltevők azon 
neveit, a kik ez alkalommal különösen kitűntek; megérdemlik valóban, hogy az utókor is 
hálás emlékezetben megőrizze azokat. A három főharang 4379 forint költségéből egy család 
sem vonta ki magát ; mindenik önkényt járult hozzá. Az egyiket egymaga t. i. Benedikt 
András és neje ajánlotta fel az egyháznak. Uj oltárt Beck Tamás készíttetett 670 fr ton; 
az oltári képre külön özvegy Leutner Zsuzsana 100 frtot ajánlott. Két uj csillárt 
110 —110 frton Achs Mátyás és Beck György szerzett; az új keresztelőkövet Gmahl Pál 
egy 50 frt. áru díszes érczfödéllel látta el; két ú j díszes gyertyatartóval az oltárt 59 frt. 
értékben Allacher Bozina. Az új toronyórát 735 frton özvegy Schmidt Katalin szerezte; a 
toronykeresztet Weiss András aranyoztatta meg 80 f r ton; Matter Gergely és neje ez alka-
lommal az egyháznak 2000 forintot adományozott. — Végre ne feledkezzünk meg arról 
s adjuk meg a tisztelet adóját annak, a kit az a legteljesebb joggal megillet t. i. nagytiszt. 
Schuh Ágost helybeli lelkész s mosonyi esperes úrnak. Hogy oly ritka örvendetes eredmény 
áll előttünk, az leginkább az ő érdeme, azt a gálosi egyházközség főleg az ő fáradhatatlan 
lelkipásztori buzgalmának köszönheti. Lelje ebben érdemkoszorús testvérünk legszebb jutal-
mát s vigasztalja magát azon tudattal, hogy valameddig a vándor a kies gálosi völgyön 
járatni fogja szemét, addig azon hű pásztornak neve, a ki az ott emelkedő Isten díszes 
házában lelki gyermekeinek az élet igéjét áldással hirdeti, hálásan emlegettetni fog. 

S ezzel térjünk át más esperességekből is elosorolására ha nem is ily rendkiviili 
jelenségekben nyilatkozó, de mindenesetre elismerésre és hálára méltó vallásos lelkesedésnek 
és áldozatkészségnek. 

Az árvái esperességböl a következők közöltetnek: Alsó-Rubin iskolát épít, melynek 
költségvetése 4000 forintra van számítva s jövő évben fog befejeztetni. Az egyház ez 
évben egy szép kegyeletes ünnepet, t. i. szeretett lelkipásztorának nagytiszt, érdemült 
esperes Nóvák Samuel úr július 3-án megtartott ötvenéves jubileumát azzal örökítette meg, hogy 
150 frt. 50 kr. alapítványt tett az egyház szegényei és árvái felsegélésére, mely Novák-
Sámuel alapítvány nevet fog viselni és kegyes adakozások által folyton szaporíttatni. — 
Lestine egyházi épületek javítására 100 frtot fordított. — Nagy falu előkészületeket tesz új 
iskola-építésére, mely szintén 4000 forintba fog kerülni; a szükséges faanyagot e czélra a 
mezőváros saját erdejéből fogja szolgáltatni; azonkiviil a paplak szomszédságában 355 frton 
egy beltelket vett meg a paplak udvara kiszélesbítésére, a hol is 1000 frton új gazdasági 
épületeket építeni kiván. Ugyanazon egyházhoz tartozó leánygyülekezet Poruba-Zabrezs 
szintén épít ú j iskolát 1200 frt. költséggel, mely rendeltetésének ez öszszel már át is fog 
adatni. Ez ősszeghez nagymélt. gróf Zichy Edmund az árvái uradalom kormányzója 50 írttal, 
Fischer Mór izraelita Budapestről pedig 20 frttal járult . — Zsaskó toronyépítéséhez, mely 
jövő tavaszszal fog megkezdetni, szorgalmasan gyűjtegeti a szükséges anyagot. í g y ez 
évben 70 darab szálfát szerzett 320 frt. értékben, miben őt a nagyfalusi testvéregyház is 
segítette; mészkészletet is égettetett 600 frt. értékben, és 135 szekér homokot szállíttatott 
a hely színére 70 frt. értékben; végül papi gazdasági épületek javítására 50 forintot 
adott ki. 

Liptóban, Alsó-Bocza 3 új harangot szerzett 1212 frton. — Csorbán a felügyelő 
Kcdlay Adolf 50 frtot ajándékozott a harangalapnak ; önkénytes adományokból az egyház 
javára 78 frt. 1 kr. gyűlt. — Ei'bbén hasonló czélra 149 frt. 55 kr. — Király-Lehota 



gyűjtött saját kebelében épülőfélben lévő uj templomára 232 frtot. — Nagy-Palugya 
önkénytes adakozmányok czímén 161 frt. 8 krt. gyűjtött. — Német-Lipcsén Hendl Sámuel 
felügyelő a szegény iskolás gyermekek számára 100 frt. alapítványt tett. — Pribilinán a 
hívek 152 frt. 86 krt. adakoztak ; Vitális Péter felügyelő jutalomkönyvekre az iskolásoknak 
12 frtot ajándékozott; Miko Péter a templomra 8 frtot. — Rózsahegy egyházi épületek 
javítására 300 frtot költött; a lelkészfizetési alap szaporítására Makoviczky Vladimir 
50 frtot, Tomes András 100 frtot adományozott. — Szent-Ivánban Klimo Anna ezüst 
keresztelő kannával kedveskedett. — Szent-Péter temploma beldiszítésére 1400 frt. összeget 
adott ki. — Szjelnicza 112 frt. kegyadományokat gyűjtött, a papi és tanítói fizetéseket 
jóval emelte. — Szmrecsányban a hívek 154 frt. 32 krt. adakoztak önkényt egyházi 
czélokra, az építési adóság törlesztésére 355 frtot. — Tarnóczon a templom és oltár 
750 frt. költségen ú j feldiszítést nyert . — Vazseczen az új templom építésére már 
11,358 frt. adatott ki, mely összeghez küljóltevők 1377 frt. 54 krral j á ru l tak ; ezek élén 
Ő cs. és kir. ap. Felsége 100 frttal. — Vicliodnán önkénytes adakozásokból 67 frt. 80 kr. 
gyűlt. — Verbicza-Sz.-Miklós önkénytes adakozás czímén 703 frt. 24 krt. gyűjtött, a 
takarékpénztártól 20 frtot kapott, egyházi épületek javítására 346 frt. 80 krt. adott ki, 
építési adósságából 749 frt. 74 krt. fizetett ki, — Plostín leányegyháza új harangot 
szerzett 462 frt. 40 kr. áron, azonkívül hazai és külföldi jóltevők támogatásával az 
iskolát átalakította 219 frt. 6 kron. — Ilanó 372 frt. építési adósságát egészen 
kifizette. 

A mosonyi esperességböl a tettekben nyilatkozó egyliáziasság legkiválóbb bizonyít-
ványát t. i. a géilosi templom- és toronyszentelés és az azzal egybefüggő események 
vázlatos leírását már fentebb adtuk. De azért a nevezett esperesség többi községei sem 
maradtak hátra az evang. egyházuk iránti hűségök és áldozatkészségük nálok már meg-
szokott bebizonyításában. — í g y Német-Jéír falva ez év folytán önálló anyaegyházzá létele 
korából származott adósságait 1355 frttal apasztotta. — Levét szintúgy a paplak építéséből 
maradt adósságából 2500 frtot törlesztett; a confirmandusok díszes oltárzsámolyt készít-
tettek 30 frton, a budapesti prot. árvaháznak pedig 5 frtot küldöttek. — Magyar-Óv ár ott 
özvegy Stinner Katalin a még hiányzó harangokra 300 frtot hagyományozott, mely összeg 
Kühne Ede gépgyáros 100 frt . ajándékával és egyéb adományokkal 757 frtra emelkedett; 
adósságai törlesztésére több némethoni Gusztéiv-Ádolf-egylettől és hazai segélyezésekből 
356 frtot kapott. — Rajkán a toronyépítési alaphoz özvegy Schiszler Terézia 200 frttal 
és több egyháztag 202 frttal j á ru l t ; a karácsonyi ünnepek alkalmával ugyanott 30 szegény 
gyermek önkénytes adakozás utján meleg téli ruhával láttatott el. — Zurány a reformátió 
ünnepi gyűjtésből a puszta-födémesi szegény egyháznak 30 frt. segély küldött. 

A nyitrai esperességben: Bodfalva az egyházi adót 60 mérő gabonával szapo-
rította, hogy ebből alapot gyűjthessen a templom javítására s a második tanító fizetésére, 
a lelkészi pincze javítására 20 frtot adott ki, Haluza Márton a templomra 7 frt. 50 krt. 
ajánlott. — Brezova a templom adóságból az utolsóelőtti részletet törlesztette 1000 frttal, 
a templomra, iskolákra és egyházi épületekre 140 frtot adott ki, a toronyalapot 100 frttal 
szaporította, az adakozók közül kitűnt Makis István 7 frttal. — Csácsó különféle javításokra 
120 frtot költött. — Csasztkón Nemecsek Katalin a harangokra 5 frtot adományozott. — 
Hlubokán a nők és hajadonok az új lelkész oltári és szószéki öltözékére 18 frtot gyűj-
töttek. — Holicson Rieben Carolina asszony Gödingből a szegény iskolás gyermekek 
karácsonyfájára 10 frtot ajándékozott, ugyanazon czélra egy dilettánstársaság 10 frtot és 
egy másik iskolai szükségekre 11 f r to t ; Ilolics leányegyháza Kopcsány ú j iskolát épített, 
mely rendeltetésének ünnepélyesen át lett adva, az ú j padok ebben 172 frtba kerültek. 
— Kosariszko-Prjepaszné kifizette utolsó templomépítési adósságát 1187 frttal, mihez 
Prjepaszné külön 60 frttal járult. — Kosztolna a paplakot és iskolát javította ki és új 
terítőt szerzett az oltárra, mire 100 frton felül adott ki. — Krajna kegyadományokból 
ezüst kehelyre 110 frtot gyűjtött. — Lubina a templom, paplak és iskolák javítására 
fordított 238 frtot. — Miava folyvást kiizködik az új iskolákra való kiadásokkal, melyek 
tetemes pénzösszegeibe kerülnek. — Pritrzsd iskolája javítására 30 frtot költött. — Sza-
kolcza az egyházi épületekbe 50 frtot adott ki ; Mitták Rudolf úr a toronyalapra 25 frtot 
ajánlott, s Windeck Tivadar úr Morva-Kelcsánból a karácsoni iskolafára 10 frtot. — 
Szenicz az egyházi épületek javítására 40 frtot adott ki, Brunovszky és Vanicsek asszony-
ságok böjti terítőt ajánlottak az oltárra 80 frt. értékben, Klszák Aranka confirmátiója 
emlékére szintúgy oltári terítőt 60 frt. értékben, a Brunovszky-Vanicsek család Istenben 
boldogult \ ranicsek Mihály emlékére 180 frt. templomi alapítványt tett, a szegények javára 
25 frtot, a kölcsönös segélyegylet iskolai szükségekre 10 frtot ajándékozott. — Szobotist 
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a templom, paplak és iskola javítására 83 frtot adott ki, a eoníirmandiisok úrvacsorai 
kehely re 12 frtot gyűjtöttek, Szúkupcsák Pál a Lutheralapítványt gyarapította 5 frttal. — 
Ó-Tura a papi és iskolai kertet 100 frt. költséggel újan keríttette be, a dúbravai leány-
egyházi iskola számára 50 frton harmóniumot szerzett, a templom és kórház javára 90 frt . 
önkénytes adományokat gyűjtött. — Turolúkán a Kátéalap 18 frttal gyarapodott. — 
Vágujhelyen az oltárképre az eddig már 30 frtra szaporodott gyűjtést Kukucska István 
10 frttal kezdette meg, Skrinár Emília, Mária, Julia és Kubán Anna, Zsuzsana és Dokupil 
Francziska hajadonok az oltár felékítésére 25 frtot ajándékoztak. — Verbó iskolai adós-
ságából 675 frtot törlesztett, önkénytes adományokból 60 frt. áru függő csillárt szerzett 
és Bachar Mária hajadon az oltár elé szép szőnyeget ajándékozott. — Verbócz az egyházi 
épületek javítására 145 frtott költött. — Felsö-Zele az iskolaépület javítására 63 frtot 
fordított, Hrivnák Mihály a templomra 6 frtot, Mészáros Márton 5 frtot és egy névtelen 
5 frtot ajándékozott. — Nyitra-Szerdahely az egyházi épületek javítására 120 frtot adott ki. 

Pozsonyváros. — Hogy az ezen nevet viselő esperesség áldozatkészségének, vallásos 
buzgóságának, jótékonyságának teljes rajzát adhassam, a mult újévi értesítőjét ez egyháznak 
kellene minden itt jelen lévő gyűlési tag kezébe nyújtanom. Egyes tételek ennek csak 
igen hiányos átnézetét adnák. Azért is legyen szabad a főbbeket sommásan felemlítenem, 
megjegyezve általában, hogy Pozsony ez idén sem maradt hűtelen maga magához. Tagjai, 
mint rendesen, úgy most is, az általa kezelt nagy alapítványokon kivül önkényt és szabad 
akaratból 12000 frttal adóztatták meg magokat. — Tél idején az Isten házában vaFPLdőzés 
az egészségnek ártalmasnak mutatkozhatván, az egyház az egész nagy német — valamint 
a magyar-tót templomot massiv téli ablakokkal láttatá el, a mi bele került 1592 frt. 
50 kl-jába. Ivülönbeiyjnaga. az Istenháza is új npgy ám rlLyft-ménynypl Boldog 
emlékezetű Habermayer Rudolf végrendeletileg meghagyta, hogy összes arany és ezüst érmeiből 
és drágakő ékszereiből az egyház számára egy oltári feszület egy keresztelési és úrvacsorai, 
jelesül confirmatiói készülék állítassák egybe, mely a véghagyónak emlékezetét fentartsa az 
egyházban akkor is, midőn annak kedves arczvonásai szokott helyökön többé szemlélhetek 
nem lesznek. — Az egyházban fennálló különféle jótékony intézetekről elmondhatjuk, hogy 
azokon az Isten áldása szemlátomást nyugszik. így a csak néhány évvel ezelőtt keletkezett 
ápoldcib&n néhány hó múlva már is 15 tag, 7 férfi, és 8 nő fog ápoltatni, ez idén tőkéje 
1009 frt. 50 krral szaporodott. A kórház számára 631 frt. 62 kr. adományoztatott; az 
árvaház számára 290 frt., a házi szegények alapjának 345 frt., a szegény özvegyek alapjának 
195 frt. — A njótékony nők egylete" a szegények gyámolítására s jelesül a kar ácson fára s 
ez alkalommal a szegény iskolás gyermekeknek, összesen 72 leánynak és 54 fiúnak, meleg 
ruhával és lábbelivel való ellátására 1248 frt. 23 krt gyűjtött. — Az e. e. e. gyámintézet 
javára a kiküldött követek 717 frt. 8 krt hoztak össze. — Végre megjegyzésre méltó, 
hogy a pozsonyi egyház már befejezésre jutott rendezésével a Sckimkoféle éremgyüjteményé-
ben oly kincscsel bír, a milyennel a hazai egyházak közül egy másik nem dicsekedhetik. — 
Pozsony leányegyháza Főrév csere útján egy ú j iskolatelket szerzett s azon 5000 frtra 
előirányzott költséggel két tanitólakot és két tágas szép tantermet emeltetett. 

Pozsonymegyei esperesség. — Bazinban a legszerényebb körülmények közt élő 
Proli szül. Szloboda Zsuzsánna asszony az egyháznak 150 frtot ajándékozott azon czélra, 
hogy annak kamatait egy tisztességes öreg hajadon élvezze; az oltári ezüst gyertyatartók 
beszerzésére való alap 175 frt. 97 krt tesz; önkénytes templomi adományul az ottani német 
egyházban s annak czajlai fiókjában begyűlt 258 frt. 35 kr. és 903 liter bor, a tót egy-
házban s a hozzá tartozó filiákban 128 frt. 35 kr. és 742 liter bor ; a város az egyházi 
épületeken ismét tetemes javításokat eszközöltetett. — Pusztafödémesen az egyház 112 frt. 
60 kron egy kis pinczét csináltatott. — A grinádi egyháznak Zauner Krisztina hajadon 
30, özvegy Hochwasser Andrásné született Ruttmann Zzuzsanna 20 frtot hagyományozott; 
az egyház adósságából 200 frtot törlesztett, úgy hogy most már csak 500 frt. adóssága 
van. — Német-Gur ab-Csataj, miután templomát és tornyát kivetés útján fedezett 2025 frt. 
7 kr. költséggel megújította és lelkészlakát és mindkét iskoláját 129 frt. 44 kr. kiadással 
javította augusztushó 20-án temploma felszenteltetésének százéves ünnepét ülte meg, mely 
alkalomra Kossaczky Rudolf felügyelő, Keller Ferencz és Schulcz Sándor tanitó együttesen 
az oltárt új vasrácsozattal vétették körül, mi 70 frtba került, Kossaczky Irma kisasszony 
egy rózsaszínű csipkés oltárterítőt, Zsenis István német-gurabi vargamester és neje egy 
13 frt. értékű oltári lábszönyeget és az ottani gazdasszonyok egy 60 frt. értekü vörös 
bársony oltárterítőt, Csatajon Rajt Istvánné szül. Andor Mária egy 90 frt. értékű úrvacsorai 
kelyhet, özvegy Steinhübel Jánosné boldogult férje emlékére 50 frtot ajándékoztak az 
egyháznak. — Szent-Györgyben Wolfshörndel Júlia hajadon után egy 10 frt. hagyomány 
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folyt be az egyház pénztárába, 331 frt. új tőke helyeztetett k i ; 150 frton eszközöltetett az 
épületek tatarozása; köteles és önkénytes adományul begyűlt 100 frt. 20 kr. 2^32 liter 
bor. — Modor-Király fa 5300 frt . templomépítési adósságából 800 frtot törlesztett. — 
Limbachon a hajadonok az oltárt és szószéket újból felruházták, az egyház az iskolát 
126 frt. költségen új padokkal látta el, toronyépítési alapját 144 frt. 76 krral 1248 frtra 
gyarapította. — Misérd bár a legsanyarubb körülményekkel küzd 770 frt. egyházi tarto-
zásából mégis lerótt 155 frtot, özvegy Kuszák Krisztina asszony egy értékes oltár- és 
szószékterítőt ajándékozott. — A modori két testvéregyház a régi gymnasium épületét a 
polgári iskola helyiségeiil évi 400 írtért a városnak bérbe adta és elhatározta, hogy a 
latin nyelv polgári iskola tanítójának díjazásához évenként 250 frttal j á ru l ; az ottani német 
egyháznak Maier Katalin hajadon 250 frt. keservesen megtakarított vagyonát hagyta, azon 
kikötéssel, hogy annak kamatjában halálaig munkaképtelen fivére részesüljön; a legtöbb 
egyháztag az egyház javára adni szokott kegyes adományát megkettőztette, ügy hogy e 
czímen 211 frt. 80 kr. és 232 liter bor gyűlt be. — A modori tót egyházban Hajicsek 
Karolina hajadonnak 600 frt. hagyománya tettleg befolyt; Sevcsik Sémclor fazekasmester 
örökösei 100 frtot ajándékoztak; kisebb adományokban bejött 133 frt. — Az egyházi 
tőke 4444 írtról 5447 frtra növekedett. — Teriingen ú j iskolaház épül. Az ottani leány-
egyház arra kötelezte magát, hogy az építkezési költségekhez 1000 frttal járul, beszerzi 
az épületköveket és végzi a szükséges fuvarozást; Buchsteini nemes Haase Gottlieb ottani 
földbirtokos pedig az építésre 400 frtot ajándékozott, s megengedte, hogy a követ az ő 
birtokán fejtsék; az új iskolaház már is kevés híján készen van, úgy hogy azt jóformán 
augusztushó végén át lehet adni rendeltetésének. — Somorján a jótékonysági kör a szegény 
iskolásgyermekek felruházására, a milyenek ott, miként jelentetik, fájdalom, feles számmal 
találkoznak, 16 frt. 60 krt adott, — Az alsó-szeli egyháznak néhai Petes István és neje 
hagyományoztak 30 frtot, özvegy Keszeti Jémosné ajándékozott 20 frtot, özvegy Gampert 
Lajosné a harangalap gyarapítására 25 frtot, s ez alap most tesz 311 frt. 56 kr t ; az egy-
házi épületeknek tűzkár elleni biztosítására adakozásból befolyt 29 frt . 65 kr., iskolatelekre 
130 frt. 20 kr., az egyházi magtárban van 152 métermázsa árpa; az iskola újonnan 
zsindelyeztetett 172 frt. 12 kr. költséggel. —• Felső-Szeliben az egyház tőkéje tesz 3650 frtot, 
néhai Nagy Scmdorné azt végrendeletileg 100 frttal gyarapította; özvegy Marcell Jémosné 
6000-, Szóld haszonbérlő 1000 darab téglát ajándékozott az egyháznak; az iskola fundusa 
kiszélesbíttetett és fallal körülvétetett, a mi 200 frtba került ; Mendelényi tanitó lakása 
egy szobával kibővíttetett s az átalakítás 100 frtba került. — A duna-szerdahelyi egyház-
nak a Gabriélycsaléid 10 frtot ajándékozott; a lelkészlakon 66 frt. 18 kr. költségen javítások 
történtek. — Nagyszombatban a szegény iskolás gyermekeknek kettősen kedves karácsonjuk 
volt; az evang. nőegylet 29-et látott el akkor teljes ruházattal, részben lábbelivel; ez 
egylet évi bevétele tett 2*16 frt. 46 k r t ; lábbelit adott több gyermeknek a filléregylet is; 
az egyháznak az ottani takarékpénztári egylet 100 frtot, a templomépítési alapra Leitner 
Beéita és Frecska Vilma tíz-tíz nagy-szombati zálogkölcsön-intézeti részvényt, Havlik Péd 
7 frt. 50 krt, a szegények közti kiosztásra az iparegylet 12 frtot, a hitelszövetkezet 3 frt. 
80 krt adott; a templomépítési és orgonaalap 21, 969 frt. 93 krra növekedett, mely alapra 
a városi és vidéki egyháztagok 135 frt. 50 krt és általában az egyházra és iskolára 238 frtot 
adtak. Hogy a hitünk áldásiban való részesülés a magyar ajkú egyháztagokra is lehetővé 
légyen, valamint tekintettel a Nagyszombatban államásozó magyar ajkú katonaságra, havonként 
egy magyar ajkú istenitiszteletet léptettek életbe; a felserdült ifjúság számára a vasárnap esti 
órákban jól látogatott vallásoktatás tartatott; azonkívül a fáradhatatlanul buzgó lelkész saját 
életerejét és egészségét nem kiméivé hetenként 6—7, esetleg 9 —10 órában végzi a katechetai 
tisztet, mindössze 30 frt. külön évi díjért. — Szereden úrvacsorával egybekötött két isteni-
tisztelet tartatott és van rá kilátás, hogy ott közel jövőben életképes leányegyház alakul. 

Trencséni esperesség. — Beczkó leányegyházában Kálniczon a hajadonok új terí-
tővel díszíték fel az oltárt, az if jak ugyanazt két gyertyatartóval. — Kochanócz 60 frtot 
költött a paplak javítására; az ifjúság 30 frtot adományozott a templom belékesítésére. — 
Léiz újra fedeté és javíttatá iskoláját, temploma újra fedetésére vásárolt 15 ezer zsindelyt. 
— Felsö-Ozoron Ottlik Miklós úr 70 frt. költségen megüjíttatá az oltárt; az egyház az 
egyházi tőke szaporítására 119 frtot gyűjtött. — Podluzscmyban a nagy-szalatnai leány-
egyházban felállítandó lelkész-tanitó állomás dotátiójára mélt gróf Zay Albert úr jó minő-
ségű 3/8 úrbéri teleknyi földet ajándékozott; a szászországi „Gotteskasten" nevű egylet 
pedig ugyanazon czélhoz évenként 200 frttal Ígérkezett járulni. — Trencsén ú j paplakot 
és iskolát épített, a mi, a melléképületekkel együtt, belekerült 14000 frt jába. — Zay-ügrócz 
átalakította lelkészlakát 1200 frt. költségen, mihez szintén mélt. gróf Zay Albert úr, a 
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környékbeli egyházak nagylelkű pártfogója és gyámolítója 500 frt. értékű építőanyagot 
adományozott. — Zarjecs kifizette adósságát 874 ír t tal ; a vidrnai leányegyházban épülendő 
iskolára a külföldi hitrokonoktól érkezett 510 frt., Kulinyi György országgyűlési képviselő 
úrtól 50 frt. 

Túróczi esperesség. — Blatniczán Fábry szül. Mikulajev Mária hagyományozott 
az egyháznak 50 frtot; ugyanott a laszkári leányegyházban új iskola épült s mult évi 
september hóban rendeltetésének ünnepélyesen átadatott. — A felsö-jeszeni egyház a 
templomot részben, az iskolát és a paplak magtárát újra fedte, a lelkészi kertet új kerí-
téssel látta el, összesen 162 frt. kiadással. — Túrócz-Szent-Mártonban több nemes keblű 
hölgyek magok közt pénzgyűjtést eszközöltek, mely 140 frtot eredményezett, s azt Istenháza 
belsejének feldíszítésére fordították. — NeczpáJ 160 frt. költségen ú j egyházi gazdasági épü-
leteket építtetett. — Szucsány leányegyháza Klicsén tűzvész által megfosztatván egyfelől 
iskolájától, ezt 250 frt. költségen újra építteté, másfelől ugyanakkor harangját is elvesztvén 
hasonló áron újat szerzett. — Turányban a paplaki és iskolai fedelek kijavítására 118 frtot 
költöttek. — Záthurcs leányegyházában Priekopán az iskolára s az iskolakertre kiadatott 
150 forint. 

íme ennyit áldoztak ez évben is ezen egyházkerület hívei az egyházért és iskolá-
ért; s ezzel bizonyságát adák, hogy a régi hűség és áldozatkészség ezen drága áron szer-
zett örökség iránt a mai nemzedéknél sem halt még ki, s hogy ezen mi egyházunk még 
sem oly elhagyatott nyomorult Lázár, mint a milyennek azt mai nap nem kevesen rajzolni 
szeretik. Anyagi kincsekkel bővelkedni az nem fog, igaz, soha; ilyenek felé más egyházak 
szeme, vágya és törekvése van irányozva; ne is irigyeljük azokat tőlük. A mi egyházunk 
fejének nem volt, holott fejét lehajtsa; és nem feljebb való a tanítvány a tanítónál, sem a 
szolga az ö uránál. A mi egyházunknak kincses bányái az Ő fiainak és leányainak buzgó 
keblei; ott azok, miként ez év is megmutatta nyitva állanak számára, s nyitva fognak 
állani mindenha, ha ereiket ki nem hagviuk veszni. 

Él <3Ju 
s a ki magát el nem hagyja, arról mások is meg szoktak szeretettel emlékezni. 

Ennek ez évben is ú j bizonyságát vettük. 0 cs. és kir. ap. Felsége legfelsőbb magánpénz-
tárából Vazsecznek templomépítésre 100 frtot, a verbói egyházhoz tartozó pusztaveczi 
fióknak iskolaépítési czélokra ugyanannyit méltóztatott engedélyezni. Áldja meg érte a 
királyok királya. 

Egyházkerületi gyámintézetünk elnöksége részéről úgy az ezen intézet által, mint 
az e. c. e. hazai gyénnintézet, ugy végre a Gusztávadolfintézet által elosztott adományokról 
külön jelentés fog benyujtatni. Én, őszintén bevallva, a kezemhez szolgáltatott adatokból 
erről rövid egyszerű áttekintést adni képes nem vagyok. 

Házassági felmentvényt vérrokonsági vagy sógorsági akadálytól kapott legfelsőbb 
helyről 52 pár. Feltmentvényi díjak fejében befolyt 275 frt. 

Jegyzökönyveinket most is, mint mindig, kicseréltük a mindkét hitfelekezetü testvér-
egyházkerületekkel. 

Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások történtek: 
a) Az élet és halál ura által földi működésök teréről elszólíttattak: Mitták Ferdinánd 

szakolczai nagyérdemű felügyelő; továbbá Krausz János György volt hibbei és Blaskovics 
Vilmos volt német-gurab-csataji lelkész. Az utóbbi mindkettő fáradt szolga vala. Essék 
nekik hosszú munkájok után annál édesebben a nyugodalom; az Űr pedig töltse be rajtok 
is vigasztaló igéretét: jól vagyon, jámbor és hív szolgám, kevesen voltál hív, sokra bízlak 
ezután, menj be a te uradnak örömébe! 

b) Az esperességekben: Nyitrában az egyházi közbiróságról leköszönt Kossaczky 
Pál, helyébe Boor Mihály alesperes választatott, az elhunyt Mitták Ferdinand helyett 
pedig dr. Stefanovics Milos; számvevőszéki tagnak választatott világi részről: dr Simko 
Lajos, egyházi részről: Nedobry József; az iskolai bizottság tagjává: Minárik György. 

c) Helybeli felügyelökké választattak : Klcs-Mikuscsák István Szobotiston; Zsidek 
János Kosariszkón; Matuska Péter Tarnóczon, meghalt Krmeszky György helyett; Lepossa 
Dánief királyi járásbiró Hegyeshalomban; Porubszky Jéinos Morva-Ljeszkón; Kovács 
István Púchón. 

d) Változások a lelkészi ka rban : Simkovics György lelkész lett Hibbén; Bodiczky 
Cyrill Csorbán, a nyugalomba vonult Broppa János helyett; Javos József modor-királyfai 
lelkész Német-Gurab-Csatajon; Langhofer Károly Tarnóczon; Strba János pest-alberti volt 
segédlelkész Modor-Király fán. 

e) Segédlelkészi alkalmazást nyertek: Stromp László nt. Trsztyénszky Ferencz 
esperes úr segédje lett Pozsonyban, egyúttal segédtanár az itteni theologiai akadémián; 
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Krahulecz Aladár az Urban elhunyt Blaskovics Aűlmos segédjének volt eredetileg meg-
híva; Krizsán Zsigmond Szúlyóra, azon specialis feladattal, hogy a zsolnai diasporában 
elszórt hitsorsosokat gondozza lelkileg! Novomeszky Lajos Amerikába költözött. 

f ) Lelkészekké avattattak: a fentnevezett Stromp László és Krahulecz Aladéir. 
g) Változások az iskolatanítói állomásokon: Modorban második német tanító Rácz 

József lett, ezelőtt dobrai tanító ; ugyanott tót segédtanító Krupán Dániel, az ottani állami 
tanítóképezde növendéke; Felső-Kubinban Medzihradszky Péter tanítónak választatott, 
egyelőre egy próbaévre ; Vavra János Kochanóczra segédtanítónak ; Czibulya Jcmos morva-
ljészkói segédtanító Fakó-Vezekényre men t ; Hargas István második tanítónak Papos 
Sámuel helyet t ; Izéik Jcmos Turányban aggkora miatt leköszönt hivataláról, 60 frt. nyug-
díj mellett; Dezső János Szeniczen hasonlóképen nyugalomba lépett; ennek pedig utódja 
lett Gáspár Pál, eddigi fiatalabb tanító, a ki társul nyerte Vanicsek Pált; Pumán Jcmos 
Csasztkóról Kriegre ment a Szepességre ; Kuczky Pál Holicson és Boor Lciszló Kopcsány-
ban ideiglenes tanítókul alkalmaztattak. 

Előadásom végén vagyok. S most egy feladat előtt állok, mely már hónapok 
óta, sőt az egész lefolyt év alatt foglalkoztatja lelkemet éjjel nappal, a nélkül hogy iránta 
végelhatározásra juthattam volna. Már tavaly említém a mélyen tisztelt gyűlés előtt, hogy 
a kéz, melybe ez egyházkerület kormányrádja letéve van, mindinkább gyengül s az 
egyénnek, ki e kormányrudat kezeli, ugy testi mint lelki erői napról napra fogyatkoznak. 
S ha saját belsőmet kérdezém meg, onnan e hangot haliám : a kötelesség parancsolja, 
hogy a vezetést más, erősebb kezekre bizzad, és saját szükséged lehetetlen hogy rád nézve 
a pihenést kívánatossá ne tegye. — De felszólalt belsőmben egy másik hang is, s ez is 
a kötelességre hivatkozott. A támadt ürességet be keilend tölteni; bizonyos vagy e benne, 
hogy ez a mai viszonyok közt nagyobb rázkódtatások nélkül fog megtörténhetni ? S a 
nélkül, hogy az egyházkerület s az abban kebelezett külön intézetek nem csak szellemi 
érdekeikben, a mik talán még könynyebben volnának megóvhatok, de az anyagiakban is 
kárt ne szenvedjenek ? 

Gyengeségemet senki nem érzi jobban, mint én magam ; hiszen csak az imént 
vallottam azt be őszintén. De talán nem vétek a szerénység ellen, ha személyemet oly 
közös kapocsnak vagyok bátor tekinteni, melyben már megszokottságból is megnyugosznak 
az ezen egyházkerületben létező, különben sokban egymástól igen élesen eltérő elemek. 
Uj választás ! Tanácsos e a mai körülmények közt az egyházkerület egyházközségeit ily 
választás esélyeinek és veszélyeinek kitenni ? 

E saját belszózatomhoz járult több jóakaró barátomnak, — s a mi ennél sokkal 
fontosabb, — szent ügyünk több igaz barátjának tanácsa, a kik most nem találnák idő-
szerűnek egyházunkban az ily nagy horderejű változást. Sőt nem csak tanácscsal, de 
tettel is hajlandóknak nyilatkoztak gyámolítani a fáradt agg munkást hivatása súlyos 
terhei elviselésében. Mely elviselést lehetővé teszi, — mit soha el nem enyészendő hálával 
ismerek el, — már jó idő óta főleg az én drága szeretve tisztelt pozsonyi egyház-
községem. 

Mit tenni ily körülmények közt ? Ahhoz fordultam e kétes helyzetben buzgó 
imában, a kinek ereje az erőtlenségben végeztetik el (2. Kor. 12. 9.) s felsohajték Hozzá : 
mutassd meg nekem, oh Uram, az utat, melyen járjak, mert tebenned bízom. (Zsolt. 143, 8.) 

Ám megpróbálom tehát kisegítő atyai kegyelmét még egyszer igénybe venni, s 
a dolgokat egyelőre jelenlegi állapotukban hagyni. — Feltéve, hogy ez eltökélésem az 
igen tisztelt egyházkerületi gyűlés akaratával is találkozik. Ellenkező esetben, ha ezen 
tisztelt testület ugy volna meggyőződve, hogy az egyházkerület javáról jobban lesz 
gondoskodva, ha az itteni vezetés a mostaniakból más kezekbe megy által: részemről 
nem fogok vonakodni ezen meggyőződésnek meghódolni. 

Minden esetre a mostani állapot tartama csak rövid időre fog terjedhetni. Egy-
házunkban sokan jelenleg széltiben hangoztatják a zsinatot s azt általok felhozott bajaink 
mintegy panaceájának nézik. Adja Isten, hogy várakozásukban ne csalatkozzanak ; hogy 
a synodus újra ne nodussá legyen, megoldást, ne bonyodalmakat hozzon egyházunk 
számára. Annyi bizonyos, hogy e czél a zsinatban és a zsinat által csak ugy fog eléretni, 
ha abban nem a betű, mely megöl, hanem a lélek, mely megelevenít, lészen irányadó. Akkor 
fog az egyházkerületek új felosztásának kérdése is, mely le nem maradhat a szőnyegről, 
szerencsésen elintéztetni. Addig is e fontos átalakulásra ugy készítjük elő legjobban 
kedélyeinket, ha mindenekben nem a betű, hanem a lélek által vezettetjük magunkat, ha 
kerülve azt, a mi elválaszt bennünket, keressük és ápoljuk azt, a mi egyesít. Légyen úgy ! 

Engedje a mélyen tisztelt gyűlés remélnem, -hogy ez ma sem lészen másképen; 
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hogy mindenné], a mit ma tenni és végezni fogunk, irányadó lesz köztünk a lélek, az 
Isten lelke. Amen. 

Midőn ezen a kerület életét híven visszatükröztető jelentés egész ter-
jedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeltetik, a kerületi gyűlés ő főtisz-
telendőségének ezen beható munkálatért köszönetet mond; azon kijelentését pedig, 
hogy mig Isten erőt ad fáradt, agg szolgájának, a kerület kormányát el nem 
hagyja, hálás elismeréssel fogadva, kéri az egyház Urát, hogy tartsa meg 
kerületünknek bölcs, kipróbált hűségű vezérét mindnyájunk igaz örömére, 
anyaszentegyházunk javára. T. 

2. Főtisztelendő püspök úr jelentésében foglalt azon javaslatát, hogy ő cs. és 
apostoli királyi Felségéhez, a fenséges trónörökös gyászos elhunyta alkalmából résztvevő —, 
Nme'lt. gr. Csáky Albin vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz, kineveztetése 
alkalmából üdvözlő feliratok s a főtisztelendő s méltós. testvér dunántúli egyházkerülethez, 
új felügyelője : mélt. szentmártoni Radó Kálmán úr beigtatásának alkalmából üdvkivánó 
átiratok intéztessenek, 

a közgyűlés egyhangú helyesléssel fogadva, megbízza a jegyzőt, hogy 
a felolvasott fel — illetve átiratokat rögtön rendeltetési helyökre küldje. T. 

3 . Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 
Jeszenszky József úr elnöklete alatt Schleiffer Károly és Vitális Péter 

urakból álló bizottság küldetik ki s jelentése még a gyűlés folyama alatt el-
váratik. T. 
Báró Baldácsy-alapítvány igazgatósága s közgyűlése részéről érkezett ügyiratok 

s jegyzőkönyvek átvizsgálása s esetleges javaslattétel czéljából 
Dohnányi Lajos elnöklete alatt Baltik Frigyes, Mudron Pál, Leska János, 

Ritter Károly, Schuh Ágost, Jeszenszky József, Horváth József, (Jhalupka Endre 
urakból álló bizottság küldetik ki, mely a gyűlés folyama alatt beadja jelen-
tését. T. 

5 . Az államsegély elosztcisi tervezetének elkészítésére 
Főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Skripeny János, Bal tik Frigyes, 

Schuh Ágost, Leska János, Ritter Károly, Trsztyénszky Ferencz, Holuby József, 
Horváth József, Jeszenszky József és Mudron Pál tagokból alakított bizottság 
küldetik ki azon felhívással, hogy munkálatát a holnapi ülésen terjessze be. T. 

6. Ntiszt. Baltik Frigyes úr, a kerületi egyházi törvényszék lelkészi alelnöke 
jelenti, hogy nagys. Kubínyi Kálmán rír ugyanazon törvényszék világi alelnöke, egészségi 
okból ugy ezen tisztéről, mint törvényszéki birói állásáról lemondott s a kerületi köz-
gyűlést a törvényszék kiegészítésére felkéri. 

Midőn a kerületi gyűlés nagyságos Kubínyi Kálmán urnák eddig tanúsított 
buzgó működéseért köszönetet mond, a ker. törvényszéket következőleg alakítja meg: 
Rendszerinti elnökség : a kerület elnöksége. Rendes birák, lelkészi ka rbó l : Baltik 
Frigyes, alelnök, Skripeny János, Horváth József, Institórisz József és Philadelphy 
Mór ; tanítók közül : Szokolik András. — Világiak: Bobrovniczky László, 
alelnök, Mudron Pál, Dula Máté, Milecz János, Csillaghv József, Ruzsjak János. 
Kisegítő birák, a lelkészi karból : Bohus Gyula, Laczo János, Kmeti János és 
Kovalevszky Imre, tanító. -— Világiak : Országh József, Vitális Péter, Kohut 
János és Beniacs Dániel. T. 

7 . Az 1888. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 6. pontjánál olvastatik az idegen 
iskoláikba járó evangelikns gyermekek vallásos oktatása tárgyában kiküldött kerületi bizottság 
következő munkálata : „Jelentés az idegen iskolákba jciró ág. liitv. ev. ifjúságról a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerületben, 1889. évről." 

1. Az árvái esperességben idegen iskolákba járó növendékek száma 89, még 
pedig 41 fi és 48 nő. Ezek közül jár t az alsó-kubini állami elemi-, polgári és kereskedelmi 
középiskolába 41, a kralovani állami elemi iskolába 48 növendék. Alsó-Kubinban a val-
lást a lelkész tanította, a miért is az államtól 50 frtnyi, a kerülettől 30 frtnyi tisztelet-
díjban részesült; Kralovanban pedig egy állami tanító vezette a hitoktatást, 2 hold szántó-
föld élvezésével jutalmazva. Ez utóbbinak fizetését emelni kellene. 

2. A l iptói esperességben idegen iskolákba járó növendékek száma 503, még 
pedig 247 fi és 256 no. Ezek közül járt Kis-Palugyán, Andrásfalván, Deménfalván, Oko-
licsnón, Rózsahegyen, Proszéken, Pálfalván, Szent-Andráson, Nádasfalván, Bodofalván, 
Szent-Kereszten, Német-Lipcse szórványain és Dubraván 285 gyermek a r. katholikus isko-

3 
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lába; Benedekfalván, Liptó-Ujváron, Hibben, Szent-Miklóson, Német-Lipcsén, Bessenyőn 
pedig 218 gyermek részint az elemi, részint a polgári állami iskolába. Vallást tanított 3 
lelkész és 6 tanító. Tandíjból bejött 123 fr t 50 kr . ; az államtól tiszteletdíjat kaptak a 
liptóvári, szent-miklósi és német-lipcsei bitoktatók, összesen 230 forintot. Az összes kate-
clietai fizetés 353 fr t 50 krra rúg. Katechétákat szükségei Deménfalva, Proszék, Benedek-
falu, Szent-András, Nádasfalu, Bodafalu, Szent-Kereszt, Bessenyő, Német-Lipcse szórványa 
és Dubrava, összesen 10 helység. Az uj katechétai állomások szervezésére szükségeltetik, 
levonva a tandíj által fedezhető s 143 frt 50 krban előirányzott összeget, 1056 frt 50 kr., 
egy-egy katechéta fizetését 120 forinttal számítva. Az eddig fennálló katechétai fizetések 
javítására Baltik főesperes úr 766 frt 50 krt hoz indítványba és így az összes szükséglet 
1823 forintban foglalható össze. 

3. A m o s o n y i esperességben idegen iskolákba járó növendékek száma 44, még 
pedig 24 fi és 20 nő. Ezek közül jár t a bruck-ujfalusi állami elemi iskolába 12, a magyar-
óvári r. kath. gymnásiumba 3, a m.-óvári községi elemi iskolába 29. Az utóbbiakat a levéli 
tanító oktatja vallásban s fáradozásaért a m.-óvári leánygyülekezet pénztárából 120 forin-
tot húz. A bruck-ujfalusi gyermekeket a zurányi lelkész szivesen tanítaná ingyen, csak az 
utazási költségek fedezését igényli. 

4. A nyitrai esperességben idegen iskolákba járó növendékek száma 391, még 
pedig 220 fi és 171 nő. Ezek közül járt a krencsi községi iskolába 86, a galgóczi állami 
polgáriskolába 8, a verbói állami elemi iskolába 16, Vág-Ujhelyen különféle zsidó inté-
zetbe 34, a miavai állami iskolába 67, a verbóczi állami elemibe 11, Szobotisten és Ro-
venszkon az állami elemibe 77, Szakolczán a községi iskolába 1, zsidó iskolába 2, Holi-
cson az állami elemibe 3, Szeniczen az állami elemibe 21, polgáriba 31, Kunón az 
állami elemibe 15, végre Jabloniczon az állami elemibe 19. Szobotisten az állam fizet 80 
frtot, Rovenszkón a község 50 frtot, Szakolczán a község 40 frtot, Szeniczen az állam 150 
frtot, Galgóczon az állani 50 frtot, Miaván az állam 80 frtot, Verbón az állam 75 frtot, 
összesen 525 forintot hitoktatás fejében. Vallást tanít 7 lelkész, 1 tanár és 3 tanító, Kren-
csen 50 frtnyi, Miaván 70 forintnyi szükséglet mutatkozik = 130 frt. 

5. A pozsonyváros i esperességben idegen iskolákba járó növendékek száma 
188, még pedig 80 fi és 108 nő. Ezek közül j á r t : a r. katholikus elemi iskolába 13, fel-
sőbb állami leányiskolába 37, képzőintézeti gyakorló iskolába 11, Urbauer-féle elemi és 
polgári iskolába 27, Chalupa-Olgyay intézetbe 3, Roszulegh Etel intézetébe 3, Helmbacher 
Ágosta intézetébe 7, az állami tanítónőképzőbe 13, a kereskedelmi akadémiába 19, az 
állami reáliskolába és a r. kath. gymnásiumba 50, a cs. k. hadapród iskolába 5. Vallást tani-
tott 2 lelkész, 1 tanár, 3 tanító és 1 tanítónő. A r. katholikus elemi iskolákat látogató 
gyermekek részt vettek az evangelikus elemi iskolák hitoktatásában. A fizetés részint órák 
után (mint a felsőbb leányiskolában egy-egy óra után 1 forinttal), részint egész évre 
(20—75 frtig egy heti óra után) számíttatott. A fizetést az intézetek fenntartói födözték, 
kivéve az állami reáliskolát, a hol a fizetést az evangelikus egyház szolgáltatta ki. Díja-
zási szükséglet csak is az állami reáliskolánál mutatkozik, a hol heti 4 órában 8 osztály 
növendékei oktattatnak. Itt az órák száma legalább 8-ra volna emelendő, a mi 210 frt 
pénzbeli fedezetet igényel. 

6. A pozsonymegye i esperességben idegen iskolákba járó növendékek száma 
490, még pedig 273 fi és 217 nő. Ezek közül jár t a modori városi polgáriskolába 38, a 
modori állami tanítóképzőbe és azzal kapcsolatban lévő gyakorlóba 14, a somorjai városi 
polg. iskolába 18, a bazini városi népiskolába 251, a szent-györgyi városi népiskolába 126, 
a n.-szombati érseki főgymnásiumba 19, a n.-szombati városi polgári, ipar és más r. katho-
likus jellegű iskolákba 24 növendék. Vallást tanított 5 lelkész és 4 tanító.. A fizetést, mely 
603 forintot tett ki, Modorban az állami és városi pénztár, Somorján és N.-Szombatban a 
városi pénztár, Bazinban az egyházi pénztár szolgáltatta ki. Sz.-Györgyben a katecheták 
külön fizetésben nem részesülnek. Díjazási szükséglet csak N.-Szombatban mutatkozik, hol 
a hitoktató 6 —10 órai heti oktatásért csak 30 forintot kap. A nevezett szükséglet 120 
forintra rúg. 

7. A t r e n c s é n i e spe re s ségben idegen iskolákba járó növendékek száma 204, 
még pedig 118 fi és 86 nő. Ezek közül jár t Trencsénben 55 a városi elemi, zárdai, zsidó, 
állami felsőbb-leányiskolába és a r. k. gymnáziumba, Brezolubon, Kosaczon, Timorázán, Trebi-
chaván és Cserno-Lehotán 114 a közs. iskolába, Draskóczon és Zay-Ugróczon 14 az állami e. isko-
lába, Puchón, Záriecsen, Vidrnán és Lázon 16 az izraelita iskolába, Szulyón és Lázon 5 a 
r. k. elemi iskolába. A hitoktatást 4 lelkész vezette. Záriecsen és Vidrnán az idegen isko-
lába járók minden szombaton az evangelikus iskolában nyertek vallásoktatást. A trencséni 



hitoktató a várostól, az államtól es az egyháztól 150 forintot, a zay-ugróczi katecheta a 
kerületi pénztárból 50 forintot húzott hitoktatás fejében. Szükséglet mutatkozik Trencsén-
ben, hol a lelkész fizetésén felül 150 forintot igényel, nemkülönben Puchón, hol a lelkész 
40 forintot kér. Azonfelül Holuby főesperes Nagy-Szlatinán egy lelkésztanító alkalmaztatá-
sát indítványozza, ki a szomszéd községi iskolákba járó gyermekeket oktatná a vallásban, 
a díjazási szükségletre nézve azonban nem tesz indítványt. 

8. A turóczi esperességben idegen iskolába járó növendékek száma 555, még 
pedig 269 fi és 286 nő. Ezek közül jár t a jezerniczi, kis- és nagycsepcsényi, ábrahámfalvi, 
tót-prónai és ruttkai állami elemi iskolába 269, a szlováni, znióváraljai és a jaszenói r. k. 
iskolába 51, a rnossóczi állami leányiskolába 27, a szucsányi zsidóiskolába 7, a bellai köz-
ségi iskolába 111, a turócz-szt.-mártoni állami elemi, polgári és kereskedelmi iskolába 90. 
Az oktatást vezette 3 lelkész, 4 felekezeti és 3 állami tanító. A turócz-sz.-mártoni hitok-
tató az államtól 100, — a kerülettől 50 forintot húzott. Mossóczon, Jezerniczen, Kis- és Nagy-
Csepcsényben bejött tandíj fejében mintegy 150 frt. Szükséglet mutatkozik Mossóczon 23 
frt, Szlován 30 frt, fuvarköltség fejében, Szucsánban 20 frt, Bellán 50 frt, Ruttkán 130 
frt, egyesek által fizetve, összesen 253 f r t ; végre az ivankofalvi gyülekezetben egy külön 
katechétának alkalmazása, hol a tanítók eddig a gyermekek után mintegy 120 forintnyi 
fizetésben részesültek. 

Összegezés. 
Az egész dunáninneni kerületben az idegen iskolákba járó növendékek száma 2464, 

még pedig 1172 fi és 1192 leány. Ezek közül jár t 408 r. k. iskolába, 1147 állami, 69 
zsidó, 799 községi és 41 magániskolába. — Katechéta volt összesen 53. Ezek közül 25 
lelkész, 2 tanár, 26 tanító. Szükség van még 11 hitoktatóra. Katechétai tiszteletdíjat fize-
tett: az állam 1618 frtot, egyes egyházak 600 frtot, egyes községek 390 frtot, magán sze-
mélyek és testületek 325 frtot, a kerület 130 forintot, tanulók tandíj fejében 173 frt 
50 krt, összesen 3236 fr t 50 krt. Díjazási szükséglet 2816 frt . 

Ugyanazon bizottság az állami vagy idegen felekezetbeli iskolákba járó evang. 
gyermekek vallási oktatását égető szükségnek s elodázhatlan követelménynek ismervén 
fel, fölkéri a főtisztelendő és méltóságos kerületi gyűlést, nevezzen ki kebeléből e czélra 
egy állandó egyházkerületi bizottságot, mely ez ügynek folytonos kezelésével volna meg-
bízva, nevezetesen, mely az esperességekkel érintkezésbe lépvén vallásoktatási czélokra az 
államsegély, a hazai gyámintézet s a Gusztáv-Adolf-egylet részéről a támogatást kiesz-
közölje ; offertoriumok, gyűjtések, adakozások s alapítványok kamataiból a vallásoktatás 
szükségleteit fedezze s minden, egyházi autonómiánk által megengedett eszközt meg-
ragadjon, hogy mielébb egy vallásoktatási alapot teremtsen. 

A kerületi gyűlés a bizottság jelentését tudomásul véve, javaslatát egész 
terjedelmében magáévá teszi. — A szükségesnek ismert bizottságot ugy alakítja 
meg, hogy annak elnökségét a liptói esperesség elnöksége képezze, tagjai 
lesznek : a nyitrai, trencséni és táróczi esperességek elnökségei ; — azt a javas-
latban foglalt feladat megoldásával megbízza s jelentéseit, javaslatait s működé-
séről szóló beterjesztését minden kerületi gyűlés alkalmával elvárja. T. 

8 . Illetéktelen keresztelési sérelmeket tárgyazó mult évi ker.-gyűlés jkve 7. s ugyanazon 
évi s tárgyú egyet.-gyűlési jkv. 9. pontjánál jelentetik, hogy mig hasonló sérelmek folyton 
előfordulnak, így pl. ujabban a mosonmegyei esperességben: Rajkán, addig sem kerületünk, 
sem az egyetemes gyűlés felirataira, megsiirgettetésök daczára válasz nem érkezik. 

E szomorú tapasztalatnak súlya alatt egyházkerületünk midőn egyrészről 
az egyetemes gyűlést ujolag is felkéri, hogy törvényhozás útján a fennálló tör-
vénynek sanctiót szerezni törekedjék, másrészről felhívja a lelkészeket, hogy elő-
f o r d u l esetekben a törvényt sértő róm. kath. plébánost a járásbiróságnál pereljék 
be, figyelemmel lévén az időre nehogy elévülés czimén a bűnös elkerülje bünte-
tését; egyszersmind a felmerült eseteket főtisztelendő püspök úrnál jelentsék be. T. 

9 . Párbérszedési sérelmekre vonatkozó 1888. évi ker. gyűlés jkvének 8 s ugyanazon 
évi egyet, gyűlés jkve 8. pontjánál értesíttetik a közgyűlés, hogy az e tárgyban benyújtott 
feliratra, jóllehet meg is sürgettetett, válasz nem érkezett, — másfelől jelentetik, hogy a 
trencséni esperességben folytatott ily tárgyú per, a bíróságok által a törvénynek megfelőleg 
kedvezően lett elintézve. 

Midőn kerületünk a válasz megsürgetését újólag is kéri, a kedvező elin-
tézésről vett értesítést örvendetes tudomássul veszi. T. 

1 0 . A Reiscliel Károly alapítványt kezelő kerületi bizottságnak 1885. évre vonatkozó 
jelentéséből kiviláglik, hogy ez évben volt: 
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a) A pénztár állása, még pedig: 

A) Forgalom: 
Kiadás 

1. Kölcsönszárala . . 
2. Iparbank számlája . 
3. Kamatszámla 

6834 fr t — kr. 
4376 „ 46 „ 
6H5 „ - „ 

361 „ 57 „ 

Bevétel: 
1. Haszonbérszámla . . . . 1612 frt 60 kr. 
2. Kölcsönszámla 9035 „ 88 „ 
3. Iparbank számlája . . . 1124 „ 28 „ 
4. Kamatszámla 5904 „ 27 „ 4. Vegyesek számlája 

összeg 17,677 f r t 03 kr. összeg 17.687 I r t 0 3 k r . 
Egybevettetvén a „Bevétel" . . . . . 17,677 fr t 03 kr. 

a „Kiadással" . . . . 17,686 „ 03 „ mutatkozik 
kiadási többlet . 10 f r t — kr. 

B) Vagyonállás. 
1889. é v i jarmárhó 1-én. 

1. Magánkötelezvényekben 14,900 f r t — kr. 
2. Takarékpénztári könyvekben 11,116 „ 26 „ 
3. Értékpapírokban 92,235 „ — „ 
4. Nagyszombati szántóföldek 25,074 „ — „ 

összeg 143,325 fr t 26 kr. 
Levonva: 

A theologiai akadémiának kamatokból gyűlt 
tőkéjét 4506 f'rt 43 krt, és az 1889. évi segély-
zésekre visszatartott 6000 fr t 10,506 „ 43 „ 

Marad közös vagyon 132,818 fr t 83 kr. 
b) Tekintetes Jeszenszky József alapítványi pénztáros árnak hálás köszönet ki-

fejezése mellett a felmentvény megadatott. 
c) Segélyzésre 4505 frt. fordíttatott, melyből 1888. évi októberi határidőn 4 nyug-

díjas lelkésznek 500 frt., 28 lelkészi özvegynek 1375 frt., 10 nyugdíjas tanitónak 380 frt. 
adatott; a folyó 1889. évi áprilisi határidőn pedig 5 nyugdíjas lelkésznek 500 frt., 
29 lelkészi özvegynek 1310 frt. és 11 nyugdíjas tanitónak 440 frt. szolgáltatott ki. 

Tudomásul vétetik. T. 
11. Beterjesztetnek a n. m. vallás- és közoktatásügyi ni. kir. ministeriumnak következő 

rendeletei: 
1. 1888 é. szeptember hó 27-éről 1523. ein. sz. a. „Magyarország tiszti czím- és 

névtára" 1889. évi folyama ajánltatik. 
2. 1888. é. október hó 25-éről s u. e. é. november hó 16-áról 40560. sz. a. 

Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond által szerkesztett „Magyar nyelvtörténeti szótár" 
ajánltatik. 

3. 1888. é. október hó 20-áról 9733. sz. a. Hadkötelesek halálesetei, melyek nem 
a születéshelyen következtek be, a születési anyakönyvekbe minden egyes esetben pontosan 
bejegyzendők. 

4. 1888. é. november hó 4-éről 35680. sz. a. A trachomával való elbánás iránti 
utasítás. 

5. 1888. é. deczember hó 19-éről 2071. ein. sz. a, Mandrovits Szilárd a szerb 
nép képes története az összes hazai tanintézetek használatából kitiltatik. 

6. 1889. é. január hó 20-áról 2990. sz. a. Trencsénmegye kir. tanfelügyelőjének 
Plachy Bertalan nevezetetett ki. 

7. 1889. é. február hó 19-éről 2279/1888. ein. sz. a. A hatóságok pénzküldemé-
nyeiket ne pénzes levelekben, hanem postautalványnyal küldjék. 

8. 1889. é. márczius hó 15-éről 596, ein. sz. a. A hivatalos nyomtatványok porto-
mentes szétküldése ügyében. 

9. 1889. é. april hó 25-éről 1032. ein. sz. a. A statistikai s egyéb hivatalos ki-
mutatások interpunctiója milyen legyen. 

10. 1889. é. május hó 4-éről 1128. ein. sz. a. Hirdetmény a népfölkelő tiszti 
állomásokra önkényt jelentkezők számára. 

11. 1889. é. május hó 4-éről 8416. sz. a. Az erdélyi gazdasági egylet kiadványai 
ajánltatnak. 

12. 1889. é. junius hó 3-áról 16022. sz. a. A védhimlő oltási bizottságoknak a 
lelkészek is tagjai legyenek. 

13. 1889. é. junius hó 21-éről 22749. sz. a. Szabályrendelet az egyévi önkénytes 
tanulóknak adandó némely kedvezmények tárgyában. 
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14. 1889. é. junius hó 6-áról 10981. sz. a. A „Kalotaszegi varrott as-album" 
czímíí hímzés-mintagyűjtemény ajánltatik. 

15. 1889. é. julius hó 17-éről 24035. sz. a. Intézkedés a serajevoi cs. -kir. fo-
gy mnasium mohamedán vallású tanulóira nézve. 

16. 1889. é. julius hó 23-áról 18930. sz. a. Az állami és községi népoktatási 
tanintézetek bizonyítvány másodlatainak kiállítását szabályozó rendelet. 

17. 1889. é. julius hó 15-éről 1689. ein. sz. a. A kormányzat külömböző ágai-
ban mely iparczikkek képeznek állandó és rendszeres szükségletet. 

18. 1889. é. julius hó 19-éről 1705. ein. sz. a. Grünwald Béla „A törvényhatósági 
közigazgatás kézikönyve* czimü munkája ajánltatik. 

19. 1888. é. szeptember hó 26-áról 1656. ein. sz. a. A magyar országos köz-
ponti takarékpénztár 41/2

0/o-kal kamatozó záloglevelei üzleti biztosítékul és bánatpénzül 
elfogadhatók. 

20. 1889 é. január hó 21-éről 2862. sz. a. A magyar földteliermentsítési kötelez-
vényeknek, beleértve az erdélyi és temesi földtehermentesítési adósságot is, — converziója 
ajánltatik. 

21. 1889. é. február hó 25-éről 480. ein. sz. a. A „Magyar földhitelintézet", a 
„kisbirtokosok orsz. földhitelintézete", a „Nagyszebeni földhitelintézet", az „Osztrák-magyar 
bank", a „Pesti magyar kereskedelmi bank", a „Magyar jelzálog hitelbank", a „Magyar 
országos központi takarékpénztár" záloglevelei, a „Pesti hazai I. takarékpénztár* kamatozó 
kötvényei és a „Magyar jelzálog hitelbank" kamatozó nyeremény-kötvényei a pénzügyi 
igazgatás minden ágazatában üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogadhatók. 

22. 1888. é. deczember hó 7-éró'l 44170. sz. a. A soproni Lähne-fe'le tan- és 
nevelő intézetnek a gymnázium hat osztályára szóló nyilvánossági jog az 1888/89. és 
1889/90-dik tanévekre megadatott. 

23. 1889. é. január hó 22-éről 48113./1888 sz. a. A verseczi ötosztályu városi 
reáliskolának az 1888/89-dik tanévre a nyilvánossági jog megadatott. 

24. 1889. é. julius hó 11-éről 25123. sz. a. A váczi r. kathol. főgymnázium az 
1889/90., 1890/91. és 1891/92-dik tanévre a nyilvánossági joggal felruháztatott. 

25. 1889. é. február hó 17-éről 6280. sz. a. Pályázat a temesvári állami főreál-
iskolánál betöltendő nyelvészeti rendes tanszékre. 

26. 1889. é. márczius hó 6-áról 9513. sz. a. Pályázat tornamesteri állásra a szol-
noki állami főgymnáziumnál. 

27. 1889. é. márczius hó 19-éről 12163. sz. a. Pályázat a katonai nevelő és 
képző intézetekben betöltendő magyar állami alapítványi helyekre. 

28. 1889. é. márczius hó 21-éről 12491. sz. a. Pályázat a Ludovica-Akadémiában 
betöltendő állami és magánalapítványi helyekre. 

29. 1889. é. ápril hó 4-éről 14321. sz. a. Pályázat a katonai nevelő és képző 
intézetekben, valamint a katonatiszti leányok nevelő intézeteiben betöltendő katonai, kincs-
tári és alapítványi, nemkülönben fél- és egész fizetéses helyekre. 

30. 1889. é. május hó 12-éről 20225. sz. a. Pályázat a cs. k. haditengerészethez 
felveendő hadapródok számára. 

31. 1889. é. junius hó 18-áról 13069. sz. a. Pályázat latin és görög nyelv s iro-
dalmi rendes tanszékre a budapesti VII. ker. m. kir. állami gymnáziumnál. 

32. 1888. é. november hó 29-éről 37415. sz. a. Horváth István volt tarjánpusztai 
róm. kath. tanító a tanítói pályától eltiltatott. 

33. 1888. é. november hó 29-éről 46173. sz. a. NagySándor , felső-szilvágyi volt 
róm. kath. tanító a tanítói pályától eltiltatott. 

34. 1889. é. január hó 4-éről 49167./1888 sz. a. Hasonló intézkedés Kopcsa And-
rás domasinai volt gör. kath. tanító ellen. 

35. 1889. é. május hó 18-áról 12513. sz. a. Hasonló intézkedés Zsizsnyovszky 
Endre kartali volt segédtanító ellen. 

36. 1888. é. augusztus hó 8-áról 30146. sz. a. Borgován Aurél, belényesi gör. 
kath. főgymnásiumi tanuló az ország valamennyi középiskolájából kizáratott. 

37. 1888. é. szeptember hó 6-áról 30674. sz. a. Hasonló intézkedés Czibenszky 
János belényesi g. kath. főgymn. tanuló ellen. 

38. 1889. é. január hó 14-éről 63. sz. a. Hasonló intézkedés Frank Vilmos, nagy-
váradi főgymnásiumi tanuló ellen. 

39. 1889. é. január hó 26-áról 2127. sz. a. Hasonló intézkedés Szenczy József, 
kecskeméti főgymnásiumi tanuló ellen. 

4 
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40. 1889. é. Julius hó 28-áról 29913. sz. a. Hasonló intézkedés Freytag Károly, 
eperjesi ág. h. ev. főgymn. tanuló ellen. 

41. 1889. é. julius hó 30-áról 1747. ein. sz. a. Az 1889. évi XXVIII . tvcz. 1. 
§-ának életbeléptetése. 

Mindezen rendeletek részint már előbb körözve, részint most körözés 
alatt lévén, tudomásul vétetnek. M. 

12. Fenti ponttal kapcsolatban olvastatott a nrn. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1889. é. április hó 12-én 37512./1888 sz. a. kelt, valamennyi közigazgatási 
bizottsághoz és kir. tanfelügyelőhöz intézett és a főtiszt, püspöki hivatallal is közlött követ-
kező tartalmú rendelete: „Némely közigazgatási bizottság és kir. tanfelügyelő által követett 
ellenkező eljárás megszüntetése végett felhívom a czímet, hogy a midőn hitfelekezeti iskolák 
hiányai jönnek tudomására, mielőtt az egyházi főhatóság megintését szorgalmazná, előbb az 
illető iskola törvényszerű karba való helyezésére saját hatáskörében törekedjék, ez iránt az egy-
házhatóságokat és iskola-fentartókat, a törvényszerű karba helyezés módjának tüzetes meg-
jelölésével, közvetlenül keresse meg s ez irányú igyekezetüket erélyesen támogassa. A meny-
nyiben pedig ezen eljárása sikertelen maradna, ügy eljárásáról, valamint sikertelensége 
okáról hozzám kimerítő jelentést tegyen. 

Irányadó tudomásul vétetik. M. 
1 3 . Beterjesztetett „Jelentés a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület népiskoláinak 

állapotáról az 1888j89.-i tanévbenu következő tartalommal: 

1. Árvái esperesség. 
Lakosainak száma 6456. 6—12 éves tanköteles fiu 379, 6 —12 éves tanköteles 

leány 356, 6—12 éves tanköteles gyermek 735; 13—15 éves tanköteles fiu 171, 13—15 éves 
tanköteles leány 142, 13—15 éves tanköteles gyermek 313; 6—15 éves tanköteles fiu 550, 
6—15 éves tanköteles leány 498, 6—15 éves tanköteles gyermek 1048. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 354 fiu, 291 leány, összesen 645 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 122 fiu, 111 leány, összesen 233 gyermek; idegen elemi iskolába 19 fiu, 28 leány, 
összesen 47 gyermek; idegen ismétlő iskolába 9 fiu, 4 leány, összesen 13 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 3 fiu, 3 leány, összesen 6 gyermek; magánintézetbe 8 fiu, 2 leány, 
összesen 10 gyermek; középtanodába 5 fiu. Iskolába járt 520 fiu, 439 leány, összesen 
959 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 91°/o~a- Iskolába nem járt 30 fiu, 59 leány, 
összesen 89 gyermek. Félnapi mulasztás volt 9598. A helybeli elemi iskolába idegen illető-
ségű vagy vallású járt 14 fiú, 7 leány, összesen 21 gyermek. 

Tanitó volt 10; Ezek mind képesitettek és rendesek. Egyházi iskola volt 10, 
mely mind az egyház tulajdona és jó karban van. Tanterein volt 10, tanitólak 10, fa-
iskola 1, fekete irótábla 18, fali olvasótábla 286, fali térkép 30, földgömb 10, természet-
rajzi eszköz 82, természettani eszköz 35, kötet könyv 523. Épült 2, javíttatott 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 2018 frt., terményekben 1805 frt. összesen 
3823 frt. Az ingatlan vagyon értéke 450 frt., s ennek évi jövedelme 33 frt. ; tőkepénz 
1020 frt., s ennek kamatja 81 f r t . ; tandíjból bejött 906 frt., községi segélyből 77 frt., 
egyházi segélyből 2678 frt., egyebekből 48 frt., összes évi jövedelem 3823 frt. Ebből 
fordittatott: rendes tanitók fizetésére 3593 frt., javításra 206 frt., tanszerekre 2 frt., 
egyebekre 22 frt., összes évi kiadás 3823 frt. 

2. Liptói esperesség. 
Lakosainak száma 25,341. 6—12 éves tanköteles fiú 1488, 6 —12 éves tanköteles 

leány 1624, 6—12 éves tanköteles gyermek 3112; 13 —15 éves tanköteles fiú 602, 13 —15 
éves tanköteles leány 613, 13 —15 éves tanköteles gyermek 1215; 6 —15 éves tanköteles 
fiú 2090, 6 — 15 éves tanköteles leány 2237, 6 — 15 éves tanköteles gyermek 4327. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 1319 fiu, 1424 leány, összesen 2743 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 448 fiu, 426 leány, összesen 874 gyermek; idegen elemi iskolába 48 fiu, 
51 leány, összesen 99 gyermek; idegen ismétlő iskolába 2 fiu, 1 leány, összesen 3 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 11 fiu, 15 leány, összesen 26 gyermek; középiskolába 17 fiu. 
Iskolába járt 1845 fiu, 1917 leány, összesen 3762 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 
86°/0-a. Iskolába nem jár t 245 fiu, 320 leány, összesen 565 gyermek. Félnapi mulasztás 
volt 47,538, ezek közül 14,052 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 44 szülő. A hely-
beli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 42 fiu, 46 leány, összesen 88 gyermek. 

Tanitó volt 36 ; ezek közül 34 képesitett, 2 nem képesitett; 35 rendes, 1 segéd. 
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Egvházi iskola volt 38; ezek közül 37 az egyház tulajdona, 1 bérelt; 36 jó, 2 rosz kar-
ban van. Tanterem volt 40, tanitólak 37, faiskola 10, testgyakorló 20, fekete irótábla 70, 
fali olvasótábla 440, fali térkép 67, földgömb 20, természetrajzi eszköz 483, természettani 
eszköz 80, kötet könyv 1658. Épült 1, javíttatott 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 9072 frt., terményekben 6497 frt., összesen 
15,569 frt. Az ingatlan vagyon értéke 54,224 frt., s ennek évi jövedelme 1844 fr t . ; tőke-
pénz 4680 frt., s ennek évi kamatja 236 f r t . ; tandíjból bejött 2830 frt., községi segélyből 
926 frt., egyházi segélyből 8765 frt., egyebekből 968 frt., összes évi jövedelem 15,569 frt. 
Ebből fordíttatott : rendes tanitók fizetésére 14,686 frt., javításra 237 frt., tanszerekre 
32 frt., egyebekre 614 frt., összes évi kiadás 15,569 frt. 

3. Mosonyi esperesség. 
Lakosainak száma 7585. 6—12 éves tanköteles fiu 464, 6 —12 éves tanköteles 

les leány 462, 6 —12 éves tanköteles gyermek 926; 13 —15 éves tanköteles fiú 183, 13 —15 
éves tanköteles leány 179, 13 —15 éves tanköteles gyermek 362; 6—15 éves tanköteles fiú 
647, 6—15 éves tanköteles leány 641, 6—15 éves tanköteles gyermek 1288. Ezek közül 
j á r t : helybeli elemi iskolába 461 fiá, 461 leány, összesen 922 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 182 fiú, 179 leány, összesen 361 gyermek; idegen elemi iskolába 1 leány; közép-
iskolába 3 fiú. Iskolába járt 646 fiú, 641 leány, összesen 1287 gyermek, vagyis a tankö-
telesek 100 °/o"a* ^kólába nem járt 1 fiú. Félnapi mulasztás volt 11614. Mulasztásokért 
megbüntettetett 32 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 8 
fiá, 1 leány, összesen 9 gyermek. 

Tanító volt 12. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi iskola volt 9, mely egy-
szersmind az egyház tulajdona és jó karban van. Tanterem volt 12, tanítólak 12, faiskola 
6 fekete irótábla 23, fali olvasótábla 167, fali térkép 43, földgömb 9, természetrajzi eszköz 
249, természettani eszköz 75, kötet könyv 503. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 5364 frt., terményekben 3181 frt., összesen 
8545 frt. Az ingatlan vagyon értéke 13,500 frt., s ennek évi jövedelme 925 frt. ; tőke-
pénz 1250 frt., s ennek évi kamatja 61 fr t . ; tandíjból bejött 557 frt., községi segélyből 
1369 frt., egyházi segélyből 5633 frt., összes évi jövedelem 8545 frt. Ebből fordíttatott: 
rendes tanitók fizetésére 7427 frt., javításra 1017 frt., tanszerekre 41 frt., egyebekre 60 frt., 
összes évi kiadás 8545 frt. 

4. Nyitrai esperesség. 
Lakosainak száma 46,691. 6 —12 éves tanköteles fiu 3256, 6 —12 éves tan-

köteles leány 3186, 6—12 éves tanköteles gyermek 6442 ; 13—15 éves tanköteles fiu 1273, 
13—15 éves tanköteles leány 1381, 13—15 éves tanköteles gyermek 2654; 6—15 éves 
tanköteles fiu 4529, 6—15 éves tanköteles leány 4567, 6—15 éves tanköteles gyermek 
9096. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 1723 fiu, 1632 leány, összesen 3355 
gyermek; helybeli ismétlő iskolába 177 fiu, 204 leány, összesen 381 gyermek; idegen elemi 
iskolába 126 fiu, 105 leány, összesen 231 gyermek; idegen ismétlő iskolába 13 fiu; 
5 leány összesen 18 gyermek ; felső vagy polgári iskolába 22 fiu, 14 leány, összesen 
36 gyermek; magánintézetbe 2 leány; középtanodába 17 fiu. Iskolába járt 2078 fiu, 
1962 leány, összesen 4040 gyermek, vagyis a tankötelesek 44°/0-a. Iskolába nem jár t 2451 
fiu, 2605 leány, összesen 5056 gyermek. Félnapi mulasztás volt 68,246. Mulasztásokért 
megbüntettetett 40 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 
45 fiu, 33 leány, összesen 78 gyermek. 

Tanitó volt 44. Ezek közül 35 képesített, 9 nem képesített; 32 rendes, 12 segéd. 
Egyházi iskola volt 50, községi vagy állami 1. Az egyházi iskolák közül 48 az egyház 
tulajdona, 2 bérelt; 47 jó, 3 rosz karban van. Tanterem volt 56, tanítólak 51, faiskola 26, 
testgyakorló 10, fekete irótábla 80, fali olvasótábla 809, fali térkép 161, földgömb 42. 
természetrajzi eszköz 523, természettani eszköz 201, kötet könyv 591. Épült 6, javíttatott 
1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : Készpénzben 12,396 frt., terményekben 8228 frt., 
összesen 20,624 frt. Az ingatlan vagyon értéke 24,805 frt., s ennek évi jövedelme 
1569 frt., tőkepénz 1388 frt., s ennek évi kamatja 92 frt., tandíjból bejött 3142 frt., 
állami segélyből 141 frt., községi segélyből 1653 frt., egyházi segélyből 12,808 frt. , 
egyebekből 1219 frt., összes évi jövedelem 20,624 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók 
fizetésére 17,070 frt., segédtanítók fizetésére 2086 frt., javításra 261 frt. , tanszerekre 91 frt. 
egyebekre 1116 frt., összes évi kiadás 20,624 frt . 
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5. Pozsonyvárosi esperesség. 
Lakosainak száma 8402. 6—12 éves tanköteles fiu 536, 6—12 éves tanköteles 

leány 483, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 1019; 13 — 15 éves tanköteles fiu 168, 13 — 15 
éves tanköteles leány 159, 13—15 éves tanköteles gyermek 327; 6—15 éves tanköteles 
fiu 704, 6—15 éves tanköteles leány 642, 6 —15 éves tanköteles gyermek 1346. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 508 fiu, 425 ieány, összesen 933 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 72 fiu, 96 leány, összesen 168 gyermek; idegen elemi iskolába 6 fiu, 
20 leány, összesen 26 gyermek; idegen ismétlő iskolába 51 fiu, 3 leány, összesen 54 
gyermek; magánintézetbe 48 leány, középtanodába 65 fiu, 27 leány, összesen 92 gyermek. 
Iskolába járt 702 fiu, 619 leány, összesen 1321 gyermek, vagyis a tankötelesek 98°/0-a. 
Iskolába nem járt 2 fiu, 23 leány, összesen 25 gyermek. Félnapi mulasztás volt 2511. 
Mulasztásokért megbüntettetett 96 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású jár t 56 fiu, 28 leány, összesen 84 gyermek. 

Tanító volt 16. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi iskola volt 6, mely 
mind az egyház tulajdona és jó karban van. Tanterem volt 16, tanítólak 2, faiskola 1, 
testgyakorló 2, fekete irótábla 29, fali olvasótábla .122, fali térkép 52 földgömb 5, ter-
mészetrajzi eszköz 338, természettani eszköz 64, kötet könyv 787. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 11,538 frt., terményekben 196 frt., 
összesen 11,734 frt. Az ingatlan vagyon értéke 700 frt., s ennek évi jövedelme 40 frt., 
tőkepénz 2700 frt., s ennek évi kamatja 138 fr t . ; tandíjból bejött 2008 frt., községi 
segélyből 22 frt., egyházi segélyből 9526 frt., összes évi jövedelem 11,734 frt. Ebből 
fordít tatott : rendes tanítók fizetésére 10,886 frt., javításra 550 frt., tanszerekre 228 frt., 
egyebekre 70 frt., összes évi kiadás 11,734 frt. 

6. Pozsonymegyei esperesség. 
Lakosainak száma 14026. 6—12 éves tanköteles fiu 967, 6—12 éves tanköteles 

leány 962, 6—12 éves tanköteles gyermek 1929; 13—15 éves tanköteles fiu 347, 
13 —15 éves tanköteles leány 362, 13—15 éves tanköteles gyermek 709; 6—15 éves 
tanköteles fiu 1315, 6—15 éves tanköteles leány 1324, 6—15 éves tanköteles gyermek 2638. 
Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 719 fiu, 707 leány, összesen 1426 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 239 fiu, 233 leány, összesen 472 gyermek; idegen elemi iskolába 
211 fiu, 225 leány, összesen 436 gyermek; idegen ismétlő iskolába 57 fiu, 84 leány, 
összesen 141 gyermek; felső vagy polgári iskolába 40 fiu, 10 leány, összesen 50gyermek; 
magánintézetbe 3 leány; középtanodába 26 fiu, 3 leány, összesen 29 gyermek. Iskolába 
járt 1292 fiu, 1265 leány, összesen 2557 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 97°/0-a. 
Iskolába nem járt 22 fiu, 59 leány, összesen 81 gyermek. Félnapi mulasztás volt 19526, 
ezek közül 10424 fölmentve. Mulasztásokért meg büntettetett 136 szülő. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 42 fiu, 37 leány, összesen 79 gyermek. — 
Tanitó volt 31. Ezek közül 30 képesített, 1 nem képesített; 29 rendes, 2 segéd. Egyházi 
iskola volt 20, községi vagy állami 3. Az egyházi iskola mind az egyház tulajdona s 18 jó, 
2 rosz karban van. Tanterem volt 26, tanitólak 20, faiskola 2, fekete irótábla 40, fali 
olvasótábla 319, fali térkép 69, földgömb 20, természetrajzi eszköz 1280, természettani 
eszköz 112, kötet könyv 1678. Javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 10351 frt., terményekben 3871 frt, össze-
sen 14222 frt. Az ingatlan vagyon értéke 21250 frt., s ennek jövedelme 1046 f r t . ; tőke-
pénz 30177 frt., s ennek évi kamatja 2110 frt., tandíjból bejött 1649 frt., községi segély-
ből 1640 frt., egyházi segélyből 7637 frt., egyebekből 140 frt., összes évi jövedelem 
14222 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 11461 frt., segédtanítók fizetésére 
610 frt., javításra 1249 frt., tanszerekre 99 frt., egyebekre 803 frt., összes évi kiadás 14222 frt. 

7. Trencséni esperesség. 
Lakosainak száma 19383. 6 — 12 éves tanköteles fiu 1186, 6 — 12 éves tanköteles 

leány 1147, 6 — 12 éves tanköteles gyermek 2333; 13 — 15 éves tanköteles fiu 459, 
13 —15 éves tanköteles leány 450, 13—15 éves tanköteles gyermek 909; 6 —15 éves 
tanköteles fiu 1645, 6 — 15 tanköteles leány 1597, 6 — 15 éves tanköteles gyermek 3242. 
Ezek közül járt helybeli elemi iskolába 971 fiu, 933 leány, összesen 1904 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 156 fiu, 119 leány, összesen 275 gyermek; idegen elemi iskolába 
32 fiu, 24 leány összesen 56 gyermek; idegen ismétlő iskolába 3 fiu; felső vagy polgári 
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iskolába 5 fiu, 8 leány, összesen 13 gyermek; magáninte'zetbe 1 leány; köze'ptanodába 21 fiu. 
Iskolába járt 1188 fiu, 1085 leány, összesen 2273 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 70°/0-a. 
Iskolába nem járt 457 fiu, 512 leány, összesen 969 gyermek. Félnapi mulasztás volt 6007. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 45 fiu, 28 leány, összesen 
73 gyermek. 

Tanitó volt 37. Ezek közül 16 képesített, 21 nem képesitett; 21 rendes, 16 
segéd. Egyházi iskola volt 34, melyek közül 25 az egyház tulajdona, 9 bérelt; 25 jó, 
9 rosz karban van. Tanterem volt 37, tanitólak 37, faiskola 14, testgyakorló 9, fekete iró-
tábla 41, fali olvasótábla 433, fali térkép 40, földgömb 16, természetrajzi eszköz 533, ter-
mészettani eszköz 73, kötet könyv 8. Javíttatott 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: kész pénzben 4663 frt., terményekben 3968 frt., össze-
sen 8631 frt. Az ingatlan vagyon értéke 15250 frt., s ennek évi jövedelme 968 f r t . ; 
tőkepénz 1990 frt., s ennek évi kamatja 94 f r t . ; tanpénzből bejött 1482 frt., községi 
segélyből 35 frt., egyházi segélyből 5612 frt., egyebekből 440 frt., összes évi jövedelem 
8631 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanitók fizetésére 7092 frt., segédtanítók fizetésére 
986 frt., javításra 220 frt., tanszerekre 53 frt., egyebekre 280 forint, összes évi kiadás 
8631 forint. 

i 
8. Túróczi esperesség. 

Lakosainak száma 19042. 6 —12 éves tanköteles fiu 1213, 6 —12 éves tanköteles 
leány 1131, 6 —12 éves tanköteles gyermek 2344; 13 —15 éves tanköteles fiu 561, 13 —15 
éves tanköteles leány 505, 13—15 éves tanköteles gyermek 1066; 6 —15 éves tanköteles 
fiu 1774, 6—15 éves tanköteles leány 1636, 6 —15 éves tanköteles gyermek 3410. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 1050 fiu, 882 leány, összesen 1932 gyermek; helybeli 
ismétlő iskolába 43 fiu, 52 leány, összesen 95 gyermek; idegen elemi iskolába 47 fiu, 
41 leány, összesen 88 gyermek; felső vagy polgári iskolába 15 fiu, 11 leány, összesen 
26 gyermek; magánintézetbe 2 fiu, 4 leány, összesen 6 gyermek; középtanodába 13 fiu. 
Iskolába járt 1170 fiu, 990 leány, összesen 2160 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 
63%-a. Iskolába nem jár t 604 fiu, 646 leány, összesen 1250 gyermek. Félnapi mulasztás 
volt 3132. Mulasztásokért megbüntettetett 11 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagy vallású jár t 158 fiu, 114 leány, összesen 272 gyermek. 

Tanitó volt 42. Ezek közül 20 képesített, 22 nem képesített; 29 rendes, 13 segéd. 
Egyházi iskola volt 41 ; ezek közül 40 az egyház tulajdona, 1 bérelt; 29 jó, 12 rosz kar-
ban van. Tanterem volt 41, tanitólak 42, faiskola 13, testgyakorló 8, fekete irótábla 54, 
fali olvasótábla 541, fali térkép 60, földgömb 28, természetrajzi eszköz 325, természettani 
eszkőz 185, kötet könyv 580. Épült 1, javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 6499 frt., terményekben 6333 frt., össze-
sen 12832 frt. Az ingatlan vagyon értéke 23250 frt. s ennek évi jövedelme 1138 frt., 
tandíjból bejött 3588 frt., egyházi segélyből 7811 frt., egyebekből 295 frt., összes évi 
jövedelem 12832 frt. Ebből fordíttatott rendes tanitók fizetésére 9850 frt., segédtanitók 
fizetésére 480 frt., javításra 637 frt., tanszerekre 93 frt., egyebekre 1772 frt., összes évi 
kiadás 12832 frt. 

Összegezes. 
Lélekszám 146926. 6—12 éves tanköteles fiu 9489, 6 —12 éves tanköteles leány 

9351, 6—12 éves tanköteles gyermek 18840; 13—15 éves tanköteles fiu 3764, 13 — 15 
éves tanköteles leány 3791, 13 — 15 éves tanköteles gyermek 7555; 6 —15 éves tanköteles 
fiu 13253, 6 —15 éves tanköteles leány 13142, 6 —15 éves tanköteles gyermek 26395. 
Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 7105 fiu, 6755 leány, összesen 13860 gyermek; 
helybeli ismétlő iskolába 1439 fiu, 1420 leány, összesen 2859 gyermek; idegen elemi isko-
lába 489 fiu, 495 leány összesen 984 gyermek; idegen ismétlő iskolába 135 fiu, 97 leány, 
összesen 232 gyermek; felső vagy polgári iskolába 96 fiu, 61 leány, összesen 157 gyer-
mek; magánintézetbe 10 fiu, 60 leány, összesen 70 gyermek; középtanodába 167 fiu, 30 leány, 
összesén 197 gyermek. Iskolába jár t 9441 fiu, 8918 leány, összesen 18359 gyermek, vagyis 
az iskolakötelesek 70°/0-a. — Egyes esperességek szerint az arány a következő: Mosonban jár t 
100°/0, Pozsony városi esperességken 98°/0, Pozsonymegyében 9 7 % , Árvában 91 % , Liptóban 
8 6 % , Trenesénben 70%, Túróczban 63%, Nyitrában 4 4 % . Iskolába nem jár t 3812 fiu, 4224 
leány, összesen 8036 gyermek. Félnapi mulasztás volt 168172, ezek közül 24476 kimentve. 
Mulasztásokat megbüntettetett 359 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású járt 410 fiu, 294 leány, összesen 704 gyermek. — Tanitó volt 228. Ezek közül 
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173 képesített, 55 nem ^képesített; 184 rendes, 44 segéd. Egyházi iskola volt 208, köz-
ségi vagy állami 4. Az egyházi iskolák közül 195 az egyház tulajdona 13, bérelt; 180 jó, 
28 rosz karban van. Tanterem volt 238, tanitólak 211, faiskola 73, testgyakorló 50, 
fekete irótábla 355, fali olvasótábla 3117, fali térkép 522, földgömb 150, természetrajzi 
eszköz 3813, természettani eszköz 825, kötet könyv 5328. Épült 10, javíttatott 13 iskola. 

Az iskola évi jövedelme; készpénzben 61901 frt., terményekben 34079 frt., 
összesen 95980 frt. Az ingatlan vagyon értéke 153429 frt., s ennek évi jövedelme 
7563 fr t . ; tőkepénz 43205 frt., s ennek évi kamatja 2812 frt., tandíjból bejött 16162 frt., 
állami segélyből 141 frt., községi segélyből 5722 frt., egyházi segélyből 60470 frt., egye-
bekből 3110 frt., összes évi jövedelem 95980 frt. — Ebből fordíttatott: rendes tanitók 
fizetésére 82065 f r t . ; segédtanítók fizetésére 4162 frt., javításra 4377 frt., tanszerekre 
639 frt., egyebekre 4737 frt., összes évi kiadás 95980 frt. 

Tudomásul vétetik. T. 
1 4 . A mult évi ker. gyűlés jkvének 14. pontjánál, melylyel a ker. gyűlés a szük-

ségbéli tanítókat elutasító miniszteri rendeletet tudomásul vette és a nyugdíj tartózásoknak az 
állami nyugdíjalapba való befizetése tárgyában szerkesztendő felterjesztés elkészítésével a 
nyitrai esperesség elnökségét megbízza, jelenti a nyitrai esperes ur az elsőre, hogy ama 
miniszteri rendelet, melylyel a szükségbeli tanítók az iskolákból kitiltatnak nem maradt 
következmény nélkül, mert a nyitramegyei közigazgatási bizottság 1889. évi január 8-án 
157. t. Ü./58. k. b. sz. a. hozott határozatával, azon megokolással, hogy az irtványbeli 
vad tanítók, kiszolgált katonák, mesterségökből kiélni nem tudó mesteremberek, télen más 
munkával nem foglalkozó földmivelők fölött a legszigorúbb ellenőrzés gyakorlandó, mert 
semmi más, mint a gyermek zsenge korában a szívet megmételyező, fejlődő korában 
pedig az agyat megrontó s így a kedély és értelem, az igaz vallásosság, a nemes erkölcs, 
tehát az emberi társadalom ellen intézett merénylet az, a mit e kufárok allattomos szú 
módjára véghez visznek ott, hova téli időre vagy egyátalán bármikor beszegődnek, az 
alatt a tisztességesnek látszó külszín alatt, hogy az irtványi telep és pusztai gyermekeket 
legalább irásra, olvasásra oktassák és legalább a vallástanítással foglalkozzanak, a legtöbb 
esetben magának a vallásnak profanálásával, — a szükségbeli tanítókat kiűzte, az iskolás 
gyermekeket szétkergette, a szükségbeli iskolákat fenntartani, büntetés terhe alatt meg-
tiltotta ugy, hogy e móddal csak magán Miaván 808, s az egész esperességben 2562 
gyermek tiltatott el a tanulástól ; ez még nem volt elég, hanem a törvényszerűen rendezett 
s rendes tanítókkal ellátott miavai és verbóczi iskolákból azon gyermekek, melyek a 80. 
számot meghaladták, az iskolákból kiűzettek és a tanulástól megfosztattak és azon tanítók 
a kik őket azután még is befogadták az iskolába, a politikai hatóságok által fegyelmi 
uton üldöztettek s büntettettek s e módon 117 gyermek lett megfosztva a tanulástól ; 
továbbá esperes úr jelenti», hogy a nyitrai esperességi gyűlés e viszonyokkal szemben elhatározta 
az egyházközségeknél oda hatni, hogy a hol csak lehet az iskolákat minden kifogás és 
halogatás nélkül rendezzék és rendes tanítókkal lássák el, hol a tanítói állomások szervezve 
vannak, de betöltve nincsenek, azokra haladéktalanul pályázatot hirdessenek s azon gyer-
mekek érdekében, melyek számára akár csekély számuk, akár távolságuk —, akár el-
szigeteltségük miatt rendes iskolát felállítani nem lehet, a nagyméltóságú minisztériumhoz 
felterjesztés intézendő, hogy tekintettel a nyitrai irtványoknak ezen rendkívüli s leküzd-
hetlen állapotára, nyugodjék bele szükségszerű, intézkedéseinkbe ; — a másodikra jelenti 
esperes úr, hogy e tekintetben a nyitrai esperesség az elhatározott felirat felterjesztéséhez 
ragaszkodik. 

A kerületi gyűlés a nyitrai esperes úr jelentését tudomásul veszi s az 
esperességi elnökségnek szigorú éberséget ajánl, hogy midőn egy részről az 
egyház és iskola jogait sikerrel védelmezi, másrészről a nevelés és oktatás érde-
kében teljesítendő kötelességek betöltését szorgalmazza : — A felirat felterjesztése 
helyeseltetik. L. 

1 5 . A mult évi ker. gyűlés jkvének 15. pontjánál, melylyel a miavai ügyben a 
nyitrai esperestől további munkálkodás s az egyetemes gyűléstől szükséges segédkezés 
kéretik ; olvastatott az egyetemes gyűlés jkvének 64. pontja, mely szerint az egyetemes 
gyűlés azt, hogy a maga részéről ez ügybe avatkozzék addig, mig az a vallás és köz-
oktatásügyi miniszter által el nincs intézve, időelőttinek tartja, a nyitrai esperes úr jelenti, 
hogy miniszteri magas rendelettel, a miavai ügy a miavai egyházközség s a nyitrai 
esperesség felfogásához képest kedvezően lett elintézve s ezzel a miavai sérelmek e pont-
ban megszűntek: 

a kerületi gyűlés kedves tudomásul veszi. L. 
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1 6 . Mult évi ker. gyűlés jkvének 16. pontjánál, mely szerint a Turócz-Szentmárton-
ban felállítani czélzott tót tanítási nyelvű gymnasium érdekében készítendő előmunkálatoknak 
be kellett volna nyujtatniok, jelentetik, hogy ily munkálatok nem adattak be s hogy 
időközben, az e munkálat teljesítésére kiküldött bizottság egy tagja : Jeszenszky János 
úr meghalt. 

A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul veszi s az elhalálozott Jeszenszky 
János helyébe a bizottságba Mudron Pál urat választja : az előremunkálatokat 
pedig a jövő kerületi gyűlésre elvárja. L. 

17 . Zsedényi alapítványból, a hagyományozó végakaratának s az 1881. évi kerületi 
gyűlés jegyzőkönyve XXXI . pontjában foglalt határozatának, megfelelőleg főtisztelendő 
püspök úr a következő tanítókat részesíti ezen ösztöndíjban : Árvából: Medzihradszky 
Károly, lestinei —, Liptóból: lllcivszky György, vázsecsi, — Mosonból: Kirchknopf 
Mátyás rajkai, — Nyitrából: Minárik György, szobotisti és Fiola Teofil, brezovai —, 
Pozsony városból: Martinusz Ágoston, pozsonyi és Gotthard János, ligetfalusi, — Pozsony-
megyéböl: Fehling Mátyás, modori, Trencséilböl: Langhoffer Károly, morva-ljeszkói, 
Turóozból: Szokolik András, turócz-szentmártoni tanítókat. 

Tudomásul vétetik ; az ösztöndíjasok pedig felhivatnak, hogy szabály-
szerűen kiállított bélyeges nyugtáikat illetékes esperesi hivataluk utján tek. 
Jeszenszkv József, kerületi pénztáros úrhoz küldjék be. T. 

1 8 . Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló cdiami tanitó- és tanitónö-képzö-
intézetekben a vallásoktatásról szóló következő jelentések: 

1. A pozsonyi állami tanitónő-képzőintézetről jelenti nt. Trsztyénszky Ferenez, 
pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi biztos úr, hogy nevezett intézetben f. é. junius 
hó 7-én tartattak meg úgy az iskolai évet záró, mint a képesítő vallástani vizsgálatok. 
Hi t tanár : tiszt. Freytag Victor, lelkész úr. Tantárgy: Vallástan, saját füzetek nyomán. A 
három első osztályban 7 növendék oktattatott, 4 jeles, 2 jó és 1 elégséges eredménynyel. 
A tanképesítő vizsgálatot 5 ág. h. evang. és 2 evang. reform, növendék tette le az összes 
vallástani anyagból kapcsolatban a gyakorlati tanítással s ezek közül 2 jelesen, 3 jól s 
1 elégségesen képesnek találtatott. — A gyakorló iskola vallástanítása Korcsek Zsigmond 
vallástanító úrnak jeles vezetése alatt állott 14 leánykával. 

2. A moítori állami tanitó-képzőintézetet, ág. hitv. evang. hitoktatója tiszt. Hollerung 
Károly, lelkész úr jelentése szerint az 1888 9 tanévben 9 ág. h. ev. növendek látogatta 
és pedig járt az I. osztályba 6, a II. osztályba 1, a IV. osztályba 2; a III . osztályban 
nem volt növendék. Az I. és II. osztály tantárgya volt a biblia ismertetése, a IV. osztályé 
pedig a vallástanítás módszere. — F. é. junius hó 14-én tartatott meg az évet záró és a 
negyedévesekkel a tanképesítő vizsgálat nt. Ritter Károly főesperes és egyházkerületi biztos 
úr jelenlétében, mely alkalommal az I. és II. évesek közül 3 jeles, 4 jó, a IV. évesek 
közül 1 kitlinő, 1 jeles osztályzatot nyert. 

3. A znióváraljai állami tanitó-képzőintézetet ág. hitv. evang. vallástanára tiszt. Klimo 
Vilmos lelkész úr jelentése szerint az 188 9-dik tanévben 11 ág. h. ev. növendék látogatta 
és pedig 2 első-, 7 másod-, 1 harmad- és 1 negyedéves. Tantárgy volt a reformatio tör-
ténete Magyarországban, mely hetenkint egy órában adatott elő. Az évi vizsgálat f. é. 
junius hó 8-án tartatott, mely alkalommal 4 növendék kitűnő, 2 jeles, 4 jó és 1 elég-
séges osztályzatot nyert. A tanképesítő vizsgálatot 1 növendék kitűnő, 1 jó eredménynyel 
állotta meg. — A tanitó-képzőintézettel kapcsolatos fiu és leányiskolába 25 ág. h. ev. 
gyermek járt, kik hetenkint egy órában dr. Luther Márton kis kátéját és a bibliai törté-
neteket tanulták. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 
1 9 . Fentebbivel kapcsolatban olvastatott a n. m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

ministeriumnak 1888. évi november hó 12-én 27351 sz. a. kelt és a főtiszt, püspök úrhoz 
czímzett átirata, melyben főtiszt, püspök úr fölkéretik, hogy a inodori ág. h. ev. német 
és tót egyházközségnek, mely szives volt a tulajdonához tartozó épületet a Modor 
városában felállított állami tanítóképezde számára őt éven át ingyen, azontúl pedig évi 
csekély bérösszegért használatul átengedni, ezen a tan- és nevelésügy érdekében tanúsított 
hazafias áldozatkészségért a minister úrnak elismerő köszönetét kifejezni szíveskedjék. 

Tudomásul vétetik. M. 
20. Olvastatott tiszt. Gyuriss János lipótvári magy. kir. fegyintézeti lelkész úrnak 

az intézetben végzett működéséről szóló terjedelmesebb jelentése, mely szerint isteni tisztelet 
vasár- és ünnepnapokon délelőtt és délután felváltva magyar és tót nyelven tartatott; a 
sátoros ünnepek első napján rendesen magyar isteni tisztelet volt. Az úrvacsora az év 
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folyamán háromszor szolgáltatott ki, mindenkor egyházi beszéd kíséretében, összesen 235 
személynek. Hitelemző és erkölcsi oktatás hetenkint 5 napon át folytattatott magyar és tót 
nyelven az öt csaportra fölosztott fegyenczekkel 50-nél jó, 80-nál középszerű, 21-nél rosz 
eredménynyel. Beszállíttatott az intézetbe az év folyamán 38 fegyeucz (21 ág. ev., 17 ev. 
ref.), ezek közül 22 először bűnöző, 9 rovott előéletű, 7 többszörösen bűnöző. Tekintettel 
ezeknek erkölcsi állapotára remélhetőleg javulás útjára térendenek 22, 12-nek javulása 
bizonytalan, 4 pedig javíthatlan gonosztevő. Az intézetből szabadultak közül 25 büntetésük 
idejének leteltével, 12 feltételes szabadságra bocsáttatott. A fegyenczek forgalmi létszáma 
volt 151 (75 evang. reform., 76 ág. h.), rendes úton szabadult 25 (9 ev. ref., 16 ág. h.), 
meghalt 7 (2 ev. ref., 5 ág. h.), maradt az év végén 107 (59 ev. ref., 48 ág. h.) 

Tudomásul vétetik. M. 
2 1 . Olvastatott a n. m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 1889. évi 

január hó 30-án 4519 sz. a. kelt és a főtiszt, püspök úrhoz kibocsátott rendelete, mely-
ben a minister úr az állami tanitó- és tanitőnöképezdék növendékeinek vallásos oktatása tár-
gyában kiindulva az 1868 é. XXXVII I . tvcz. 90.§-ában foglalt intézkedésből, mely szerint 
ezen oktatás az illető hitfelekezetek tiszte, a hit- és erkölcstan külön tanítóinak tisztelet 
díját pedig az állam fizeti, minélfogva egyfelől a hitfelekezetek kétségbe vonhatlanul fel-
jogosítvák a nevezett intézetekben a hit- és erkölcstan tanításával megbízandó egyének 
kijelölésére, mátfelől pedig kifolyólag a középiskolákról szóló 1883. é. X X X . tvcz. 9. §-ában 
foglalt rendelkezés analógiájából, hogy ezen az állam által fizetett hitoktatók működésöket 
az állami tanitó- és tanitónőképezdében csak akkor kezdhetik meg, ha személyök ellen a 
minister úr részéről kifogás föl nem merül : a főtiszt, püspök urat arra kéri fel, hogy 
a jövőben nevezett állami tanintézetekhez küldeni szándékolt hitoktatókat ideje korán a 
ministeriumnak bejelenteni, és működésűk megkezdésére csak azon esetben útasítani mél-
tóztassék, ha azoknak elfogadása iránt a minister úr nyilatkozott. 

Tudomásul szolgál. M. 
22. Beterjesztetik méltóságos báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő urnák Ácsán 1889. 

évi július hó 2.-án 48/89. szám alatt kelt hivatalos levele, melylyel a magyarhoni evan-
gyéliomi egyház négy kerületének egyetemes közgyűlését f. évi október 16. napjára azon 
hozzáadássál hívja egybe, hogy a gyűlést megelőző napon, október 15-én, 6 órakor a 
pesti evang. egyház termében értekezlet fog tartatni. 

Egyházkerületünknek ezen egyetemes gyűlésen való képviselésére kikül-
detnek: a reildszerillti elnökség mellett, Janoska György (napi díjjal), Csobrda 
Pál, Bodiczky Kálmán (napi díjjal), Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter 
Károly, Zocli Pál, Polereczky András, Csillaghy József, Bobrovniczky László, 
Major Pál, Dr. Samarjay Károly, Mudron Pál, Kalenda János, Porubszky János 
és Dula Máté urak. 

2 3 . Az 1888. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 20. pontjával kiküldött pénztárosi 
számadásokat s pénztárt vizsgáló bizottság jelentése szerint 1888. évben volt: 

I. Forgalom: Bevétel 7465 frt. 08 kr. 
Kiadás 6289 „ 32 „ 

Pénztári maradék 1889. évre: 1175 frt. 76 kr. 
II. Vagyonállás: 1888. évi deczember 31-én. 

Cselekvő vagyon tőkékben s iparbanki betétkönyvben 53,628 frt. 26 kr. 
Szenvedő vagyon alapítványokban . . . 24,379 „ 43 „ 
Levonva a szenvedő vagyont a cselekvőből, a tiszta 

vagyon tesz: 29,248 frt. 83 kr. 
E g y b e v e t v e az 1887. év végén kimutatott 

vagyont : 52,814 frt. 50 krt 
a jelenleg kimutatott vagyonnal: 53,628 „ 26 krral 

Mutatkozik vagyonszaporodás: 813 frt. 76 kr. 
Kedves tudomásul vétetik. T. 

2 4 . A pénztári számadásokat és pénztárt vizsgáló kerületi bizottság azon jelentésére, 
hogy mind a számadásokat mind a pénztárt kifogástalan rendben találta és ajánlata 
következtében 

Tekintetes Jeszenszky József pénztáros úrnak az 1888. évi számadá-
sokra nézve a felmentvény megadatik s úgy neki mint tek. Richter Ede hű és 
szakavatott működésűkért őszinte köszönet fejeztetik ki. T. 

2 5 . Az 1889. évi költségvetési előirányzat következőleg állapittatik meg: 
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I. S z ü k s é g l e t : 
1. Püspöki tiszteletdíj . . . . 
2. Püspöki segédlelkész fizetése . 
3. Váczi siket-néma intézetben vallástanítás 
4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja . 
5. Kerületi pénztáros tiszteletdíja 
6. Theologiai akadémiának évi járulék 
7. Pozsonyi lyeeum- és tápintézetnek évi járulék 
8. Zsedényi Ede-alapítvány kamatai 
9. Német István „ ,, 

10. Szirmay Adámné „ „ 
11. Gedulyánum „ „ 
12. Nittnausz Mihály „ „ 
13. Özvegy árva int. „ „ 
14. Vegyes kiadásokra; jegyzőknek, úti költség stb 

Összesen 

II. F e d e z e t : 
1. Cselekvő vagyon kamatjövedelme 

1200 f r t . — k r . 

300 77 • — 7? 

20 77 — 7? 

200 7? — 77 

100 77 — 77 

250 » — 77 

250 V — 71 

1000 77 — 77 
88 7? 40 77 
63 77 — » 
52 77 25 77 
17 » 60 77 
12 » 33 77 

982 77 97 » 

4536 f r t . 57 k r . 

2629 f r t . 30 k r . 

r 

3. Államsegélyből 

Árva . 73 frt. 85 kr 
Liptó . 332 77 51 77 

Moson 76 77 54 77 

Nyitra 509 » 94 77 

Pozsonyváros 86 77 73 77 

Pozsonymegye 
Trencsén 

147 77 53 77 Pozsonymegye 
Trencsén 205 7? 28 77 

Turócz 264 » 89 77 1697 frt. 27 kr. 
210_ „ -

57 4536 frt. 
v_ 

kr. 

218 frt. 78 ki;. 
294 77 30 „ 
147 » 56 „ 

59 77 52 „ 
1134 77 63 „ 

311 77 01 „ 
967 V 63 „ 

3133 frt. 43 kr. 

Összesen 
Összehasonlíttatván a „fedezet" a „szükséglettel" sem fölösleg sem hiány 

nem mutatkozik. T. 
2 6 . Ntiszt. Horváth József turóczi főesperes úr beterjeszti a volt turócz-szentmártoni 

algymnasium vagyonáról szóló kimutatást 1889. évi junius 30-ról, mikor is az a következő: 
1. Kuzmányi-alapítvány 
2. Stúr Lajos „ 
3. Paulinyi-Tóth ,, 
4. Zeneszerek alapja 
5. Suhajda alap 
6. Intézeti orvos-díjazás alapja 
7. Tápintézeti alap 

Összeg 
Tudomásul vétetik azon kijelentéssel, hogy a kerületi egyéb számadá-

sokkal egyezően, ezentúl e tőkék állása is a naptári évvel lezárva mutattassák ki. 
T. 

2 7 . A kerületi pénztáros számadásainak s a ker. pénztárnak megvizsgálcisára és a költ-
ségvetési előirányzat elkészítésére kiküldetnek 

Dr. Samarjay Károly úr elnöklete alatt, Trsztyénszky Ferenez alelnök, 
Schuh Ágost, Ritter Károly, Minicli Dániel, Leska János, Boor Mihály, Baltik 
Frigyes, Skripeny János, dr. Stefanovics Milos, Chalupka Endre, Sziklai Otto és 
Michaelis Vilmos, bizottsági jegyző urak. T. 

2 8 . Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy az 1888/9. tanévben a Németfele ösztöndíj-
alapítványból a theologiai akadémiai és lyceumi tanári karok ajánlataira részesíttetek: 
Holko Mihály, a theol. akadémiának harmad évi hallgatója és Dingha Sándor a lyeeum 
IV. osztályának tanulója s hogy a Gedulyánum ösztöndíjat ő főtisztelendősége Valásek 
János, theologiai akadémiai másod éves hallgatónak adományozta. 

Tudomásul vétetik. T. 
2 9 . Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére jelen jegyzőkönyv 3. pont-

jával kiküldött bizottság jelenti, hogy a számadásokat számításilag rendben levőknek találta. 
Tudomásul vétetik. T. 
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3 0 . A báró Baldácsi Antal alapítványi ügyiratok átvizsgálására jelen jegyzőkönyv 
4. pontjával kiküldött bizottság jegyzőkönyvileg az alapítványi számadásokat s az 1889. 
évre vonatkozó költségvetési előirányzatot tudomásul vétetni és a folyó évre kerületünknek 
jutó 2000 forintot az 1888. évi ker. gyűlés jkvének 30. 4. pontjában megállapított kulcs 
szerint elosztatni javasolja. 

E ja.vaslat helyesléssel fogadtatván, határozattá emeltetik. T. 
3 1 . A báró Baldácsy Antal alapítvanyát élvező magyarországi protestáns superinten-

dentiák megliatalmazottainak közgyűlésébe egyházkerületünk részéről 
az 1889. évi január 1-ével kezdődő s 1891. deczember 31-ével végződő időszakra 
megválasztatnak rendes meghatalmazottakká: főtisztelendő és méltóságos 
dr. Geduly Lajos püspök és nagyméltóságú Szent-lványi Márton kerületi felügyelő 
urak; póttagokká: dr. Samarjay Károly esperességi felügyelő, Trsztyénszky 
Ferencz, kerületi jegyző és dr. Matuska Péter urak. T. 

32. Beterjesztetnek a kerületünknek engedélyezett államsegély elszámolására vonatkozó 
vallás- és közoktatásügyi ministeri rendeletek. — Az első 1885. november hó 22-én 
47161 sz. a. kelt, mely szerint az 1887. évre engedélyezett 5000 frtról szóló számadás 
megvizsgáltatván 5000 frt. bevétellel, 4980 frt. kiadással és 20 frt. maradványnyal helyes-
nek találtatott. — A második 1889. évi január hó 13-án 1086. sz. a. kelt, mely szerint 
az 1888. évre engedélyezett 4750 frt. s a mult évről áthozott 20 frt. pénzmaradvány be-
tudásával 4770 frt . bevétellel s ugyanannyi kiadással a számadás helyesnek találtatott. 

Tudomásul vétetik. T. 
3 3 . Olvastatik a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minister úrnak 1889. évi június 

hó 28-án 28,037 sz. a. kelt rendelete, melylyel főtisztelendő püspök úr értesíttetik, hogy 
az ág. hitv. evang. egyházi czélokra, a f. é. állami költségvetésben, az előbbeni évekhez 
képest 5°/0 levonással törvényhozásilag megállapított javadalomból, a dunáninneni ág. hitv. 
evang. egyházkerületet megillető 4750 frt. kifizetésére a pozsonyi kir. adóhivatalt utasította. 
— Egyúttal kerületi pénztáros úr jelenti, hogy az utalványozott összeget átvette. 

Midőn úgy a ministeri rendelet, mint a pénztárosi jelentés tudomásul 
vétetik, kerületünknek az egyetemes gyűlésre menendő követei megbízatnak ki-
eszközölni: alkalmas módon hasson oda az egyetemes gyűlés, hogy az állam-
segély minden levonás nélkül szolgáltassék ki egyházunknak. T. 

3 4 . Az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére jelen jegyzőkönyv 5. pontjával 
kiküldött bizottság javaslata szerint, a folyó évre nyújtott 4750 frínyi összeg következőleg 
osztatik el: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gy. jkv. 45 pja.) 250 frt. 
2. Esperességi özvegy-árva intézeteknek . . . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . 800 „ 
4. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletekre . . 210 „ 2860 frt. 
5. Egyes esperességek szerint: 

/ 

a) Arvai esperesség: zsaskói egyház 50 frt., poruba-zábrezsi 
egyház 50 frt., alsó-kubini katechéta 30 frt. . . 130 „ 

b) Liptói esperesség: esperességi segédlelkészi alap 110 frt., 
nagypalugyai egyház 30 frt., király-lehotai egyház 30 frt., 
csorbái egyház 30 frt., Csorbrda Pál, szmrecsányi lelkész 
50 frt., rózsahegyi katechéta 20 frt . . . . . 270 „ 

c) Mosoni esperesség: M a g y a r ó v á r i egyház 100 frt . , orosz-
vári egyház 20 frt. . . . . . . 120 „ 

d) Nyitrai esperesség: salgói egyház 80 frt., nyitra-zerda-
helyi egyház 50 frt., csasztkói egyház 50 frt., assakürthi 
egyház 40 frt., felső-zelei egyház 30 frt., szakolczai 
katechéta 50 frt., vágujhelyi katechéta 50 frt , szeniczi 
katechéta 40 frt., Nedobry József, csasztkói lelkész 
60 frt. 450 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség: Polevkovics Gusztáv, récsei 
lelkész 100 frt., főrévi egyház 20 frt . . . . 120 „ 

Áttétel: Összesen 1090 frt. 2860 frt. 
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Áthozat: 1090 frt. 2860 frt. 
f ) Pozsony megyei esperesség: modori tanítóképző vallástani 

vizsgálata ker. biztosának útiköltség 20 frt., duna-
szerdahelyi egyház 53 frt. 75 kr., misérdi egyház 
53 frt. 75 kr., puszta-fődémesi egyház 53 frt. 75 kr. 
modor-király fai egyház 53 frt. 75 kr. . . . . 235 „ 

g) Trencséni esperesség: kis-sztankóczi egyház 80 frt., 
trencséni katechéta 50 frt., zay-ugróczi katechéta 50 frt., 
Svehla Ferencz, laazi lelkész, 50 frt., Bálent István, 
beczkoi lelkész 50 frt. . . . . . . 280 „ 

h) Túróczi esperesség: esperességi pénztár 40 frt., znió-
váraljai katechéta 50 frt., túrócz-szentmártoni katechéta 
50 frt., turáni egyház 30 frt., jeszeni egyház 30 frt., 
divéki egyház 20 frt., klicsíni egyház 20 frt., znió-
váraljai tanitóképző vallástani vizsgálata ker. biztosának 
útiköltség 20 frt., Chorvát Sámuel, tót prónai lelkész 
25 frt 285 „ 1890 frt. 

Összeg: 4750 frt. 

T. 
4 

3 5 . Főtisztelendő püspök úr beterjeszti az 1888/9. évben házassági féhnéntvényi 
díjakat fizetők következő jegyzékét : Liedl János, Zurányból 20 frt., Kropitz Kristóf 
Zsigmond, Pozsonyból 30 frt., Hulla János, Dubováról 10 frt., Sztano Mátyás, Nolcsóról 
10 frt., Zajacz — Koreny János, Podluzsányból 10 frt., Siska Pál, Csasztkó — Chvoj-
niczáról 10 frt., Tarras György, Hájból 10 frt., Hrcska Mihály, Omasztináról 10 frt., 
Stefek Pál, Verbóczról 10 frt., Menick Pál, Jaszenováról 10 frt., Zeman Dániel Miaváról 
10 frt., Kozák Gáspár, Felső-Szeliből 10 frt., Sztraka János, Liptó-Hlinikről 10 frt., 
Szihoczky Márton, Verbiczéről 10 frt., Felczan Pál, Tót-Prónáról 10 frt., Gőcze Béla, 
Kajálról 15 frt., Bobrik Mátyás, Pribilináról 10 frt., Holleitner Sámuel, Limbachról 
10 frt., Zajácz János, Hámorból 10 frt., Holics István, Turolukáról 10 frt. , Papánek 
János, Brezováról 10 frt., Krajcsuska János, Szent-Ivánból 10 frt., Bechtorisz Márton, 
Brezóváról 10 frt., Jancso Zacliar János, Konszkéról 10 frt. — Összesen : 275 frt. 

^Egyúttal felhivatván az esperességek, az 1888. évi kerületi gyűlés jkve. 34. pont-
jával hozzájok leszállított azon kérdésre nyilatkozni : váljon ez összeg, mint a mult évben 
8 részre, vagy pedig a theologiai akadémia tanárai, mint lelkésznevelők özvegy-árva inté-
zetének bevonásával 9 egyenlő részre osztassék e fe l ; szavazatok egyenlősége mutatkozván, 
elnöki döntő szóval kimondatik, hogy 

a theologiai akadémia tanári kara özvegy-árva intézetének részelteté-
sével, ez intézet s a 8 esperesség lelkészi özvegy-árva intézetei között, tehát 9 
egyenlő részre lesz ez összeg elosztva. T. 

3 6 . Nagytiszt. Baltik Frigyes ker. gyámintézeti egyházi elnök úr beterjeszti következő 
jelentését: 

1. A kerületi gyámintézet ez évi közgyűlését folyó évi augusztus hó 7-én 
Trencsénben tartotta. 

/ 

2. A gyűjtés ez évben következő eredményt muta t : Esperességekként: Árva 
47 frt. 33 kr., Liptó 285 frt. 42 kr., Moson 105 frt., Nyitra 96 frt. 55 kr., Pozsony-
város 741 frt. 42 kr., Pozsonymegve 425 frt., Trencsén 48 frt. 87 kr., Turócz 121 frt. 
11 kr., kerületi 37 frt. 52 kr." — Összesen 1908 frt. 22 kr. 

3. Szabad rendelkezésre befolyt 941 frt. 52 kr.-ból a felerészt 470 frt. 76 krt., 
a kerületi gyámintézet következőleg osztotta fel : Leopoldiánumra 50 frt., 8 egyháznak, 
és pedig: Zsaskó, Rózsahegy, Oroszvár, Vágújhely, Főrév, Duna-Szerdahely, Laaz és 
Tót Prónának 45 — 45 frtot, összesen 360 frtot adott. — Költség : 60 frt., fentartatott : 
76 kr. — A másik felerész 470 frt. 76 kr., az egyetemes gyámintézet szabad rendel-
kezésére adatott. — A gyűjtött összeg itt kiadásban elo nem forduló maradékát, az egyes 
helyi és esperességi gyámintézetek saját körükben, határozott czélokra adományozták. 

4. Bár itt-ott, nevezetesen a trencséni esperességben ez évben csekélyebb vala a 
gyűjtött összeg : egészben véve a gyámintézet ügye kerületünkben haladást mutat. 

5. A diasporák gondozását a gyámintézet komoly feladatának tekinti, minek 
áldásos következményei főképen a trencséni esperességben észlelhetők. 
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6. Kívánatosnak jelentette ki, hogy a csekély jövedelmű lelkészek és tanítók 
valamint a lelkészi és tanítói özvegyek és árvák sulyos anyagi helyzetű'kben gyámolítas-
sanak s egy a kerületben, főleg a lelkészi és tanítói gyermekek számára létesítendő 
felsőbb leánynevelő intézet felállítását a gyámintézet melegen támogassa. 

7. Az irodai teendők túlhalmozása s a kezelési költségek szaporítása ellen 
állást foglalt. 

8. Végre örömmel fogadta azon értesítést, hogy az egyetemes gyámintézet folyó 
évi közgyűlését, szeptemb. 22-én Liptó-Szentmiklóson fogja megtartani, mely alkalomra a 
főtiszteletű kerületi gyűlést s annak minden tagját tiszteletteljesen meghívja. 

Jelenti, hogy az ez alkalommal megtartott istentiszteleti offertórium 27 frt. 
87 V2 krt. jövedelmezett, mely azonban már csak jövő évben fog beszámíttatni. 

Midőn a ker. gyűlés e jelentést kedves tudomásul véve a gyámintézet 
törekvésére Istennek áldását kéri s szent ügyét a kerület egyeseinek és esperes-
ségeinek buzgó pártfogásába ajánlja a helyben tartott gyámintézeti istentisztelet 
szónokának, tiszt. Sclileiffer Károly urnák köszönetét fejezi ki. T. 

3 7 . Mult évi kerületi gyűlés jkve 36. az egyetemes alap létesítését tárgyazó pontjánál 
olvastatik az ugyanazon évi egyetemes gyűlés jkvének 20. pontja, mely szerint egyetemes fel-
ügyelő jelenti, hogy az egyetemes bizottság még nincs azon helyzetben, hogy tárgyalás 
alapjául szolgálható munkálatot terjesszen elő. 

Tudomásul szolgál s az egyetemes bizottság munkálata elváratik. T. 
3 8 . Ugyanazon évi ker. gyűlés jkve 37. s az egyetemes gyűlés jkve 42. az anya-

könyvek nyelvéről szóló pontjaiknak együttes tárgyalásánál, mely utóbbi szerint, kerületünk 
mult évi jkve 37. pontjával foglalt határozatával és az 1868. évi 44. t. cz. 14. §-ával 
szemben az anyakönyveknek csupán magyar nyelven való vezetése e kerületbeli egyház-
községekre is kötelezőleg kimondatik, de néprajzi tekintetekből megengedtetik, hogy a püspök 
úr némely esetekben az illető lelkészeket az anyakönyveknek magyar nyelven való veze-
tésétől felmenthesse, — a kerületi gyűlés sajnálkozásának adott kifejezést a fölött, hogy 
jogos s törvényes határozatait a főtiszt, és méltóságos e g y e k gyűlés tekintetbe nem veszi 
s kerületünk részéről nem szorgalmazott kivételek meghonosításában oly állapotot lát, 
mely egyházunkra nézve idővel válságos is lehetne. — Ennek folytán szavazattöbbséggel 
határoztatott, 

hogy miután kerületünk az anyakönvvek vezetésének kérdését 1884. évi jkve 
49., 1885. é. jkve 46., 1886. é. j k v e " 43., *1887. é. jkve 46. és 1888. é. jkve. 37. 
pontjainak tartalmához képest végérvényesen és országos törvényeinkkel öszhangzólag aként 
intézte el, hogy az egyházközségeknek az 1868. évi 44. t. cz. 14. §. által is biztosított 
autonom jogát sem megszorítani, sem elvonni nem lehet, ez idő szerint sem látja annak 
lehetőségét, hogy fentebbi jogerős határozatain egyházigazgatási úton változtatni lehetne 
s kijelentvén, hogy az anyakönyvek nyelvére nézve nem az egyetemes gyűlés fennebbi 
határozatát, hanem az 1868. évi 44. t. cz. 14. §-át ismerheti el egyedül innentúl is jog-
érvényesnek s irányadónak; 

felkéri egyúttal a főtiszt, s méltóságos egyetemes gyűlést, hogy kerüle-
tünknek hosszú évek óta tartó gyakorlat által szentesített, számtalanszor elismert 
s különösen az egyet, gyűlés 1888. évi jkve 56. pontjában is hangsúlyozott 
önkormányzati jogát innentúl is sértetlenül tiszteletben tartani szíveskedjék. 

T. 
3 9 . Ugyanazon évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének zsinattartásra vonatkozó 38. s ugyan-

azon évi egyetemes gyűlés jkvének azonos tárgyú 45. pontjánál : tekintettel arra, hogy maga 
az egyetemes gyűlés 1885. évi jegyzőkönyvének 51. pontjában a jelen időt és viszonyokat 
zsinattartásra alkalmasaknak nem tar t ja ; tekintettel arra, hogy 1885 óta a viszonyok 
semmiben sem javultak, sőt — fájdalommal legyen constatálva — nevezetesen rosszabbodtak; 
tekintettel arra, hogy az 1888. évi egyetemes gyűlés jkvének 45. pontjában említett zsi-
nati előmunkálatok ez ideig az egyházakkal és esperességekkel közölve nem voltak; vég-
tére tekintettel arra is, hogy a zsinatnak egyetemes magyarországinak kell lennie az az 
Szent István koronája alatti valamenynyi evangélikusra kiterjedőnek és ezért az erdélyi és 
a horvát-szlavonországi ág. hitv. evangélikusoknak kell előbb bekebeleztetniök s így azután 
közösen volna a zsinat megtartandó: kerületünk öszhangzásban a zsinatra vonatkozó utóbbi 
években hozott határozataival, szavazattöbbséggel kimondja, 

hogy a zsinat megtartását alkalomszerűnek nem tartja és a zsinat 
határidejére s eszközeire vonatkozó tárgyalásokat időelőttieknek tekinti. T. 



4 0 . Ugyanazon évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 41. pontjánál, melyben kerületünk 
oly törvényes intézkedés kieszközlését kéri, bogy a felekezeti tanítók 30 évi szakadatlan 
szolgálat után teljes állami nyugdíjban részesüljenek, felvétetik az ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés jkvének 55. pontja, melylyel a tanügyi bizottság indokolt véleménye alapján ki-
mondja, bogy ez ügyben sem a ministeriumhoz sem az országgyűléshez kérvénynyel nem járul. 

Tudomásul vétetik. T. 
4 1 . Ugyanavon évi ker. gyűlés jkvének 41. pontjánál, melyben kerületünk az egye-

temes gyűlést felkéri, hogy azon javaslatára nézve, mikép politikai vétség vagy bűntény 
esetén az egyházi hatóságok csak azután léphessenek fel, hogy ha a világi hatóság a 
büntetendő cselekmény tényálladékát itéletileg megállapította, a perrendtartási bizottságot 
soronkivüli jelentéstételre hívja fel, válasz nem érkezvén, szavazattöbbséggel kimondatik: a 
mennyiben kerületünknek 1887. évi jkve 51. pontjában kifejezett kívánsága az 1882. évi 
egyet, gyűlés jkve 5. pontjcmak megváltoztatéisa iránt, melylyel az egyetemes gyűlés illeték-
telenül s egyházellenesen, az evangelikus egyház elveinek megsértésével a pánszlávizmusból 
kánoni vétséget alkotott, mindeddig kivánt eredményre nem vezetett, sőt felszólalásunk 
ellenére, az egyetemes gyűlés ugyanazon határozatának alapján egyházi tisztviselők üldö-
zésének új meg új esetei felmerültek és felmerülnek 

egyházkerületünk felhívja az egyetemes gyűlést, hogy az 1882. évi egyet. gy. 
jkve 5. pontjának megváltoztatása iránt egy év alatt intézkedjék. T. 

4 2 . A mult évi ker. gyűlés jkvének 43. pontjánál, mely szerint a kerületi gyűlés 
elvileg kimondja, hogy végzett theologus és fölszentelt lelkész, tanítói oklevél nélkül is 
rendes tanítói állomás betöltésére képesítve van, és határozza úgy a nméltóságu ministeriu-
mot, mint az alattas kormányzati tisztviselőket ezen elvnek elismerése végett megkeresni, 
jelentetik, hogy a kérvény fölterjesztése válasz nélkül maradt. 

A kerületi gyűlés mult évi határozatához ragaszkodik. L . 
4 3 . Az 1888. évi ker. gyűlés jegyzőkönyve 45. a lelkészi, tanári s tanítói nyugdíj s 

özvegy-árva intézeteknek tőkekamat adóval történt megterheltetéséröl szóló pontjánál beterjesz-
tetik a m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság következő döntvénye: 402 889. számhoz. — 
48. számú döntvény. 

Határozat: A lelkészek, tanítók, azok özvegyei és árvái gyámolítására rendelt 
egyházi hatóságok felügyelete alatt levő nyugdíjalapok oly jótékonysági intézeteknek tekin-
tetnek, a melyek tőkéinek kamatjövedelmei az 1875. évi XXII. t. cz. 2. §-ának 7-ik pont-
jában foglalt rendelkezések szerint tőkekamatadó alá nem tartoznak. 

I n d o k o k : Az 1875. évi XXII. t. cz. 2. §-ának 7. pontja értelmében a tőke-
kamatadó alól kivétetnek: közintézeteknek, az az nem pénzvállalatoknak tekintett jótékony-
sági intézetek (kórházak, árva- és szegényápoló-intézetek, segélyegyletek, tébolydák, 
lelenczházak, vakok és siketnémák intézetei, kisdedóvodák) tőkéinek kamatjövedelme úgy 
az ezek által nyert segélypénzek; e szerint tehát csak oly intézetek tőkéinek kamatjöve-
delme adómentes, melyek nem pénzvállalatoknak, hanem jótékonysági intézeteknek tekin-
tetnek. -— 

Uyenekül pedig kétségkívül tekintendők azok a nyugdíjalapok, a melyek a 
törvényes egyházi hatóságok felügyelete alatt állanak, mer t : 

1-ször azok a nyerészkedési cél kizárásával létesíttetnek és rendeltetésük nem más, 
mint a keresetképtelenné vált egyházi hivatalnokok, azok özvegyei és árváinak időleges 
vagy állandó segélyezése, mer t : 

2-szor a mennyiben azok az egyházi hatóságok által allíttattak fel s a melyekbe az 
egyházi hivatalnokok már hivatali állásuk elfoglalása alkalmával belépni kötelesek; egyesek 
által felállított magánintézeteknek vagy vállalatoknak nem tekinthetők és mer t : 

3-szor azok tőkéjüket részben a segélyre jogosított lelkészek és tanítók járulékaiból 
s részben jótékony adományokból gyűjteni, az önsegély elvén alapuló tisztán humanatárius 
tekintetekből létesítvék. 

Mindezekből következik, hogy a szóban levő nyugdíjalapok (gyámintézetek) ren-
deltetésüknél és szervezetüknél fogva az 1875. évi XXII. t. cz. 2. §-ának 7. pontjában 
említett közintézetek jellegével bíró jótékonysági intézetek (segélyegyletek) fogalma alá 
tartoznak. 

Miért is kimondani kellett, hogy a lelkészek, tanítók, azok özvegyei és árvái 
gyámolítására rendelt, egyházi hatóságok felügyelete alatt levő nyugdíjalapok tőkéinek 
kamatjövedelmei tőkekamatadó alá nem esnek. 

Kelt Budapesten a m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróságnak 1889. évi április 
hó 17-én tartott teljes tanácsüléséből. 
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Hitelesíttetett a m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróságnak Budapesten 1889. évi 
április hó 26-án tartott teljes tanácsülésében. 

Örvendetes tudomásul vétetik s az érdeklettek figyelmébe ajánltatik. 
T. 

4 4 . 1868. évi 53. t. cz. 23. §-ánaJc érvényesítése érdekében, mult évi ker. gyűlés 
jkvének 46. pontjával a kebli esperességekhez intézett azon felhívásra: írnák össze mind 
azon vegyes vallásfelekezet!! községeket és városokat, melyekben a község vagy város házi 
pénztárából a róm. kath. egyház segélyben részesül, valmint a segélyben való részesülés 
jogczímét, kimutatva váljon felekezetünkbeli egyházunk részesül-e segélyben vagy sem? s 
ha igen, mily arányban ? beérkezett jelentésekből kitűnvén, hogy kerületünkben még több 
egyház van, mely a törvény által biztosított javadalomra igényt tar that : 

felhivatnak az esperességek, hogy ily törvény biztosította igényeiket, 
az egyes egyházközségek által érvényesíttetni feladatuknak ismerjék. T. 

4 5 . Az 1888. évi kerületi gyűlés jkvének 47. pontjánál olvastatik az ezen ponttal 
kiküldött bizottság jelentése, melyre azonban az indítványozó túróczi esperesség képviselői 
kijelentik, hogy a jegyzőkönyv idézett pontjában tévesen van kérdésök feltéve, s így a 
bizottság válasza sem felelhet meg óhajtásuknak. — A tűróczi esperesség rendtartásunk 
67. §-ának magyarázatával következő kérdésre kiván választ: Ha ág. hitv. evang. egyhá-
zunk valamely hive lakóhelyén kivül más egyházközségben is birtokos, tartozik-e ezen helyen is, 
hol azonban nem tartózkodik, egyházi adót fizetni vagy sem ? 

Véleményes jelentéstétel czéljából kiadatik nagys. dr. Samarjay Károly 
úr elnöklete alatt Jeszenszky József, Richter Ede és Hacker Károly urakból 
álló bizottságnak azon megkereséssel, hogy véleményét, megállapodása után a 
kebelbeli esperességek egyházi elnökeivel közölni szíveskedjék. T. 

4 6 . A mult évi ker. gyűlés jkvének 48. pontjánál, melylyel a trencsényi és turóczi 
esperességek következő indítványa : „Tekintettel arra, hogy evang. egyházunknak képvisel-
tetése a törvényhozó testületben akép van az 1885. évi 8. t. cz. által szabályozva, hogy 
az egyetemes felügyelő és két, — hivatal szerint legidősebb püspök s kerületi felügyelő 
vannak hivatva ugyanazt a felső házban képviselni, jelenleg pedig egyházunknak képvisel-
tetése nem teljes : felkéretik a nagymélt. egyetemes gyűlés, hogy az egyetemes felügyelői 
méltóság s a képviselői mandatum közötti összeférhetlenség elvének kimondása mellett, 
egyházunknak a felső házban törvényes és teljes képviseltetéséről gondoskodjék." — az 
esperességekhez lett megvitatás és érdemleges határozathozatal végett leszállítva. — A 
kerületi gyűlés az esperességek szavazatának többségével 

az indítványt elfogadja s azt az egyetemes gyűléshez felterjeszti. T. 
4 7 . A siket-némák váczi országos intézetében az evang. vallástanár fizetésének fel-

emelésére vonatkozó mult évi ker. gyűlés jkvének 50. pontjánál olvastatik az ugyanazon 
évi egyetemes gyűlés jkvének 29. pontja, mely szerint az egyházkerületek megkerestetnek, 
hogy az 1861. évi egyetemes gyűlés jkve 38. pontjában megállapított kulcs szerint a díj 
fölemeléséhez szükséges 90 forinthoz hozzájárulni szíveskedjenek. 

Egyházkerületünk a fentjegyzett 90 frt. födözéséhéz a reá eső 9/42 
részben hozzájárul. T. 

4 8 . Olvastatik a Luther-társaság elnökségének Budapesten 1889. évi febr. 11-én 
kelt s egykázkerületünkhöz intézett folyamodványa, melyben eddigi tevékenységének 
rajza, kiadványainak elősorolása mellett pártfogást kér s kivált felhívja egyházkerületünket, 
hogy alapító tagjainak sorába lépjen. — Ezzel kapcsolatban felvétetik ntiszt. Bachát 
Dániel a tót naptár szerkesztőjének levele a tót naptár második évfolyamának elterjesz-
tésére irányult felhívással együtt. 

Midőn általában a Luther-társaság ügyét a kerület minden tagjának és 
egyházának melegen ajánlja, s kivált a tót naptárra felhívja a hívek és lelkészek 
figyelmét a kerület kijelenti, hogy maga részéről a Lutlier-társaság alapító tagjává 
lesz s a 100 frtnyi tagdíjat pénztárából utalványozza. T. 

4 9 . Olvastatott a mult évi egyet, gyűlés jkvének 5. pontja, melylyel az egyetemes 
gyűlés magáévá tévén a bányai kerület 1888. évi jkve 29. pontjában foglalt javaslatot, 
megbotránkozását fejezi ki a felett, hogy a magyar ág. hitv. ev. egyház egy tisztviselője, 
a turóczi és nyitrai esperességek felügyelője Mudron Pál, a Kievben tartott orosz keleti 
egyházi és nemzeti ünnepélyen megjelent és kívánja, hogy a turóczi és nyitrai esperességi 
felügyelő ellen a dunáninneni kerület tartsa meg a vizsgálatot s annak eredményéhez 
képest ellene a megtorló lépéseket tegye meg, s eljárásáról az egyetemes közgyűlésnek 
tegyen jelentést. 
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Miután e kérdéshez több oldalról s behatóbban hozzászólottak, s miután a tár-
gyalás folyamán következő vélemények s javaslatok fejlődtek ki : az egyik, hogy a 
kerület eleget téve az egyetemes gyűlés kívánalmának a turóczi és nyitrai esperességek 
felügyelőjének ügyében a dunáninneni kerületi rendtartás 507. §-a szerint jár jon el 5 a 
második, hogy a kerület, tiszteletben tartva az egyetemes gyűlés határozatát, ezen üléséből, 
nem lévén sem alapja sem oka a fegyelmi vizsgálatra, kormányzati uton egy 3 tagu 
bizottságot küldjön ki, mely a turóczi és nyitrai esperességek felügyelőjét meghallgatva, 
a tapasztaltak nyomán, a kérdésnek kormányzati uton való elintézése czéljából, a jelenlegi 
ker. közgyűlésnek jelentést illetve javaslatot tegyen ; — a harmadik szószerint: „a kerü-
leti gyűlés visszautasítván a bányai kerület és az egyetemes gyűlés eljárását, hogy előleges 
törvényes vizsgálat nélkül és illetéktelenül kerületünk egyik tisztviselője felett Ítéltek, 
megbotránkozásukat kifejezték és a leghatározottabban tiltakozván az ilyen eljárás ellen 
a jövőre nézve, a sürgetett vizsgálatot, mint olyant, a mely egyházi rendtartásunk 509. 
és 510. §-iba ütköznék, el nem rendelhetjük; — azonban az egyetemes gyűlés meg-
keresését feljelentésnek véve, azt illetékes elintézésére czéljából egyházi rendtartásunk 509. 
§-ának értelmében az illetékes nyitrai és turóczi egyházmegyékhez leszállítjuk.": a kerületi 
gyűlés szavazással s a szavazatok többségével 

ezen harmadik javaslatot fogadja el s az egyetemes gyűlés kíván-
ságának elintézését a nyitrai és turóczi esperességekre ruházza át. L. 

5 0 . Az 1888. évi egyetemes gyűlés jkve 23. pontjával nyilatkozattételre hivatván 
fel a kerületek az iránt, hogy jövőre minden gymnasiumnál külön hitoktató alkalmaztassák: 

egyházkerületünk ezen javaslatot helyesli s életbe léptetését ajánlja. T. 
5 1 . Tapasztaltatván, hogy egyházunk elnevezésében ingadozás sőt önkény uralkodik, 

megkerestetik az egyetemes gyűlés mondja: ki, hogy egyházunk nemcsak vala-
mennyi gyűlési jegyzőkönyvekben, de iskolai értesítőkben s mindenemű egyházi 
hivatalos közleményekben s levelezésekben azt törvényeink szerint egyedül meg-
illető „ág. liitv. evangelikus egyház" néven neveztessék. T. 

5 2 . Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek: 
Főtisztelendő püspök úr elnöklete alat t : dr. Samarjay Károly, Jeszenszky 

József, dr. Stefanovics Milos, Schleiffer Károly és Schneller István urak. T. 

A gyűlés napirendjének kimerítése után főtisztelendő püspök úr a kegyelem 
urához intézett hálafohászszal a tárgyalásokat befejezi s kölcsönös üdvkivánatok mellett a 
gyűlés feloszlott. 

Kelt mint fent. 

Leska János, 
egyházkerületi tót jegyző. 

Trsztyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi német jegyző. 



TARTALOMJEGYZÉK. 

1. Püspöki jelentés. 
2. Feliratok s átirat elküldése. 
3. Egyetemes számadások átnézésére bizottság kiküldése, 
4. Báró Baldácsy-alapítványi bizottság kiküldése. 
5. Államsegély-elosztást tervező' bizottság kiküldése. 
6. Egyházi törvényszék alakítása. 
7. Idegen iskolákba járó evang. gyermekek vallásoktatása. 
8. Illetéktelen keresztelési sérelmek. 
9. Párbérszedési sérelmek. 

10. Reischel Károly-alapítvány. 
11. Ministeri rendeletek. 
12. Hitfelekezeti iskolák hiányainak orvoslása. 
13. Népiskolai jelentés. 
14. Szükségbeli tanitók elutasítása. 
15. Miavai ügy. 
16. Túrócz szentmártoni tót tannyelvű gymnasium. 
17. Zsedényi ösztöndíjak. 
18. Tanítóképző' intézetek vallásoktatásáról jelenti 
19. Modori német és tót egyházaknak ministeri kfjszönet. 
20. Lipótvári fegyintézetekről jelentés. 
21. Tanítóképzői hitoktatók bejelentése. 
22. Egyetemes gyűlés. 
23. Kerületi pénztárról jelentés. 
24. Pénztárosi felmentvény. 
25. 1889. évi költségvetési előirányzat. 
26. Volt túrócz-szentmártoni algymnasium vagyona. 
27. Kerületi pénztárt vizsgáló bizottság. 
28. Német- és G-edulyanum-ösztöndíjak adományazása. 
29. Egyetemes számadásokról jelentés. 
30. Báró Baldácsy alapítványról jelentés. 
31. Báró Baldácsy alapítv. közgyűlésébe meghatalmazottak kiküldése. 
32. Államsegély elszámolása. 
33. Államsegély utalványozása. 
34. Államsegély elosztása. 
35. Házassági felmentvénydíjak. 
36. Kerületi gyámintézet. 
37. Egyetemes alap. 
38. Anyakönyvek nyelve. 
39. Zsinat. 
40. Felekezeti tanitók nyugdíjazása. 
41. 1882. évi egyet, gyűlés jkve 5. pontjának megváltoztatása. 
42. Lelkészek tanitóképessége. 
43. Lelkész-tanitói Özvegy-árva-intézetek megadóztatása. 
44. Egyházaink részesítése a községi pénztárból. 
45. Más helyen lakó ev. hivek egyházi adózása. 
46. Egyházunk képviseltetése a főrendi házban. 
47. Váczi siketnémák vallástanárának díjazása. 
48. Luther-társaság. 
49. Nyitrai és túróczi esperességek felügyelőjének ügye. 
50. Külön gymnasiumi hitoktató. 
51. Egyházunk elnevezése. 
52. Jegyzőkönyv hitelesítése. 
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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1890-ik évi április hó 10-ik napján Pozsonyban, 
nagyméltóságú Szeilt-Iváliyi Mártoil, kerület i felügyelő, valóságos belső t i tkos 
tanácsos és 11 agy tiszteletű Baltik Frigyes, liptói főesperes és püspökhelyettes 

urak társelnöklete alat t t a r to t t közgyűlésének 

Jelen voltak, mint esperességi képviselők: árvái esperességből: Skripeny János, 
főesperes, lestinei lelkész, Csillaghy József, esp. másod-felügyelő, Janoska György, ales-
peres, jaszenovai, Nóvák Pál, alsó-kubini lelkészek s Kubínyi Árpád, a. kubini felügyelő ; 
liptói esperességből: Institoris József, alesperes, pribilinai, Kmeti János, 11. palugyai 
lelkészek, Vitális Péter, Rnzsjak János ; mosonyi esperességből: Schuh Ágost, főesperes, 
gálosi, Ringbauer Gusztáv, rajkai lelkészek, Hacker Káro ly ; nyitrai esperességből: 
Leska János, főesperes, ker. jegyző, brezovai lelkész ; Mudron Pál, esp. felügyelő, Borszuk 
Károly, bodfalvi lelkész, Dr. Stefanovics Milos, Kulísek Miloszlav, Hrusovszky Is tván; 
pozsonyvárosi esperességből: Trsztyénszky Ferencz, esperes, ker. jegyző, pozsonyi lelkész, 
Dr. Samarjay Károly, esp. felügyelő, Fürst János, pozsonyi lelkész, Schneller István, theol. 
akadémiai, Michaelis Vilmos, ker. jegyző, lyceumi igazgatók, Heim Károly, Günther 
M. V., Dr. Dobrovics Mátyás, Dr. Samarjay Emil, Chalupka Endre és Csáder Gyula; 
pozsonymegyei esperességből: Ritter Károly, főesperes, somorjai lelkész, Kalenda János, 
esp. felügyelő, Rásó Mihály, alesperes, alsó-szelii, Scharbert Ármin, limbachi, Kercser Ede, 
bazini német, Farkas Géza, nagyszombati, Schönwiszner Kálmán, szentgyörgyi, Strba 
János, modor-királyfai, Endreffy János, felsőszelii, Csernák Gusztáv, grinádi, Javos József, 
német-gurabi lelkészek, Szandtner Ágost; trencsélli esperességből: Holuby József, fő-
esperes, nemes-podhragyi lelkész, Dohnányi Lajos, esp. felügyelő, Décsy Lajos; turóczi 
esperességből: Dula Máté, esp. másodfelügyelő. 

Fentebbieken kivi//1: Méltóságos br. Prónay Dezső, egyetemes/ felügyelő úr, Schleiffer 
Károly, misérdi, Zsarnoviczky Gyula, bazini tót lelkészek, Kiszely Árpád, ifj. Szent-Iványi 
Márton, Vasskó Gyula, Pukánszky Béla és Stromp László theol. akadémiai tanárok, 
Harmath Kéroly, Hirsclimann Nándor, Zorkóczy Sámuel, Albert József, Adamis Károly, 
Kvacsala János lyceumi tanárok, Frühwirth Sámuel, Pollreisz Pál, tanítók, Szlubek Gyula, 
Moczkovcsák Viktor s több pozsonyi egyháztag, a tlieologiai akadémia több hallgatója, 
lyceumi tanulók s nagyszámú látogató. 

Egyházkerületünk, hogy néhai Dr. Geduly Lajos Istenben boldogult püspökének 
emlékét a veszteség nagyságához s az idvezültnek keresztyén s főpásztori jelleméhez, 
elévüllietlen érdemeihez, áldásos működéséhez méltóan megünnepelje, reggel 9 órakor az 
Urnák szent házában jelent meg. — Itt megható karénekkel s ntiszt. Ritter Károly fő-
esperes úr a fájdalmasan magasztos feladatnak magaslatán álló igehirdetésével megtartatott 
a gyászistentiszteletet, melynek végeztével a lyceumi könyvtártermébe vonult a közönség. 

Miután az egyházmegyék képviselőinek benyújtott megbizó levelei alapján a 
közgyűlés megalakult, elnöklő nagy tiszteletű püspökhelyettes úr a kegyelem atyától s az 
anyaszentegyház Urától szent lelkének erejét és áldását kérő imájával, kerületi felügyelő 
úr pedig a következő, igaz benső meghatottsággal előadott beszéddel nyitotta meg a 
tanácskozást: 

L 



Igen tisztelt kerületi gyűlés! 

Ravataltól jövünk, tisztelt kerületi egyház, meghoztuk végtiszteletünket 
annak, kinek sírját az egész magyar protestáns egyház állotta körül, s kinek 
hantjai felett mindnyájunk könye folyt. Mindennapi emlék ne hirdesse nevét, 
nagyra fog kimagaslani azon sírdomb, mely tisztelői által hantjaira vetett maroknyi 
földből alakúi. 

29 év leforgása alatt megszoktam a tisztelt kerületet kettőnk nevében 
üdvözölni, ma fájdalom csak magam nevében tehetem azt, időközben egyházunknak 
legerősebb oszlopa kidűlt, én pedig személyében a legmegbizhatóbb elnöktár-
samat vesztettem el. 

Azért ne várja tőlem senki, tisztelt kerület, hogy én e helyütt rajzát 
adjam áldásdús életének. Felment engem attól őszinte bánatom, a melynek 
szavakat kölcsönözni nem tudok és azon közeli viszony, a mely könnyen elfogulttá 
tehetne, hiszen együttműködésünk összes ideje alatt soha még vélemény eltérés 
sem foglalt köztünk helyet, azért állok én is a gyászolók első sorában. 

Nyilvános életét nem ecsetelem, ismeretes az különben is az országnak 
nagy közönsége előtt, magán élete sem szorúlt rajzomra, hiszen vagyunk e 
teremben is sokan, kiknek emlékezetéből szivélyes és humánus modora nem oly 
könnyen lesz kiirtható. 

Jellemekben oly szegény e korszakban kimagaslik becsületessége, politikai 
tisztasága, hazafisága, vallásossága, szivének rendkívüli jósága. 0 volt azon kevesek 
egyike, a kiknek ellenségük nincs, de nem is lehet, mert nem bántanak senkit, senkit 
nem gyanúsítanak, nem rágalmaznak s kiknek szivétől távol állt az egyesek egy-
oldalú megítélése, a mi fájdalom a jelen korban vajmi kevesek tulajdona, s így 
szállt vele sírba a politikai tisztaság, a hazafiság, a vallásosság és szívjóságának 
egyik prototypja. 

És ha majd állani fog annak itélő széke előtt „Quem trement pote-
states" nyilt homlokkal elfogja magáról mondhatni: „Igaz harczot vívtam és 
megóvtam hitemet." Áldott maradjon emlékezete, nyugodjanak békében porai! — 
Hagyjuk mi is, tisztelt kerület, nyugodni a kiszenvedettet és forduljunk a napi-
rend felé. 

1 . Midőn az egyházkerületi gyűlés a fent egész terjedelmében közlött beszédet 
jegyzőkönyvbe vétetni rendeli, egyszersmind a gyászistentisztelet szónokának, 
ntiszt. Ritter Károly úrnak, a szent beszédével nyújtott épülésért hálás köszö-
netet mond. T. 

2. Egyházkerületi rendtartásunk 59. §. d) pontjának értelmében 
a püspöki szék betöltéséhez szükséges választás elrendeltetik. T. 

3 . Ugyanazon egyházi rendtartás 211.§-ával követelt s az egyházkerületi felügyelő 
úr elnöklete alatt működendő szavazatszedő bizottság következő tagokból ál l : 

egyháziak : Janoska György, Kmeti János, Bodiczky Kálmán, Boor Mihály, Fürst 
János, Rásó Mihály, Krizsan István, Polereczky András, lelkészek; világiak: Ku-
bínyi Árpád, Ruzsjak János, Major Pál, Mudron Pál, Dr. Samarjay Károly, 
Kalenda János, Dobnányi Lajos, Dula Máté, felügyelők. 

4 . Egyházkerületi rendtartásunk 213. §-ában megírt módozatok szigorú megtartásá-
val kiállítandó püspökválasztó szavazatoknak kerületi felügyelő Szent-Iványi Márton úr 
ő nagy méltóságához (Liptó-Szent-Ivány) a ntiszt. esperes urak részéről való beküldésére 

záros határidőül f. évi májushó 17-ike tűzetik ki, ha pedig uj szavazás szüksége 
állana elő, ugyan e czélra f. évi június hó 28-ika állapíttatik meg. T. 



5 . Néhai Dr. Geduly Lajos püspök úr elhunyta következtében szükséges intézke-
dések tárgyában kimondatik : 

1. boldogult püspök úr örököseinek, a püspöki javadalomból a halálo-
zási évnegyedre f. évi február—április hónapokra eső részlete a kerületi pénztár-
ból kiszolgáltatik; 

2. tiszt. Wenk Károly püspöki segédlelkész úr e czímen a kerületi pénz-
tárból húzott fizetése f. évi január és február hónapokra ugyanazon pénztárból 
utalványoztatik; 

3. áldott emlékű püspökünk sírhalmára, a gyászoló család meghallga-
tásával emelendő emlékkő költségeit a kerületi pénztár a pozsonyi gyülekezettel 
megfelelő felerészben közösen fedezi, s az emlékkő felállíttatására a pozsonyi 
gyülekezetet felkéri. T. 

6. Egyházkerületi rendtartásunk 234. §-ának értelmében a püspöki teendők ellátá-
sára hivatott s e feladatát teljesítő ntiszt. Baltik Frigyes liptói főesperes úr díjazását ille-
tőleg kimondatik, 

hogy a püspöki tiszteletdíj összegének s minden más javadalomnak működési 
idejére eső részlete számára biztosíttatik. T. 

• 

7. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
nagys. Dr. Samarjay Károly úr elnöklete alatt Fürst János, Heim Károly, 
Dr. Stefanovics Milos és Schneller István urakból álló bizottság küldetik ki ; 
a jegyzőkönyv szétküldésével pedig Trsztyénszky Ferencz egyházkerületi magyar 
jegyző bizatik meg. T. 

A napirend kimeríttetvén a gyűlés befejezte tárgyalását. 

Kelt P o z s o n y b a n , 1890. évi április hó 10. napján. 

Trsz tyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi tót jegyző. egyházkerületi német jegyző. m 
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Jegyzőkönyv 
felvétetett Pozsony sz. kir. városában a Lvceum nagy termében 1890. évi május hó 
20-án, a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1890. évi ápril hó 10-én Pozsony-
ban tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 3-ik pontja értelme szerint az ugyanezen kerü-
letben megüresedett püspöki szék betöltése tekintetéből az egyes egyházak által beadott 
szavazatok felbontására s összeszámlalására kiküldött szavazatszedő bizottság ülésében. 

Jelenlévők: 
Egyháziak: Janoska György, Kmeti János, Bodiczky Kálmán, Boor Mihály, Fürst 

János, Rásó Mihály, Krizán István, Polerecky András, lelkészek; világiak: Kubínyi Árpád, 
Ruziak János, Major Pál, Mudron Pál, Dr. Samarjay Károly, Kalenda János, Dohnányi 
Lajos, Dula Máté, felügyelők. 

1 . Dr. Samarjay Károly esperességi felügyelő bejelentette, hogy Szentiványi Márton 
val. belső titkos tanácsos ő Nmga kerületi felügyelő úr levelileg értesítette őt, miszerint 
betegsége miatt a szavazatszedő bizottság ülésében részt nem vehet s hogy elnöki 
teendők teljesítésével őt bízta meg, s az összes beérkezett szavazatokat hozzá küldte 
be, a melyeket ezennel a bizottságnak általad. 

A bizottság mély fájdalmát fejezvén ki a felett, hogy szeretett elnöke ezen ölési-
ben részt nem vehet, egyhangúlag s különösen a jelenvolt és hivatal szerinti idősebb 
esperességi felügyelők felkérték Dr. Samarjay Károly, esperességi felügyelő urat az elnöki 
teendők teljesítésére, a ki is a közkivánalomnak engedve az elnöki széket elfoglalta s 
indítványára a jegyzői teendők végzésével Janoska György, Rásó Mihály és Ruziak Já-
nos bizattak meg. 

2. A beérkezett szavazatok következő rendben bontattak fel: 
a 

I. Aryai esperesség: Árvái esperességből beérkezett hat szavazat, melyek közül: 
négy és pedig: Jaszenova, Alsó Kubin, Zsaskó és Nagyfalu szavazata nagytiszt. Baltík 
Frigyes, liptói főesperesre, egy pedig, nevezetesen Lestyine szavazata nagytiszt. Trsztyénszky 
Ferencz, Pozsony városi főesperesre esett; a hatodik, azaz az isztebnei egyház szavazata 
formahiba miatt érvénytelennek nyilváníttatott. 

II. A liptói esperességből érkezett tizenhat szavazat közül: Ivir.-Lehota. 
Csorba, Vazsecz, Tarnócz, Boczabánya, Pribylina, Nagy-Palugya, Szmrecsán, Szielnicz, 
Vychodna, Szent-Péter, Rózsahegy, Német-Lipcse, Hybbe, és Liptó-Szt.-Miklós szavazatai, 
tehát összesen 15 egyház szavazata nt. Baltík Frigyesre és Szent Iván, tehát 1 egyház 
szavazata nt. Trsztyénszky Ferenczre esett. 



III. A inosonyi esperességfoó'l beérkezett 7 szavazat, nevezetesen: Gálos, Zu-
rány, Rajka, Miklósfalva, Németjárfalu és Oroszvár, Hegyeshalom és Levél egyházaké nt. 
Trsztyénszky Ferenczre estek. 

IV. A nyitrai esperességből beérkezett 24 szavazat, melyek közül Assakürt, 
Miava, Szobotist és Nyitra-Szerdahelv, tehát összesen 4 egyház szavazata nt. Trsztyénszky 
Ferenczre; Botfalva, Brezová, Bukócz, Csácsó, Császtkó, Hluboká, Holics, Kosariszko-Prie-
paszné, Kosztolná, Krajná, Lubina, Prítrzsd, Szakolcza, Ó-Tura, Tnrolúka, Vág-Újhely, 
Verbócz, és Felső-Zele, tehát összesen 18 egyház szavazata nt. Baltík Frigyesre esett. 
Szenicz egyházközség szavazata nem vétethetett szavazatnak, miután a beküldött egyház-
gyűlési jegyzőkönyv csupán azt konstatálja, hogy a választó gyűlés eredménytelenül 
oszlott szét. A lipótvári m. kir. országos fegyintézet evang. lelkésze által beküldött sza-
vazat föl sem bontatott, mivel szavazni csupán egyházközségek fel vannak jogosítva. A 
verbói egyház részéről a szavazat nem érkezett be. 

V. Pozsonyyárosi esperességből beküldött 6 szavazat közül Pozsony város 
4 szavazata nt. Trsztyénszky Ferenczre esett; a récsei egyház szavazata formahiba miatt 
érvénytelennek nyilváníttatott; a pozsonyi Lyceum tanári karának szavazata pedig azon 
okból, mert szavazni csak egyházközségek vannak jogosítva, föl nem bontatott s tekin-
tetbe nem vétetett. 

TI. Pozsonyinegyei esperesség egyházaiból 17 szavazat adatván be. ezek 
közül Nagy-Szombat, Duna-Szerdahely, Alsó-Szeli, Felső-Széli, Somorja, Modor (német), 
Misér, Limbach, Szent-György, Német-Gurab, Puszta-Födémes és Bazin (német), összesen 
tehát 12 egyház szavazata nt. Trsztyénszky Ferenczre; Modor (lót), Nagy Lévárd, Modor-
Királyfa, Grinád és Bazin (tót), tehát összesen 5 egyház szavazata nt. Ballík Frigyesre esett. 

YII. A trencsélli esperességből beérkezett 13 szavazat közül Beczkó, Kocha-
nócz, Láz, Morva-Lieszkó, Nemes-Podhrágy, Pűchó, Kis-Sztankócz, Szúlvó, Trencsén és 
Zárjecs, tehát összesen 10 egyház szavazata nt. Baltík Frigyesre; Felső-Ozor, Podluzsán 
és Zay-Ugrócz, tehát 3 egyház szavazata nt. Trsztyénszky Ferenczre esett. Ksinna egyház-
községből szavazat nem érkezett be. 

VIII. A turóczi esperességből beérkezett 11 szavazat, névszerint: Ivánkofalu, 
Turány, Tur. Szt. Márton, Mosócz, Tót-Próna, Szucsány, Pribócz, Háj, Felső-Jeszen, Blat-
nicza és Neczpál egyházakból, melyek mind nt. Baltík Frigyesre estek. A záturcsi egyház 
nem adott be szavazatot. 

Ezek szerint 3 egyház nem adván be szavazatát, két beadott szavazat jogosu-
latlan lévén, egy (szeniczi) érdemleges hiány miatt tekintetbe nem vétetvén, kettő pedig 
formahiba miatt érvénytelennek nyilváníttatván, az érvényesnek elismert 95 szavazat 
közül nt. Ballik Frigyes, liptói föesperes úrra 03, nt. Trsztyénszky Ferencz, pozsony-
városi föesperes úrra pedig 32 szavazat esett. 

Az egyházi rendtartás 211. §-a értelmében érvényesnek elismert 95 szavazat 
közül 11 ellen, nevezetesen zsaskói, nagyfalvi, csácsói, miavai, nyitra-vágujhelyi, verbóczi, 
brezovai, szakolczai, felső-zelei, trencséni és neczpáli ellen részint óvások, részint folya-
modványok, részint panaszok adatván be, ezeket elnök úr a bizottság elé terjesztette. 
A bizottság azonban meghallgatván ezen óvások, folyamodványok és panaszok tartalmát, 
nem érezte magát hivatottnak azok érdeme felett Ítélni, hanem elhatározta, azokat a 
jegyzőkönyv kapcsán a főtisztelendő kerületi gyűlésnek felterjeszteni. Alsó-kubini egyház 
némely tagjainak kérvénye egészen mellőztetett, mivel az az esperességi Lörvényszékhez 
van intézve. 



4 . Ezek után elnök úr az egyházak általános szótöbbsége alapján főtiszt. Baltík 
Frigyes, liptói főesperes urat a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület törvényesen 
megválasztott püspökéül hirdette ki. 

5 . A választás eredményét a megválasztott püspök úrnak tudomására adni s őt 
e méltóságában üdvözölni nagyságos dr. Samarjay Károly, kir. tanácsos úr vezetése 
alatt a szavazatszedő bizottság összes tagjai bizattak meg. 

6. Kubínyi Árpád, kir. kamarás ő Méltósága indítványára a szavazatszedő bizott-
ság közlelkesedéssel köszönetet szavazott nagyságos dr. Samarjay Károly, kir. tanácsos 
úrnak a bizottság munkálkodásának buzgó, igazságos és tapintatos vezetéseért. 

7 . Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével Dohnányi Lajos, Kalenda János felügyelők, és 
Boor Mihály alesperes bizattak meg. 

Ezzel az ülés bezáratott. 

Kmf. 

Janosha György s. k , Dr. Samarjay Károly s. k., 
bizottsági jegyző. bizottsági elnök. 

Jiásó Mihály s. k., 
bizottsági jegyző. 

RuMak János s. k., 
bizottsági jegyző. 

Ezen jegyzőkönyv hi(elesítletett Pozsonyban, 1890. évi május hó 20-án 

Dohnányi Lajos s. k Boor Mihály s. k. Kalenda János s. k. 

Rózsahegy, Salva Károly könyvnyomdája. 



Isztebnén a szintén leköszönt Csillaghy József helyébe, miután őt az egyház kérelmei helyén 
vissza nem tarthaták, Zmeskál Zoltánt, végre másodfelügyelő minőségben Szent-Péteren 
Pottornyay Miklóst és Rózsahegyen Beniaá Dánielt. 

4. Lelkész lett Czimrák János volt brezovai káplán Szjelniczán. 
5. Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Droppa Emil atyja oldala mellett Csorbán, 

Marczy István Modorban a Durandra rendes lelkészül meghívatott Rübecher Albert helyett. 
6. Tanító állomási változások : Holly József, ezelőtt segéd Nagyfaluban, Jaszeno-

ván lett rendes tanítóvá. Felső-Szebben második tanítóvá a Pest megyébe Kávára ment 
Záboj Béla helyett Mendelényi Ede, Dovalón az önkényt leköszönt Ruman János helyett 
Linder Lajos; Csányi Gusztáv megszűnt altanító lenni Kokaván, helyettesíti ideiglenesen 
Stuker József; rendes tanítókká lettek : Hiben János Csorbán, Hrivnák János Rajeczen, 
Timko János Hájon, Klaudíny János Raksán, Sedlacsek János Briesztyán, Nóvák Mátyás 
Ruttkán. 

7. Lelkészszé avattatott a fentnevezett Marczy István. 
8. Hitjelölti vizsgát tettek utólagosan még az előbbi módozat szerint: Bohuss 

Károly Somorja-pozsonyi és Mastena József pozsonyvárosi. 
Ezzel türelmét megköszönve a mélyen tisztelt egyházkerületi gyűlésnek, melylyel 

felolvasott jelentésemet meghallgatni méltóztatott, s magamat további jóakaratába és enge-
dékenységébe ajánlva, tanácskozásaira a kegyelem Istenének áldását újra és újra is lekérem. 

A felolvasott, feszült figyelemmel meghallgatott s osztatlan tetszéssel 
fogadott püspöki jelentést, a főtisztelendő úrnak kifejezett hálája mellett a köz-
gyűlés egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeli. T. 

II. Kapcsolatban a püspöki jelentéssel s tekintettel az 1885. évi VII. t. cz. 5. §, 
B, c szakaszában foglalt azon rendelkezésére, melynél fogva ág. hitv. evang. egyházunkat 
a főrendiházban, hivatalban legidősebb három püspöke, egyetemes főfelügyelője és hivatal-
ban legidősb két kerületi felügyelője fogja képviselni; habár a törvényileg biztosított jog-
egyenlőség és viszonosság alapján valamennyi püspökeink s kerületi felügyelőink főrendi 
ház tagságával való felruháztatását óhajtotta volna: mind a mellett a törvényhozás e 
tényében a múltnak egy sérelmét orvosoltnak, egyházunk igazát elismertnek s egy jobb 
jövőbe vetett reményünk teljesedését bekövetkezőnek látván 

közgyűlésünk a tényt örömmel veszi, bálával fogadja s püspökeink a 
képviselettel járó költségeinek fedezésére teendő javaslat elkészítésére s beterjesz-
tésére az államsegély elosztási tervezetének megállapítására kiküldendő kerületi 
bizottság felhivatik. T. 

III. Ismét összefüggésben a püspöki jelentéssel s indíttatva azon tapasztalat által, 
melynek általánossága mellett szól a mult évi egyet. gyűl. jkvének 50. pontja is, hogy a 
felekezetnélklili-községi, állami iskolák száma folytonosan növekszik s ugy ezekbe mint 
az idegen felekezetű -tanintézetekbe járó felekezetünkbeli tanulók vallásos nevelése nem 
részesül s anyagi helyzetünknél fogva talán nem is részesülhet a kellő figyelemben, miből 
közegyházunkra megmérbetlen kár háramlik s minél fogva vallásunk az ily intézeteken 
való tanításának ugy szellemi mint anyagi oldalát felölelő intézkedéseknek eladázhatlan 
szüksége forog fenn, 

a kerületi gyűlés felkéri az egyetemet, hogy addig is mig a fentidézett 
egyetemes gyűlés jkvi pontjában foglalt határozatnak sikerét élvezhetnek, egy 
egyetemes érvényűi fizetési szabályzatot dolgoztasson ki, nem különben állapítsa 
meg a tanrendet és szervezze a felügyeletet. — H°gy ez ügy állásáról kerüle-
tünkben tiszta képpel bírjunk, felhivatnak az esperes urak e tárgyra vonatkozó 
jelentéseiket f. évi szeptember 15-ig a püspöki hivatalhoz beterjeszteni. T. 

IV. Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére 
Jeszenszky József ur elnöklete alatt Holuby József és Richter Ede urakból 

álló bizottság küldetik ki azon felkéréssel, hogy jelentését a gyűlés folyama alatt 
beterjeszsze. T. 

V. A báró Baldácsy Antal alapítvány-igazgatóságától érkezett ügyiratok átvizsgá-
lására egy 

Dr. Samarjay Károly ur elnöklete alatt Baltik Frigyes, Hodzsa András, 
Ritter Károly, Major Pál, Dohnányi Lajos, Jeszenszky József, Plat thy Gyula, 
Richter Ede, Dulla Máté és Chalupka Endre urakból álló bizottság küldetik ki 
oly felhivással, hogy jelentését a következő ülésen megtenni szíveskedjék. T. 

VI. Püspök ur jelentése szerint az államsegély ez évre is kiutalványoztatván a ker. 
pénztáros ur azt fel is vette, minek alapján 
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főtisztelendő püspök ur elnöklete alatt, Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, 
Scliuli Ágost, Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Bitter Károly, Holuby József, 
Hodzsa András, Schleiffer Károly, Jeszenszky József, Csecsetka Sámuel ós Vitális 
Péter urakból álló bizottság küldetik ki, hogy az az állam segély elosztásának 
tervezetét elkészitvén, javaslatát a következő ülésnek benyújtsa. T. 

VII. A mult évi ker. gy. jkvének VI. pontjával kapcsolatban olvastatván az ugyanazon évi 
egyetemes gyűlés jkvének 44. pontja, mely szerint egyetemes felügyelő urnák a Fiiina-Ádám-íé\e 
ügyben a minisztériumhoz intézett sürgető felterjesztésére válasz nem érkezett, minthogy 
főtisztelendő püspök ur jelentése szerint e tárgyú hivatalos értesítés mai napig sem jött, 

a mindkét oldalról kért tudósítás elváratik. T. 
VIII. A mult évi ker. gyűl. jkvének VII. pontjánál, főtisztelendő püspök urnák elő-

adásából sajnosan értesül a kerület, hogy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur 1884. évi juliushó 11-én 24,727. sz. a. kelt s mind általunk, mind az egyetemes egyház 
(1884. évi egyet. gy. jkve. 19. p.) által örömmel üdvözölt rendeletének daczára a „gyermek 
elkeresztelések" még most is napi renden vannak, sőt hogy püspök urnák mult évi jelen-
tésében felhozott: Ocsovszky Ferencz, nagyszombati, Polacsek Ernő, szeredi, Bellák István, 
illavai és a valcsai plébánosoknak, a legutolsónak ujolag is elkövetett ilynemű törvényszegését 
s miniszteri rendelet megsértését a minisztériumhoz felteijesztvén, püspök ur a mai napig 
még választ sem nyer t ; 

midőn közgyűlésünk a miniszteri választ, mint a törvény foganatosításának és 
saját rendelete végrehajtásának folyományát elvárja, szükség esetén ilyennek 
sürgetésére az egyetemes gyűlést is felkéri. T. 

IX. Ugyanazon évi ker. gyűlés jkvének VIII. s egyet, gyük jkvének 18. pontjánál, 
az „illetéktelen párbérszedés" tárgyában egyetemes felügyelő urnák az evang. reformált 
testvérekkel együttesen a minisztériumhoz felterjesztett sürgető feliratra válasz nem érkezvén, 

a jelentett intézkedés eredményéről szóló tudósítás beváratik. T. 
X. A Beisehel Károly-alapítvány kerületi bizottsága következőkben terjeszti be évi 

jelentését: 

a) Az 1884 . évre szóló megvizsgált számadások szerint, ez idő alatt volt: 

A) F o r g a l o m : 
Bevétel. Kiadás. 

1. Pénztári maradék 1883. évről 145 frt. 36 kr. 
2. Kölcsönszámla 3377 „ — „ 
3. Kamatszámla 5632 „ 44 „ 
4. Iparbank számlája . . . . 6230 „ 25 „ 
5. Haszonbér számlája . . . 1612 „ 60 „ 
6. Vegyesek számlája . . . — „ — „ 

Összeg : 16,997 frt . 65 kr. 

1. Kölcsönszámla 3270 frt . 29 kr. 
2. Kamatszámla 5965 „ — „ 
3. Iparbank számlája . . . . 6849 „ 61 „ 
4. Vegyesek számlája . . . . 160 „ 61 „ 

Összeg : 16,245 frt . 51 kr. 

Összehasonlíttatván a „Bevétel" 16,997 frt. 65 kr. 
a „Kiadással" 16,245 „ 51 „ mutatkozik 

1885. évi januárhó l-jén „pénztári maradék" : 752 frt . 14 kr. 

B ) Vagyoi i í í l l a s 1 8 8 5 . j a i u i á r l i ó 1 - é n . 
1. Hagánkötelezvényekben 16,825 frt . — kr. 
2. Takarékpénztári könyvekben 11,590 „ 36 „ 
3. Értékpapírokban 81,540 „ — „ 
4. Nagyszombati birtok értéke . 25,074 „ — „ 

Összeg: 135,029 írt. 36 kr. 
Levonva : a tbeol. akadémiának kamatokból 

gyűlt tökéjét 3747 fr t . 36 kr. és 
az 1885. évi járulékokra vissza-

tar tot t 6000 „ — „ összesen: 9747 „ 36 „ 
Marad közös vagyon tökékben: 125,282 frt. 00 kr. 

b) A pénztár kezelése s a számadások vezetése kifogástalanul helyesnek találtatván, 
tek. Jeszenszky József pénztáros urnák őszinte közönettel a szokásos felmentvény megadatott. 

c) A járulékok kiosztása a szokott módon s alapszabályi lag kijelölt határidőkön 
megtörtént; nevezetesen : 

1884. évi októberi határidőn az 1884. évre felvett 4500 frtból megmaradt 2180 frt., 
45 segélyzett közé ugy osztatott el, hogy 2170 frt. kiadatott, a maradék 10 frt. pedig a 
tartaléktőkéhez csatoltatott. 
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1885. ki áprilisi határidőn az ez évre visszatartott G000 írtból rész, tehát 
1500 forint a theologiai akadémia pénztárába beszolgáltatott, mig a fenmaradt 4500 írt. 
felerésze : 2250 forint, 44 segélyzett közé kiosztatott. 

Helyeslő tudomásul vétetik. T. 
XI. Fentebbivel tárgyi kapcsolatban olvastatik a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház érte-

sítése, mely szerint néh. Nittnausz Mihály, pozsonyi volt polgár 1880. évi november 15-én 
kelt végrendeletének 5. pontjával a kerületünkbeli, kor által megtörött lelkészek segélye-
zésére 300 forintot hagyományozott, 

Midőn kerületi gyűlésünk a kegyes hagyományozó emlékét e helyütt is 
áldva megörökiti, hagyományát hálás szívvel fogadja, kerületi pénztáros urat 
annak átvételére felkéri s azt a kerületi pénztárban elkülönítve, kitűzött czéljának 
megfelelőleg kezeltetni rendeli. M. 

XII. Beterjesztetnek a n. m. vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministeriumnak 
következő rendeletei: 

1. 1884. évi szeptemberhó 2-áról 29,243. sz. a. Dr. Toldy László „A magyar 
ifjúság Lapja" és Kalocsa Róza „Leányvilág" czimű lapja ajánltatnak. 

2. U. e. évi augusztushó 28-áról 1228. ein. sz. a. A m. kir. országos levéltárra 
vonatkozó törvények és rendeletek megküldetnek. 

3. U. c. évi augusztushó 31-éről 31,151. sz. a. Weisz Ignácznak Nagyszombatban 
nyert iskolai bizonyítványa hatályon kivül helyeztetik. 

4. U. e. évi szeptemberhó 10-éről 30,828. sz. a. A középiskolai tanulók számára 
minden tanév végével szabályszerű iskolai bizonyítványok kiállítandók. 

5. U. e. évi szeptemberhó 18-áról 31,317. sz. a. Martincsák Ignácz számára el-
veszett tanítói képesítő oklevele helyett, ennek másodlata adatott ki. 

6. U. e. évi szeptemberhó 18-áról 30,673. sz. a. Szivacski György kizáratása a 
zombori és károly városi gör. kel. szerb tanítóképző intézetekből. 

7. U. e. évi szeptemberhó 11-éről 27,708. sz. a. Lukács Ferencz számára elveszett 
tanképesitési oklevele helyett, ennek másodlata szolgáltatott ki. 

8. U. e. évi oktoberlió 6-áról 36,729. sz. a. Dr. Wiedermann Károly meg-
bízatása az 1884/5. tanév tartamára a pozsonyi ev. főgymnasium látogatásával. 

9. U. e. évi oktoberhó 22-éről 1510. ein. sz. a. Felhivás a honi iparczikkek 
pártolására. 

10. U. e. évi októberhó 14-éről 36,978. sz. a. Czeizel József számára elveszett 
tanképesítési oklevele helyett, ennek másodlata adatott ki. 

11. U. e. évi novemberhó 6-áról 1542. ein. sz. a. A német nyelv tanítására a 
középiskolákban kiváló figyelem fordítandó. 

12. U. e. évi oktoberhó 31-éről 1469. ein. sz. a. A magyar jelzálog hitelbank 
100 frtos kötvényei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 

13. U. e. évi novemberhó 18-áról 41,931. sz. a. Kovács Saroltának elveszett 
tanítónői képesítési oklevele helyett, ennek másodlata állíttatott ki. 

14. U. e. évi deczemberhó 6-áról 1382. ein. sz. a. A hivatalos levelek csak ki-
vételesen ajánlottan adassanak fel a postára. 

15. U. e. évi deczemberhó 13-áról 42,185. sz. a. Tóth József „Népoktatási tör-
vények és rendeletek tára" czímű műve ajánltatik. 

16. U. e. évi deczemberhó 30-áról 1782. ein. sz. a. A nagyszebeni földhitelintézet 
záloglevelei üzleti biztosítékul elfogadhatók. 

17. U. e. évi deczemberhó 19-éről 45,354. sz. a. Hirschmann Vilmos elveszett 
tanitói képesítési oklevele helyett mást kapott. 

18. 1885. évi januárhó 3-áról 48,761. sz. a. Dr. Széli Lajos „Életmentés és 
egészségtan" és „Vezérkönyv az életmentés és egészségtanhoz" czímű munkái ajánltatnak. 

19. U. e. évi januárhó 6-áról 45,801. sz. a. A budapesti mechanikai tanműhely 
szervezeti szabályzata. 

20. U. e. évi januárhó 23-áról 1790. ein. sz. a. Boncza Miklós „Magyar köz-
igazgatás" czímű szaklapja ajánltatik. 

21. U. e. évi februárhó 3 áról 3034. sz. a. Hazai ipartermékek megszerzésére 
hivassanak fel a tanintézetek. 

22. U. e. évi februárhó 5-éről 48,278. sz. a. A népiskolák tanitói fatenyésztésre 
oktassák tanitvánvaikat. 

23. U. e. évi februárhó 3-áról 1300. sz. a. Wolf Adolf elveszett tanképesitési 
oklevele helyett mást kapott. 

:a 



24. U. e. évi februárhó 10-éről 1149. sz. a. Holzinger Annának hasonló ügye. 
25. U. e. évi februárhó 13-áról 2189. sz. a. A névváltoztatások anyakönyvi be-

jegyzései a politikai hatóságnál őrzött másodpéldányba való beiktatás végett ennek is meg-
küldettenek.. 

26. U. e. évi februárhó 16-áról 4142. sz. a. Pályázat angol nyelv és irodalom 
tanszékére a budapesti egyetemen. 

27. U. e. évi februárhó 26-áról 6923. sz. a. Pályázat magyar és német nyelvi 
tanszékre a körmöczbányai állami főrealiskolánál. 

28. U. é. évi februárhó 25-éről 3963. sz. a. Tscliida Pál használhatatlanná vált 
tanképesitési oklevele helyett mást kapott. 

29. U. e. évi februárhó 25-éről 4068. sz. a. Dobóczky Lajos „Gazdasági és ker-
tészeti tankönyv "-e ajánltatik. 

30. U. e. évi márcziuslió 16-áról 9773. sz. a. Pályázat német nyelvi tanszékre 
a rozsnyói ág. h. ev. főgymnasiumnál. 

31. U. e. évi márcziuslió 9-éről 5716. sz. a. Kuppeldt Károly „Vencek slovenskych 
národnich piesní" czímű dalfüzete az összes hazai tótajku iskolák használatából kitiltatik. 

32. U. e. évi februárhó 2-áról 7040. sz. a. A lelkészek készséggel szolgáltassák 
ki a tanköteles gyermekek összeírásához szükséges adatokat. 

33. LT. e. évi márcziuslió 11-éről 338. ein. sz. a. A tiszavidéki, első erdélyi-, báta-
szék- dombovári- zákányi- és illetve alföld-fiumei vasát társulatok részvényei elfogadhatók. 

34. U. e. évi márcziuslió 24-éről 11,490. sz. a. Dancs Bertalannak ideiglenes 
minőségben való kinevezése a mosonmegyei kir. tanfelügyelői állomásra. 

35. U. e. évi áprilhó 7-éről 5240. sz. a. Kozenn B. fali térképe „Rakausko-uherské 
mocnafstvi" az iskolákból újra szigorúan kitiltatik. 

36. U. e. évi áprilhó 1-éről 8246. sz. a. Harnyay Jusztin elveszett tanképesitési 
oklevele helyett mást kapott. 

37. U. e. évi áprilhó l-éről 8247. sz. a. Borbás István hasonló ügye. 
38. U. e. évi áprilhó 14-éről 7787. sz. a. Zmeskál Mihály árvamegyei kir. tanfel-

ügyelőnek végleges megerősítése. 
39. U. e. évi áprilhó 20-áról 645. ein. sz. a. Bélyegezésre Dötscli Károly-féle 

zsírfesték használtassék. 
40. U. e. évi májuslió 13-áról 17,501. sz. a. Pályázat felvételre a cs. kir. hadi 

tengerészetbe. 
41. U. e. évi áprilhó 28-áról 15,731. sz. a. Portomentesség anyakönyvi ügyekben. 
42. U. e. évi májushó 23-áról 16,884. sz. a. Magyar Péter elveszett tanképesítési 

oklevele helyett mást kapott. 
43. U. e. évi juliuslió 9-éről 1186. ein. sz. a. Belicza József „Magyarország nép-

oktatási intézeteinek és tanitóinak név- és czímtára" czímű munkája ajánltatik. 
44. U. e. évi juliuslió 20-áról 1202. ein. sz. a. A pesti magy. keresked. bank, 

a magyar jelzálog-hitelbank és a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetének záloglevelei üzleti 
biztosítékul elfogadhatók. 

o / 
45. U. e. évi augusztushó 8-áról 25,355. sz. a. Dr. Kállai Adolf karlsbadi orvos 

O ' 
ajánlata két tanár és két tanitó ingyenes ellátásban való részesíttetésére. 

46. U. e. évi augusztushó 9-éről 1155. ein. sz. a. Az egyházi hivatalok ajánlott 
leveleik után az ajánlati díjt megfizetni tartoznak. 

47. U. e. évi juniushó 20-áról 48,404. sz. a. A tanítóképző intézetekben az egész-
ségtan taníttassék. 

48. U. e. évi juliuslió 31-éről 21,925. sz. a. Freeskay János által szerkesztett 
„képek az iparos világból" czímű müve ajánltatik. 

49. U. e. évi juliuslió 23-áról 26,598. sz. a. Dr. Schenzel Guido. „A magyar ko-
rona országainak csapadék viszonyai" czímű müve a középiskolák tanári könyvtárai részére 
ajánltatik. 

50. U. e. évi augusztushó 6-áról 1331. cin. sz. a. A magyar állani közigazgatási 
térképe ajánltatik. 

Mind ezen rendeletek már előbb körözve lévén, tudomásul vétetnek. M. 
XIII. Olvastatik a vallás és közoktatásügyi miniszter urnák 1885. évi februárhó 25-én 

2220, sz. a. kelt, a lelkészekhez bélyegtelenül érkező bélyegköteles okiratok és beadványok-
ról a lelkészek által felveendő lelet tárgyában kiadott rendelete, mely szerint a lelkészek 
a hivatalos lelet felvétele iránti kötelezettség alól feltételesen felmentetnek azon esetre, ha 
netán bélyegtelenül, vagy szabályellenesen bélyegezve hozzájuk érkező vagy előttük felmu-
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tátott ilyen okiratokat vagy kérvényeket el nem fogadják, ha azonban az említett bélyeg-
telen vagy szabályellenesen bélyegzett okiratokat és kérvényeket elfogadják, akkor az illető 
lelkész kötelességében álland a hivatalos lelet felvétele iránt az illetéki szabályok 217. 
§-ának határozatai értelmében eljárni, ennek elmulasztása az idézett szabályok 117. §-a 
1-ső pontjában és a 118. §-ban foglalt büntető határozatok alkalmazását vonván maga után. 

Tudomásul vétetik. T. 
XIV. Az oroszvári hivek peres ügyének állásáról mind ez ideig hivatalos jelentés nem 

tétetvén, 
ilyennek beadása elváratik T. 

XV. Olvastatik : „Jelentés a dunáninneni ág. liitv. evang. egyluízkerület népiskoláiról az 
1884/5. iskolai évről/ mely következőleg hangzik : 

1. Árvái esperesség. 

Lélekszám 6767. 6—12 éves tanköteles fiu 375, 6—12 éves tanköteles leány 314, 
6—12 éves tanköteles gyermek 689; 13—15 éves tanköteles fiu 156, 13—15 éves tan-
köteles leány 142, 13—15 éves tanköteles gyermek 298; 6—15 éves tanköteles fiu 531, 
6—15 éves tanköteles leány 456, 6 —15 éves tanköteles gyermek 987. Ezek közül j á r t : 
a helybeli elemi iskolába 335 fiu, 267 leány, összesen 602 gyermek; a helybeli ismétlő 
tskolába 100 fiu, 95 leány, összesen 195 gyermek; idegen elemi iskolába 12 fiu, 17 leány, 
összesen 29 gyermek; idegen ismétlő iskolába 3 fiu, 2 leány, összesen 5 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 5 fiu, 5 leány, összesen 10 gyermek; magánintézetbe 13 fiu, 9 leány, 
összesen 22 gyermek; középtanodába 2 fiu. Iskolába járt 470 fiu, 395 leány, összesen 
865 gyermek; iskolába nem járt 61 fiu, 61 leány, összesen 122 gyermek. Az iskolás 
gyermekek mulasztottak 9139 félnapot. Mulasztásokért egy szülő sem büntettetett meg. 
A helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású 16 fiu, 8 leány, összesen 
24 gyermek. Tanitó volt 10. Ezek közül 8 képesített, 2 nem képesített; mind a 10 rendes. 
Iskola volt 10. Ezek közül 6 egyházi, 4 községi vagy állami. Az egyházi iskolák az egy-
házközség tulajdona. Mind a 10 iskola jó karban van. Tanterem volt 10, tanitólak 10, 
faiskola 8, testgyakorló egy sem; fekete irótábla 16, fali olvasótábla 137, fali térkép 32, 
földgömb 10, természetrajzi eszköz 44, természettani eszköz 30, kötet könyv 340. Az iskola 
évi jövedelme: kézpénzben 618 frt. 50 kr., terményekben 2547 frt. 76 kr., összesen 
3166 frt. 26 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 100 frt. s ennek évi jövedelme 
5 frt. Az iskola tőkéje 1697 frt. s ennek évi kamatja 112 frt. 76 kr. Tandíjból bejött 
89 frt., egyházi segélyből 2959 frt. 50 kr . ; összes évi jövedelem 3166 frt. 26 kr. Ebből 
fordíttatott: tanítók fizetésére 3148 frt., tanszerekre 8 frt. 26 kr., egyebekre 19 f r t . ; 
összes évi kiadás 3166.frt . 26 kr. 

2. Liptói esperesség. 

Lélekszám 25,818. 6—12 éves tanköteles fiu 1380, 6—12 éves tanköteles leány 
1508, 6—12 éves tanköteles gyermek 2888; 13 — 15 éves tanköteles fiu 678, 13—15 éves 
tanköteles leány 650, 13—15 éves tanköteles gyermek 1328; 6—15 éves tanköteles fiu 2058, 
6—15 éves tanköteles leány 2158, 6—15 éves tanköteles gyermek 4216. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 1245 fiu, 1288 leány, összesen 2533 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 463 fiu, 408 leány, összesen 871 gyermek; idegen elemi iskolába 73 fin, 72 leány, 
összesen 145 gyermek; idegen ismétlő iskolába 14 fiu, 12 leány, összesen 26 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 14 fiu, 22 leány, összesen 36 gyermek; magánintézetbe 1 fiu, 
5 leány, összesen 6 gyermek; középtanodába 11 fiu. Iskolába járt 1821 fiu, 1807 leány, 
összesen 3628 gyermek; iskolába nem jár t 237 fiu, 351 leány, összesen 588 gyermek. 
Az iskolás gyermekek mulasztottak 42,422 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 43 szülő. 
A helybeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású 87 fiu, 79 leány, összesen 
166 gyermek. Tanitó volt 39. Ezek közül 35 képesített, 4 nem képesített s mind a 39 
rendes. Iskola volt 41, mely mind egyházi. Az iskolák közül 38 az egyház tulajdona, 
3 bérelt; 37 jó, 4 rosz. Tanterem volt 41, tanitólak 38, faiskola 17, testgyakorló 21, 
fekete irótábla 70, fali olvasótábla 353, fali térkép 72, földgömb 21, természetrajzi eszköz 396, 
természettani eszköz 113, kötet könyv 1489. Az iskola évi jövedelme : készpénzben 7575 frt. 
83 kr., terményekben 8135 frt. 53 kr., összesen 15,711 frt. 36 kr. Az ingatlan vagyon 
értéke 39,863 frt. 50 kr. s annak évi jövedelme 1885 frt. 50 kr. Az iskola tőkéje 200 frt. 
s annak évi kamatja 10 frt. Tandíjból bejött 2850 frt. 69 kr., községi segélyből 1231 frt., 



egyházi segélyből 9437 frt. 17 kr., egyebekből 297 f r t . ; összes évi jövedelem 15,711 frt. 
3G kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 14,367 frt. 42 kr., segéd tanítók fize-
tésére 240 frt., javításra 270 frt. 50 kr., tanszerekre 43 frt., egyebekre 790 frt. 44 k r . ; 
összes évi kiadás 15,711 frt 36 kr. 

3. Mosoni esperesség. 

Lélekszám 7489. 6—12 éves tanköteles fiu 480, 6—12 éves tanköteles leány 489, 
6—12 éves tanköteles gyermek 969; 13—15 éves tanköteles fiu 164, 13—15 éves tan-
köteles leány 171, 13—15 éves tanköteles gyermek 335; 6—15 éves tanköteles fiu 644, 
6—15 éves tanköteles leány 660, 6—15 éves tanköteles gyermek 1304. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 469 fiu, 486 leány, összesen 955 gyermek; helybeli ismétlő isko-
lába 163 fiu, 171 leány, összesen 334 gyermek; középtanodába 6 fiu. Iskolába járt 638 fiu, 
657 leány, összesen 1295 gyermek; iskolába nem jár t 6 fiu, 3 leány, összesen 9 gyermek. 
Az iskolás gyermekek mulasztottak 14,850 félnapot. Tanító volt 11; ez mind képesített és 
rendes. Iskola volt 8, mely mind az egyház tulajdona s jó karban van. Tanterem volt 10, 
tanitólak 11, faiskola 6, testgyakorló 1; fekete irótábla 21, fali olvasótábla 156, fali tér-
kép 38, földgömb 8, természetrajzi eszköz 275, természettani eszköz 70, kötet könyv 490. 
Az iskola évi jövedelme: készpénzben 4293 frt., terményekben 3199 frt., összesen 7492 frt. 
Az iskola ingatlan vagyonánák értéke 16,400 frt. s ennek évi jövedelme 929 frt. Az iskola 
tőkéje 1399 frt. s ennek évi kamatja 63 frt. 79 kr. Tandíjból bejött 991 frt., községi 
segélyből 818 frt. 71 kr., egyházi segélyből 4659 frt. 50 kr., egyebekből 30 f r t . ; összes 
évi jövedelem 7492 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 6785 frt., javításra 
434 frt., tanszerekre 66 frt., egyebekre 207 fr t . ; összes évi kiadás 7492 frt. 

4. Nyitrai esperesség. 

Lélekszám 50,990. 6 —12 éves tanköteles fiu 2918, 6—12 éves tanköteles leány 
3338, 6—12 éves tanköteles gyermek 6256; 13—15 éves tanköteles fiu 1204, 13 - 1 5 éves 
tanköteles leány 1129, 13—15 éves tanköteles gyermek 2333; 6—15 éves tanköteles fiu 
4122, 6 — 15 éves tanköteles leány 4467, 6—15 éves tanköteles gyermek 8589. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 2899 fiu, 2997 leány, összesen 5896 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 403 fiu, 382 leány, összesen 785 gyermek; idegen elemi iskolába 
40 fiu, 41 leány, összesen 81 gyermek; idegen ismétlő iskolába 10 fiu, felső vagy polgári 
iskolába 11 fiu, 9 leány, összesen 20 gyermek; magánintézetbe 2 leány, középtanodába 
6 fiu. Iskolába jár t 3373 fiu, 3431 leány, összesen 6804 gyermek; iskolába nem járt 
749 fiu, 1036 leány, összesen 1785 gyermek. Az iskolás gyermekek mulasztottak 57,838 
félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 17 szülő. A helybeli elemi iskolába járt idegen 
illetőségű vagy vallású 56 fiu, 32 leány, összesen 88 gyermek. Tanitó volt 74. Ezek közül 
34 képesitett és rendes, 40 nem képesített és segéd. Iskola volt 76. Ezek közül 75 egy-
házi, 1 községi. Az egyházi iskolák közül 55 az egyházközség tulajdona, 20 bérelt. Az 
iskolák közül 58 jó, 18 rosz karban van. Tanterem volt 80, tanitólak 63, faiskola 35, 
testgyakorló 24, fekete irótábla 97, fali olvasótábla 834, földgömb 45, természetrajzi 
eszköz 551, természettani eszköz 222, kötet könyv 480. Iskola épült 5, javíttatott 1. Az 
iskola évi jövedelme : készpénzben 11,650 frt., terményekben 7273 frt, összesen 18,923 frt. 
Az iskola ingatlan vagyonának értéke 6260 frt. s ennek évi jövedelme 442 frt. Tandíjból 
bejött 3451 frt., községi segélyből 612 frt., egyházi segélyből 14,418 f r t . ; egész évi jöve-
delem 18,923 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 15,333 frt., segéd tanítók 
fizetésére 2812 frt., javitásra 214 frt., tanszerekre 140 frt., egyebekre 424 frt., egész évi 
kiadás 18,923 frt. 

5. Pozsonyváros i esperesség. 

Lélekszám 8509. 6—12 éves tanköteles fiu 503, 6—12 éves tanköteles leány 452, 
6—12 éves tanköteles gyermek 955; 13—15 éves tanköteles fiu 136, 13—15 éves tan-
köteles leány 148, 13—15 éves tanköteles gyermek 284; 6—15 éves tanköteles fiu 639, 
6—15 éves tanköteles leány 600, 6—15 éves tanköteles gyermek 1239. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 470 fiu, 430 leány, összesen 900 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
74 fiu, 44 leány, összesen 118 gyermek; idegen elemi iskolába 10 fiu; idegen ismétlő 
iskolába 11 fiu; felső vagy polgári iskolába 2 fiu; magánintézetbe 6 fiu, 42 leány, össze-
sen 48 gyermek; középtanodába 48 fiu, 26 leány, összesen 74 gyermek. Iskolába jár t 
621 fiu, 542 leány, összesen 1163 gyermek; iskolába nem járt 18 fiu, 58 leány, összesen 
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76 gyermek. Az iskolás gyermekek mulasztottak 25,220 félnapot. Mulasztásokért meg-
büntettetett 203 szülő. A helybeli elemi iskolába jár t idegen illetőségű vagy vallású 78 fiu, 
39 leány, összesen 117 gyermek. Tanitó volt 16. Ezek mind képesítettek, 15 közülök 
rendes, 1 segéd. Az iskolák száma 6. Ezek mind egyháziak, az egyházközség tulajdona s 
jó karban vannak. Tanterem volt 16, tanitólak 3, faiskola 2, testgyakorló 2, fekete iró-
tábla 33, fali olvasótábla 134, fali térkép 55, földgömb 5, természetrajzi eszköz 377, ter-
mészettani eszköz 60, kötet könyv 798. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 11,223 frt., 
terményekben 229 frt., összesen 11,452 frt. Az ingatlan vagyon értéke 462 frt. s annak 
évi jövedelme 47 frt. Az iskola tőkéje 50 frt. s annak évi kamatja 2 frt. 50 kr. Tandíjból 
bejött 2345 frt., községi segélyből 102 frt., egyházi segélyből 8847 frt. 50 kr., egyebek-
ből 108 f r t . ; összes évi jövedelem 11,452 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
10,016 frt., segéd tanítók fizetésére 500 frt., javításra 160 frt., tanszerekre 200 frt., egye-
bekre 576 f r t . ; összes évi kiadás 11,452 frt. 

6. Pozsonymegye i esperesség. 

Lélekszám 15,040. 6—12 éves tanköteles fiu 928, 6 — 12 éves tanköteles leány 935, 
6—12 éves tanköteles gyermek 1863; 13—15 éves-tanköteles fiu 330, 13—15 éves tan-
köteles leány 351, 13—15 éves tanköteles gyermek 681; 6 — 1 5 éves tanköteles fiu 1258, 
6—15 éves tanköteles leány 1286, 6—15 éves tanköteles gyermek 2544. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 697 fiu, 725 leány, összesen 1422 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 244 fiu, 239 leány, összesen 483 gyermek; idegen elemi iskolába 180 fiu, 195 leány, 
összesen 375 gyermek; idegen ismétlő iskolába 42 fiu, 51 leány, összesen 93 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 21 fiu, 7 leány, összesen 28 gyermek; magánintézetbe 2 leány, 
középtanodába 37 fiu, 1 leány, összesen 38 gyermek. Iskolába jár t 1221 fiu, 1220 leány, 
összesen 2441 gyermek. Iskolába nem járt 37 fiu, 66 leány, összesen 103 gyermek. Az 
iskolás gyermekek mulasztottak 30,632 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 37 szülő. 
A helybeli elemi iskolába jár t idegen illetőségű vagy vallású 74 fiu, 38 leány, összesen 
112 gyermek. Tanitó volt 30. Ezek közül 29 képesített, 1 nem képesített; 29 rendes, 
1 segéd. Iskola volt 22. Ezek közül 19 egyházi, 3 községi. Az egyháziak mind az egy-
házközség tulajdona. Az iskolák közül 21 jó, 1 rosz karban van. Tanterem volt 26, tanitó-
lak 22, faiskola 2, testgyakorló 2, fekete irótábla 38, fali olvasótábla 322, fali térkép 66, 
földgömb 20, természetrajzi eszköz 311, természettani eszköz 111, kötet könyv 1399. Iskola 
javíttatott 1. Az iskola évi jövedelme : készpénzben 9964 frt. 40 kr., terményekben 2769 frt. 
összesen 12,733 frt. 40 kr. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 15,500 frt. s ennek 
évi jövedelme 798 frt. Az iskola tökéje 27,480 frt. s ennek évi kamatja 1921 frt. 80 kr. 
Tandíjból bejött 1267 frt. 50 kr., községi segélyből 1580 frt., egyházi'segélyből 7166 frt. 
10 kr., összes évi jövedelem 12,733 frt. 40 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
11,482 frt. 55 kr., javításra 209 frt., tanszerekre 106 frt. 10 kr., egyebekre 935 frt. 75 kr . ; 
összes évi kiadás 12,733 frt. 40 kr. 

7. Trencséni esperesség. 

Lélekszám 19,252. 6—12 éves tanköteles fiu 1263, 6 —12 éves tanköteles leány 
1196, 6 —12 éves tanköteles gyermek 2459; 13—15 éves tanköteles fiu 405, 13—15 éves 
tanköteles leány 422, 13—15 éves tanköteles gyermek 827; 6—15 éves tanköteles fiu 1668, 
6—15 éves tanköteles leány 1618, 6—15 éves tanköteles gyermek 3286. Ezek közül j á r t : 
helybeli elemi iskolába 1102 fiu, 1051 leány, összesen 2153 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 167 fiu, 171 leány, összesen 338 gyermek; idegen elemi iskolába 24 fiu, 29 leány, 
összesen 53 gyermek; idegen ismétlő iskolába 1 fiu; felső vagy polgári iskolába 1 fiu, 
9 leány, összesen 10 gyermek; középtanodába 23 fiu. Iskolába jár t 1318 fiu, 1260 leány, 
összesen 2578 gyermek; iskolába nem jár t 350 fiu, 358 leány, összesen 708 gyermek. 
Az iskolás gyermekek mulasztottak 29,446 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 32 szülő. 
A helybeli elemi iskolába jár t idegen illetőségű vagy vallású 46 fiu, 49 leány, összesen 
95 gyermek. Tanitó volt 30. Ezek közül 16 képesített, 14 nem képesített; 20 rendes, 
10 segéd. Iskola volt 28. Ezek mind egyháziak; közülök 25 az egyház tulajdonai 3 bérelt, 
24 jó, 4 rosz. Tanterem volt 30, tanitólak 29, faiskola 7, testgyakorló 6, fekete irótábla 35, 
fali olvasótábla 413, fali térkép 53, földgömb 20, természetrajzi eszköz 514, természettani 
eszköz 76, kötet könyv 24. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 2717 frt. 58 kr., ter-
ményekben 4723 frt. 60 kr., összesen 7441 frt. 18 kr. Az iskola ingatlan vagyonának 
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értéke 11,300 fit. s ennek évi jövedelme 861 frt. 60 kr. Az iskola tőkéje 200 frt. s ennek 
évi kamatja 12 frt. Tandíjból bejött 1417 frt., községi segélyből 208 frt. 50 ki\, egyházi 
segélyből 4447 frt. 08 kr., egyebekből 495 fr t . ; összes évi jövedelem 7441 frt. 18 kr. 
Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 6408 frt. 58 kr., segéd tanitók fizetésére 
833 frt., javításra 70 frt. 60 kr., tanszerekre 49 frt., egyebekre 80 frt., összes évi kiadás 
7441 f r t . ' 18 kr. 
• 

8. Turóczi esperesség. 

Lélekszám 21,457. 6 — 12 éves tanköteles fin 1267, 6—12 éves tanköteles leány 
1167, 6—12 éves tanköteles gyermek 2434; 13—15 éves tanköteles fiu 519, 13 — 15 éves 
tanköteles leány 445, 13—15 éves tanköteles gyermek 964; 6—15 éves tanköteles fin 
1786, 6—15 éves tanköteles leány 1612, 6—15 éves tanköteles gyermek 3398. Ezek közül 
j á r t : helybeli elemi iskolába 1021 fiu, 835 leány, összesen 1856 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 95 fiu, 75 leány, összesen 170 gyermek; idegen elemi iskolába 84 fiu, 92 leány, 
összesen 176 gyermek; idegen ismétlő iskolába 9 fiu, 4 leány, összesen 13 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába 14 fiu, 8 leány, összesen 22 gyermek; magánintézetbe 3 fiu, 
2 leány, összesen 5 gyermek; középtanodába 22 fiu. Iskolába járt 1248 fiu, 1016 leány, 
összesen 2264 gyermek; iskolába nem jár t 538 fiu, 596 leány, összesen 1134 gyermek. 
Az iskolás gyermekek mulasztottak 4379 félnapot. A helybeli elemi iskolába jár t idegen 
illetőségű vagy vallású 162 fiu, 119 leány, összesen 281 gyermek. Tanitó volt 43. Ezek 
közül 30 képesített és rendes, 13 nem képesített és segéd. Iskola volt 42, mely mind egy-
házi. Az iskolák közül 38 az egyházközség tulajdona, 4 bérelt, 29 jó, 13 rosz. Tanterem 
volt 45, tanitólak 40, faiskola 9, testgyakorló 3, fekete irótábla 60, fali olvasótábla 716, 
fali térkép 68, földgömb 28, természetrajzi eszköz 235, természettani eszköz 139, kötet 
könyv 393. Iskola javittatott 1. Az iskola évi jövedelme: készpénzben 7497 frt., ter-
ményekben 4830 frt., összesen 12,327 frt. Az iskola ingatlan vagyonának értéke 25,230 frt. 
s annak évi jövedelme 1486 frt. Az iskola tőke 200 frt. s annak évi kamatja 12 frt. Tan-
díjból bejöt t '6722 frt., községi segélyből 100 frt., egyházi segélyből 3217 frt., egyebekből 
790 f r t . ; egész évi jövedelem 12,327 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanitók fizetésére 
10,343 frt., segéd tanitók fizetésére 1238 frt., javításra 425 frt., tanszerekre 97 frt., egye-
bekre 224 frt., összes évi kiadás 12,327 frt. 

Összegezés. 

Lélekszám 155,322. 6—12 éves tanköteles fiu 9114, 6—12 éves tanköteles leány 
9399, 6—12 éves tanköteles gyermek 18,513; 13—15 éves tanköteles fiu 3592, 13—15 éves 
tanköteles leány 3458, 13—15 éves tanköteles gyermek 7050; 6—15 éves tanköteles fiu 
12,706, 6—-15 éves tanköteles leány 12,857, 6—15 éves tanköteles gyermek 25,563. Ezek 
közül j á r t : helybeli elemi iskolába 8238 fiu, 8079 leány, összesen 16,317 gyermek; hely-
beli ismétlő iskolába 1709 fiu, 1585 leány, összesen 3294 gyermek; idegen elemi iskolába 
423 fiu, 446 leány, összesen 869 gyermek; idegen ismétlő iskolába 90 fiu, 69 leány, 
összesen 159 gyermek; felső vagy polgári iskolába 68 fiu, 60 leány, összesen 128 gyermek; 
magánintézetbe 23 fiu, 62 leány, összesen 85 gyermek; középtanodába 159 fiu, 27 leány, 
összesen 186 gyermek. Iskolába járt 10,710 fiu, 10,328 leány, összesen 21,038 gyermek; 
Iskolába nem járt 1996 fiu, 2529 leány, összesen 4525 gyermek. Az iskolás gyermekek 
mulasztottak 213,926 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 332 szülő. A helybeli elemi 
iskolába jár t idegen illetőségű vagy vallású 519 fiu, 364 leány, összesen 883 gyermek. 
Tanitó volt 253. Ezek közül 179 képesített, 74 nem képesített; 188 rendes, 65 segéd. 
Iskol 

a volt 233. Ezek közül 225 egyházi, 8 községi vagy állami. Az egyházi iskolák közül 
195 az egyház tulajdona, 30 bérelt. Az összes iskolák közül 193 jó, 40 rosz karban van. 
Tanterem volt 258, tanitólak 216, faiskola 86, testgyakorló 59, fekete irótábla 370, fali 
olvasótábla 3065, fali térkép 559, földgömb 157, természetrajzi eszköz 2703, természettani 
eszköz 821, kötet könyv 5413. Iskola épült 5, javittatott 3. Az iskola évi jövedelme : kész-
pénzben 55,539 frt. 31 kr., terményekben 33,706 frt., 89 kr., összesen 89,246 frt. 20 kr. 
Az iskola ingatlan vagyonának értéke 115,115 frt. 50 kr. s ennek évi jövedelme 6454 frt . 
10 kr. Az iskola tőkéje 31,226 frt. s annak évi kamatja 2134 frt. 85 kr. Tandíjból bejött 
19,133 frt. 19 kr, községi segélyből 4652 frt. 21 kr., egyházi segélyből 55,151 frt. 85'kr. , 
egyebekből 1720 fr t . ; összes évi jövedelem 89,246 frt. 20 kr. Ebből fordíttatott: rendes tanitók 
fizetésére 77,883 frt. 55 kr., segéd tanitók fizetésére 5623 frt., javításra 1783 frt . 10 kr., tan-
szerekre 709 frt. 36 kr., egyebekre 3247 frt. 19 kr., összes évi kiadás 89,246 frt. 20 kr. 



Tudomásul vététvén, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe igtattatik. L. 
XVI. Mult évi ker. gyűlés jkvének XVIII. pontja nyomán, melylyel a nyitrai esperes-

nek meghagyatott arról gondoskodni, hogy a nyitrai esperességben a nem képesített s 
magyar nyelvben járatlan tanitók, képesitett s a magyar nyelvet sikerrel tanítani képes 
tanítók által belyettesítessenek : olvastatott a vallás és közoktatásügyi magyar kir. miniszter 
urnák 1885. évi márcziushó 26-án 38,934. sz. a. kelt rendelete, melyben sürgős értesítés 
kéretik az ez ügyben történtekről; továbbá olvastatott a vallás és közoktatásügyi miniszter 
urnák 1885. évi május 28-án 20,301. sz. alatt kelt s a magyar nyelvet nem tudó taní-
tókról szóló rendelete; végül olvastatott a nyitrai közigazgatási bizottságnak folyó évi 
augusztus 18-án, 1896. sz. a kelt s főtisztelendő püspök urlioz intézett átirata, melylyel a 
közigazgatási bizottság ötven névszerint elősorolt evang. nyitrai tanitóra nézve követeli, 
hogy közülök 49-en augusztus végével hivatalukból elbocsátassanak, egynek a magyar 
nyelvből leteendő vizsgához egy évi batáridő adassék, az elbocsátott tanitók pedig képe-
sitettekkel belyettesítessenek. 

A nyitrai esperes jelenti, hogy a nyitrai közigazgatási bizottságának végzése mivel 
már az esperességi gyűlés után érkezett, ezen nem tárgyaltathatott: azonban a nyitrai 
esperesség, tekintettel a mult évi ker. gyűlés határozatára, hogy az 1879. évi XVIII. törvény-
czikknek s az azon alapuló többszörösen kiadott miniszteri rendeleteknek elég tétessék és 
a nyitrai • iskoláknál kifogásolt hiányokon segíthessen, az esperességi gyűlésből négy szervező 
bizottságot küldött ki, melyeknek feladata : azon egyházakba, hol az iskolák kérdésessé lettek 
kimenni, ezen iskolákat a törvény kívánalmai szerint rendezni, működésűket szept. 15-éig 
befejezni, eljárásuk eredményéről az esperességi gyűlésnek jelentést tenni, mely jelentés 
főtisztelendő püspök úrhoz is be fog terjesztetni. Midőn több esperességből is jelentetett, 
liogy hasonlóul ott is magyarul nem tudó tanitók e nyelvben járatos és képesitett tanítókkal 
lielyettesitendők és kívántatott, hogy azon okból, mert az idő rövidsége miatt és mert képe-
sitett tanitók nem kaphatók, a rendezetlen iskolákat szabályszerűen betölteni nem lehet, a 
magas kormányhoz kérelem intéztessék, hogy az iskolák rendezésére és szabályszerű ellátá-
sára még egy évi határidő engedélyeztessék. 

A kerületi gyűlés a nyitrai esperes jelentését tudomásul vévén, ennek 
meghagyja, hogy az esperességi szervező bizottságok működésének eredményéről 
szóló jelentését, a megszabott batáridőig főtisztelendő püspök úrhoz terjeszsze be; 
azon megokolt kívánságra pedig, hogy az idő rövidsége miatt s azért mert képe-
sített tanitók nem kaphatók, az iskolák rendezésére és szabályszerű ellátására még 
egy évi batáridő engedtessék elhatározta, ily értelmű kérvényt a magas kormány-
hoz felterjeszteni. L. 

XVII. Mult évi ker. gyűlés jkvének XIX. pontjánál olvastatik a vallás és közoktatás-
ügyi magy. kir. minisztériumnak 1884. évi deczemberhó 26-án 44,835. sz. a. kelt leirata, 
melylyel főtisztelendő püspök ur értesíttetik, hogy a ságlii ág. liitv. evang. leány egyház-
községnek a ságbi községben netalán felállítandó állami elemi iskola javára, az iskolai 
épületnek átengedésére és az 5°/0-os iskolai adó viseléséről kiállított nyilatkozata, az iskola-
épület átengedésére vonatkozólag illetékes egyház főhatósági jóváhagyási záradékkal ellátva 
nem lévén, az emiitett ajánlatot tárgyalás alá nem vette; egyszersmind azon kívánságot fejezi 
ki, hogy a ságbi iskola a törvénynek megfelelően az 1885/6. tanév végéig felekezetileg 
rendeztessék. 

A kerületi gyűlés az első részletet, mely szerint az iskola felajánlását 
az államnak, az illetékes egyházi hatóság jóváhagyása nélkül, tárgyalás alá nem 
vette, bálás tudomásul veszi, a második részletre nézve meghagyja a nyitrai esperes-
nek, liogy a ságbi iskolát a kijelölt batáridőig a törvénynek megfelelően egy-
házilag rendezni törekedjék. L. 

XVIII . Mult évi ker. gyűl. jkvének XX. pontjához, melylyel főtisztelendő püspök ur 
felkéretett, hogy a jaUoniczi iskolának megmentése iránt lépéseket tenni s jövőre az ily 
túlkapások ellenében védelmet eszközölni kegyeskedjék : főtisztelendő püspök ur jelenti, 
liogy a jabloniczi iskola ügyében a magas kormányhoz felterjesztést intézett, azonban 
választ még mai napig sem nyert; az egyetemes gyűléshez azonban ez ügyet fel nem ter-
tesztbette, mert a szükséges iratokat a nyitrai esperestől idején nem vette. 

A kerületi gyűlés főtisztelendő püspök urnák jelentését tudomásul vévén, 
a magas kormánynak válaszát várja. L. 

XIX. Olvastatik a vallás és közoktatásügyi minisztériumnak f. é. márcziushó 30-án 
11,148. sz. a kelt rendelete, melylyel kifogásol tátik, hogy a nagy-pritrzsdi Pasekách és 
Behnan vagy Horánszky nevű irtványokon levő ág. hitv. evang. iskolákban tanitókul tan-



képesítő oklevelet nélkülöző egyének vannak alkalmazva és ezek után nyugdíjjárulék sem 
fizettetik s a tantermek felszerelve nincsenek. 

A kerületi gyűlés a nyitrai esperest utasítja, hogy a kifogásolt hiányokon 
segíteni igyekezzék. L. 

XX. Olvastatott a vallás és közoktatásügyi minisztériumnak 1885. jul. 21-én 25,532. sz. a. 
kelt rendelete, melylyel kifogásoltatik, hogy Lubina, Krajna, Kosztolna és Felső-Bot falu 
községekben vagy azok irtványain levő ág. hitv. ev. egyházközségek és fiókjaik iskoláiba a 
tanulók évenkint 8 hónapon át nem járnak és ismétlő iskola még ez idő szerint sem létezik. 

A kerületi gyűlés utasítja a nyitrai esperest, hogy egész szigorral igye-
kezzék a felmutatott hibákat orvosolni. L. 

XXI. Mult évi kerületi gyűlésünknek, az államilag segélyzett középiskolák supplicatiojára 
vonatkozó XXI. pontja C. alattijának és az ugyanazon évi egyetemes közgyűlés 14. pontja 
3. alattijának együttes tárgyalásánál 

közgyűlésünk kimondja, hogy előbbeni határozatánál megmarad s az 
államilag segélyzett középiskoláktól a tápintézeteikre való supplicatio jogát meg-
vonatni kivánja. T. 

XXII. A Zsedényi alapítványból, a hagyományozó végakaratának s az 1881. évi kerületi 
gyűlés, jegyzőkönyve XXXI. pontjában foglalt határozatának értelmében főtisztelendő püspök 
ur következő tanítókat részesített ösztöndíjakban: Árvában, Burján János, porubai-; 
Sipka György, nagyfalusi-; Liptóban, Orphanides Lajos, hibbei-; Mosonyban, Aminger 
János, levéli-; Nyitrában, Kosztolny Márton, kosariszkói-; Kanya Mátyás, mijavai-; 
Pozsonyvárosban, Frühwirth Lajos, pozsonyi-; Pozsonyinegyében, Izák János, modori-; 
Trencsénben, Simko Mihály, trencséni-; Tliróczban, Bartos Károly, ivankofalvai tanítókat. 

Tudomásul szolgál; az ösztöndíjasok pedig felhivatnak, hogy szabály-
szerűen kiállított bélyeges nyugtáikat, illetékes esperesi hivataluk utján tek. 
Jeszenszky József pénztáros úrhoz küldjék be. T. 

XXIII . Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami tanitó- és tanítónőképző 
intézetekben a vallás oktatásáról szóló következő jelentések : 

1. A pozsonyi tanítónőképző intézetről jelenti nt. Trsztyénszky Ferencz pozsony-
városi főesperes és kerületi biztos úr, hogy az intézetet 6 első-, 7 másod-, 3 harmad- és 
4 negyedéves, összesen 20 protestáns növendék látogatta, kiket tiszt. Freytag Victor, 
pozsonyi lelkész ur, oktatott. Tantárgy volt a keresztyén anyaszentegyház története, Pálfy 
József tankönyve szerint. A juniushó 9-én a jelentést tevő esperes ur jelenlétében tartott 
évi záró és képesítő vizsgálaton az első három tanfolyamból 15 növendék vizsgázott, — 
egy kilépett volt — s közülök „jeles" osztályjegyet nyert 7, „jó" 7, „elégséges" 1. 
Ugyanez alkalommal képesítő vizsgát tett 4, a negyedik tanfolyamba jár t növendék, a 
megelőző három tanfolyam vallástani anyagából, köziilök 2 „jeles" 2 pedig „jó" eredmény-
nyel, kik a gyakorlati tanításban is szép ügyességet tanusitottak. — A gyakorló iskolába 
jár t 8 gyermek. Tanultak imádságokat, bibliai történetet és kátét. Vizsgálatuk ugy a 
gyermekek igyekezetéről mint tanítójuk t. Korcsek Zsigmond ur buzgóságáról s ügyességéről 
szép tanúbizonyságot szolgáltatott. 

2. A modori tanítóképző intézet evang. vallástanára tiszt. Hollerung Károly lelkész 
ur jelenti, hogy az 1884/5. tanévben a 3 első osztályban az egyháztörténelmet tanította, 
különös tekintettel hazánk viszonyaira, a 4-dik osztályban pedig a vallástanítás módszertanát 
összekötve gyakorlati mintaleczkékkel a képzőintézet gyakorló iskolájában. Az évi záró-
vizsgálatok juniushó 11-én tartattak nt. Ritter Károly, pozsonymegyei főesperes és 
kerületi biztos ur jelenlétében az 1-ső osztályból 1 dicséretes és 1 jó, a 2-dik osztályból 
3 kitűnő, a 3-dik osztályból 4 kitűnő és 1 jó, a 4-dik osztályból végre 1 kitűnő ered-
ménynyel. Az ugyanezen napon megtartott képesítő vizsgálatot 1 növendék kitűnő ered-
ménynyel állotta ki. 

3. A znióvéiraljai tanitóképzőintézet evang. vallástanára tiszt. Rosza János, ivanko-
falvai lelkész ur jelentése szerint az intézetnek az 1884 5. tanévben 5 ág. hitv. evang. és 
1 ev. reform, növendéke volt. Tantárgy volt az egyháztörténet Haan Lajos tankönyve 
szerint. A f. évi juniushó 13-án nt. Hodza András, turóczmegyei főesperes és kerületi biztos 
ur jelenlétében megtartott vizsgálatok alkalmával az 1-ső osztályból 2 növendék kitűnő, 
2 elégséges, a 2-dik osztályból 1 jó, a harmadik osztályból 1 kitűnő osztályjegyet nyert. 

Ezzel kapcsolatban jelenti főtisztelendő püspök ur, hogy tiszt. Rosza János levél-
ben benyújtott lemondása folytán a znióváraljai tanitóképzőintézetben eddig teljesített hit-
oktatói teendőkről, általa a vallástanítás vezetésével tiszt. Klimo Vilmos, pribóczi lelkész 
ur lett megbizva és a ministeriumnál bejelentve. 
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Mind ezen jelentések valamint a főtisztelendő püspök ur intézkedése 
tudomásul vétetnek. M. 

XXIV. Olvastatik tiszt. Gyuris János lipótvári magy. kir. fegyintézeti lelkész ur ezen 
intézetben teljesített működéséről szóló kimerítő s érdekes tartalmú jelentése, mely szerint a 
fegyenczek összes forgó létszáma 167 volt, közülök 65 ág. h. evang. ; 102 ev. reform. ; 
ezek közül kiszabadult 27 (9 evang. 18 reform.) feltételes szabadságra bocsáttatott 9 (4. ev. 
5. ref.) közvetítő intézetbe szállíttatott 3 (1 evang. 2. reform.) meghalt 4 (2 ev. 2 ref.) Az 
1884-diki év végén maradt 124. 

Tudomásul vétetik. M. 
XXV. Olvastatik tiszt. Várady Bálint illavai magy. kir. fegyházi ref. lelkész úrnak az 

ezen intézetben gondozása alatt álló ág. h. ev. fegyenczekről szóló jelentése, kiknek 
száma 32. A jelentést tevő lelkész úrnak köszönhető az ottani protestáns templomnak ujjá 
alakítása, egy orgona-harmonium valamint egy koporsóterítő megszerzése, és egy össz-
hangzatos énekkar szervezése. A fegyenczekkel tartott vizsgálat a keresztyén erkölcstanból 
szép eredményt mutatott fel. 

Tudomásul vétetik. M. 
XXVI. Mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XXV. pontjával a tömeges tűzkár elleni 

biztosítás tárgyában kiküldött bizottság benyújt ja munkálatát, mely szerint az általa felszó-
lított 7 biztosító társulat közül háromnak t. i. az első magyar altalános, az assecurazioni 
generali és a magyar franczia biztosító társulatoknak, mint teljes biztosíték mellett legol-
csóbbaknak ajánlatait tartja figyelembe veendőknek, — ezeknek ajánlata ugyanis a szilárd 
és nem szilárd alapú épületek után fizetendő díjakra nézve egyenlő és ezen díjak sokkal 
olcsóbbak, mint a dunántuli vagy a tiszai kerületek által fizetettek. Ha van egy kis el-
térés, ugy az azon százalékokban mutatkozik, melyeket a társaságok a tiz évre biztosított 
feleknek és az egyházkerületnek felajánlanak. Mert mig az első magyar általános a felek-
nek 10°/o-t, a generali és a magyar-franczia 20°/0-t leir, az első magyar a kerületnek 
200/y-t, a magyar-franczia 17°/0-t és a generali csak 15°/0-t kész a befizetett díjakból 
visszaszolgáltatni. Ez alapon a bizottság javasolja a kerületnek, 

1) hogy a tömeges biztosítást, melyet mult évi gyűlésén elvben elfogadott, most 
életbe léptettesse; 

2) hogy a tömeges biztosítást azon szerződés alapján foganatosítsa, mely szerződést 
a bizottság előterjeszt; 

3) hogy a szerződés végleges megkötésére egy a főtisztelendő és nagyméltósága 
kerületi elnökségből, ns. Samarjay Károly, tek. Jeszenszky József, nt. Trsztyénszky Ferencz 
és tiszt. Schleiffer Károly tagokból álló bizottságot felkérjen; 

4) hogy a szerződést az „első magyar általános biztosító társasággal" kösse meg; 
5) hogy a kerületi ügynök tisztjével tiszt. Schleiffer Károly lelkészt bizza meg; 
6) hogy a kerületi bizottság eddigi jegyzőjének sokféle fáradozásáért és tetemes 

utazási, levelezési és vendéglátási költségei fejében 40 frtnyi tiszteletdíjat utalványozzon ; 
7) hogy a kerület részére eső tiszta nyereményből egy a kerületbeli papok és 

tanítók árvái számára Pozsonyban felállítandó kerületi árvaházra tőkét gyűjtsön, mely alap-
tőkét az államsegélyből évenként kiutalványozandó 1000 frt. a német és a tót jegyzők és 
jegyzőkönyvekre való kiadás megtakarítása és ide fordítása által, valamint egyéb források-
ból gyorsan lehetne növeszteni; 

8) hogy a kerület az egyházak lelkészeinek és a megyék espereseinek meghagyja, 
hogy a kerületi ügynöknek mindenben, különösen a díjak beszedésében segédkezet nyújt-
sanak, mivel a nélkül a kerület, mint kezes kárt szenvedne és ennek folytán a kitűzött 
szent czél mihamarább elérése megakadályoztatnék. 

Egyúttal beterjeszti a társaság által már elfogadotnak vehető „szerződés" mintáját 
következő szövegezésben: 

Szerződés, 
mely egyrészről a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület, másrészről a 

által az egyházi épületek és azok belső felszerelésének, valamint az alább meg-
jelelt egyházi ugy mint világi hivatalnokok vagyonának tüz elleni tömeges biztosítása végett tiz évre, 
oly világos kijelentéssel köttetett hogy a társaság általános tűzbiztosítási feltételei csak annyiban 
fognak irányadóknak tekintetni, a mennyiben azok jelen szerződés pontjai által modosulást nem 
szenvednek. 

Feltételek 1. A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület megbízza a 
társulatot az 1886. jan. 1-től az 1896. jan. 1-jéig tiz évi tartamra a hatósági 

köre alá eső egyházak épületei — úgymint templomok, imaházak, tornyok, iskolák és ezeknek belső 
felszerelése, — továbbá a lelkész- és tanitólakok és a hozzájok tartozó mellék és gazdasági épületek 
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— még is az egyháznak tulajdonához tartozó bármi néven nevezendő' magán épületek, — ezen kivül 
a lelkészek, tanárok, tanitók, valamint a gyülekezeti gondnokok, egyházközségi, megyei és kerületi 
felügyelők és jegyzők külön kívánságára azoknak épületei, ingóságai tűzkár elleni biztosításával, 
és kötelezi magát a hatáskörében fekvő minden egyes egyházközség egyházi vagy közoktatási ala-
pitványvagyonát képező épületeket és ezek belső felszerelését ezen tiz év alatt kizárólag a szerződő 
társaságnál biztosítani. 

A társaság ellenben köteles a fentebbi pontban felsorolt épületeket és ingóságokat tűzkár 
ellen az alant kiteendő díjtételek mellett biztosítani. 

2. A biztosítandó tárgyak a társaság bevallás — mintáin, e minta rovatai által megkívánt 
részletezéssel ajánlandók fel biztosításra. A fölvételi részletes becslés a bevalláshoz csatolandó. 

3. A biztosítási tárgyak a tűzveszélyességet fokozó vagy csökkentő minőségükhöz két 
osztályba soroztatnak. Az elsőbe tartozik minden tisztán kőből vagy égetett téglából épült templom, 
imaház, torony, iskola és lakház. A másodikba minden nem szilárd falazatú épület s minden mellék 
és gazdasági épület tekintet nélkül a falazat minőségére. 

E két főosztály mindegyike három alosztályra oszlik, ugy hogy az 
I. alosztályba a réz, pala, kőpép és cseréptető, 

II. „ a deszka vagy zsindelytető, 
I I I . „ a nád, gyékény, zsubtető alatt álló épületek tartoznak. 

A biztosítási díj minden 100 frt. érték után egy évre a következőleg állapíttatik meg: 

I. f ő o s z t á l y : II . f ő o s z t á l y : 
1. alosztály 10 kr. 1. alosztály 12'/2 kr. 
2. „ 35 „ 2. „ 45 " „ 
3. „ . . 85 , 3. „ 100 

A díjon kívül fizetendő a szabályszerű kötvény és bélyegilleték. 
A biztosítandó épületekben található ingóságok ugyanazon díjszabás mellett biztosíttatnak. 
Tiz évre terjedő biztosításnál 10°/0 engedélyeztetik a biztosító félnek. 
A díjak évenként fizetendők. 
4. Pozsonyváros területén levő, e szerződés keretébe eső épületekre nézve a biztosítási 

díjak ezek : 
I. f ő o s z t á l y : II . f ő o s z t á l y : 

1. alosztály 8 kr. 1. alosztály 11 kr. 
2. n 20 „ 2. „ 35 „ 
3. 85 „ 3. „ 85 „ 
és tiz évi biztosításnál 20°/0 engedmény. 

5. A társaság a tényleg befolyt díjak 20°/0-át az egyházkerületnek kedvezménykép átengedi. 
6. A biztosítási ajánlathoz melléklendő a biztosítandó tárgyak részletes hiteles becslése, 

mely szakértők által, vagy ezek hiányában egyházi közegek vagy a helybeli elöljáróság áltai kiál-
líttatott. Az ily becslés káresetén a kártérítési felszámítás alapjául a társaság által elfogadtatik. 

A társaságnak jogában áll ezen becsléseket felülbecsültetni s ha e felülbecslésböl kitűnik, 
hogy a biztosítandó tárgy értékénél magasabbra van bevallva, a becslés lejebbszálitását a kerületi 
bizottság-, illetőleg ügynöktől kívánhatja. 

7. Az egyházkerület hatósága alatt álló községek és alapítványok, melyeknek vagyonai 
jelenleg más biztosító társaságnál vannak biztosítva, kötelesek mihelyt kötvényük lejár, vagy mihelyt 
annak akadálytalan törlesztése lehetővé válik, — vagyonaikat kivétel nélkül a 

társaságnál biztosítani. 
8. A bevallott tárgyak biztosítása a bevallásnak a főügynőkséghez való 

•beérkezése után legközelebb következő déli 12 órakor veszi kezdetét s a kötvényben foglalt lejárati 
nap déli 12 órakor ér véget. 

9. A tűzbiztosítási dijakat, melyeket az egyházkerület ügynöke szed be és melyekért az 
egyházkerület jót áll, ezen ügynök köteles a biztosító társaságnak nyugta mellett 3 hónap alatt 
beszolgáltatni. 

10. Ha a biztosítot érték időközben változást szenved: 
a) Tüzeset folytán, — úgy a biztosítás a kár mérvéhez képest egészben vagy részben 

megszűnik s a kár évének díja a társaság javára esik. Részbeni kár után a díjkötelezvények értékei 
az épen maradt tárgyak biztosított értékeihez arányosan módosíttatnak. A tűz által részben elpusz-
tított tárgy épen maradt része, valamint az egészen vagy részben leégett biztosított tárgyat helyet-
tesítő újonnan emelt vagy készített tárgy elkészülte után — haladéktalanul újra biztosítandó e 
szerződés módozatai szerint. 

b) Nem tűzkár folytán, hanem javítások, átalakítások stb. által; — úgy ez a társaság 
főügynökségének azonnal bejelentendő, mely a jelentés alapján függeléket vagy 

új kötvényt állit ki s az érték csökkenéséhez vagy növekedéséhez képest a díjat visszatérítés utján 
csökkenti vagy utánfizetés utján növeszti. — 

11. a) Kár esetén a szerződő társaság kötvény feltételeinek idevágó szakaszai általában 
érvényesek, de a társaság a kártérítésre akkor is kötelezi magát, ha rendkívüli postai vagy egyéb 
akadályok folytán a kárjelentés a tűzeset napjától számított 10 napot késett volna is. 

b) A társaság ugyancsak lemond azon jógáról, mely szerint a kártérítésnél avulás czimén 
levonásokat eszközölhetne, ellenben helyt ád az egyházkerület közegének a károk felvételénél. Ezért 
az egyházkerület közege ugy a károsult biztosított fél által a kár után azonnal, mint a társaság 
által a kárfelvétel napja iránt értesítendő. 

5* 
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c) A biztosító társulat részéről minden kárfelvétel az illető egyház elöljáróságával is 
tudatandó, hogy ez a kárról felvett jegyzőkönyvbe netáni észrevételeit beiktathassa, vagy abbani 
megnyugvását kifejezhesse. 

d) A károk a biztosító társulat által legfeljebb a kárjelentésnek a 
foügynökséghez való beérkeztétől számítandó 10 nap alatt — ha csak valami elemi vagy más rend-
kívüli akadály közbe nem jön, — felveendők s a felszámitás befejezésére következő 8 nap alatt 
kiegyenlítendők. 

e) Ha valamely kár megtérítése megtagadtatnék, vagy pedig a kárösszeg megállapítása 
körül meghasonlás támadna, ily esetben egy oly bíróságra bizatik az ügy eldöntése, mely bíróságnak 
egyik tagját a társulat főügynőksége, másikát az egyházkerületnek közege 
választja. Ezen bíróság vagy Pozsonyban ül össze, vagy pedig a kár helyszínén. 

12. A biztosító társulat minden kártérítési összeget az egyházkerületi közeg kezeihez 
fizet le. 

13. A társaság az egyházkerületet köteles mindennemű biztosítási nyomtatványnyal díjta-
lanul ellátni, viszont azonban az egyházkerület minden biztosítási ügyben e nyomtatványokat tar-
tozik használni. 

14. A társaságot az egyházkerülettel szemben a főügynökség, az egy-
házkerületet a társasággal szemben azon közeg képviseli, melyet az egyházkerület erre kijelöl. 

15. E szerződés lejáratáig felbonthatatlan s tartama alatt az egyházkerület hatósága 
alatt álló egyházközségek és alapítványok a társaságon kivül 
semmi néven nevezendő más biztosító társasággal biztosításokat nem köthetnek. 

16. A társaság köteles az egyházkerület által a' díjak be nem hajthatása folytán törlesz-
tendőknek vélelmezett kötvényeket a kötvény kiállítási napjától számított félesztendőn belül törlésre 
elfogadni, jogában áll ellenben a fenti határidőn belül törlésre nem küldött kötvények be nem folyó 
díjait rövid uton behajtani. 

Jelen szerződés két egyenlő példányban kiállíttatván, a dunáninneni ág. h. ev. egyház-
kerület és a társaság igazgatósága által aláíratott s mind 
a két szerződő félnek egy egy példányban kiadatott. 

a közgyűlés a bizottságnak nyilvánított köszönet mellett a jelentést 
tudomásul veszi; a bizottság jegyzőjének tiszteletdíjul 40 frtot. a kerületi pénztár-
ból kiutalványoz, a javaslatokat és szerződést szabályszerű tárgyalás végett, jövő 
ker. gyűlésen végleges határozathozatal czéljából az esperességekre leszállítja. T. 

XXVII . A hit- és lelkészjelölti vizsgálatok rendezése tárgyában mult évi kerületi gyűlé-
sünk jegyzőkönyvének XXVI. pontjában kifejezett óhajtás, ugyanazon évi egyetemes gyűlés 
jkvének 23. pontjában foglalt határozattal kielégíttetvén, az ott közlött vizsgálati berendezést 

egyházkerületi közgyűlésünk magáévá teszi s csakis a 4. pont 3. kikez-
dését ugy kívánja átalakíttatni : „Ezen bizottságnak állandó elnöke minden egyes 
kerületi osztálynál az illető püspök" álljon. T. 

XXVIII . Egyetemes felügyelő méltóságos Prónay Dezső báró ur, Ácsán 1885. évi június 7-én 
58. sz. a. kelt meghívójával, a folyó évi egyetemes gyűlés helyéül Budapestet s határidejéül 
szeptemberhó 30-ának délelőtti 9 72 óráját oly módon tűzi ki, hogy előző napon, szep-
temberlió 29-én esti 5 órakor pesti egyházunk tanácstermében előértekezlet fog tartatni. 

E gyűlésen kerületünk képviseletével megbízatnak a rendszerinti 
elnökség mellett Nóvák Sámuel, Baltik Frigyes, Schuh Ágost (napi díjjal), 
Leska János, Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly, Huszár Gusztáv, Hodzsa 
András, Kubinyi Árpád, Platthy Gyula, Major Pál, Valásek Pál, Dr. Samarjay 
Károly, Kalenda János, Dohnányi Lajos, Jeszenszky János, Michaelis Vilmos 
(napi díjjal) urak. T. 

XXIX. Á kerületi pénztár és pénztárosi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság 
jelentése szerint : 

1. Az 1884. évi forgalom: 
Bevétel 7273 frt 63 kr. 
jKiadás . . . . . . 5388 „ 78 „ 

pénztári maradék : 1884 frt 85 kr. 
2. 1884. deczember 31-iki vagyonállás : 

Cselekvő vagyon, tőkékben . . . . . . . 49,050 frt 50 kr. 
Szenvedő vagyon, alapítványokban . . . . . 25,073 „ 05 „ 

Levonva a szenvedő vagyont a cselekvőből, mutatkozik tiszta vagyon: 26,128 frt 37 kr. 
Összehasonlittatván a jelenleg kimutatott vagyon . . . 26,128 frt 37 kr. 

az 1883. év végén kimutatott vagyonnal 25,073 „ 05 „ 
mutatkozik vagyonnövekvés : 1055 frt 32 kr. 

Tudomásul szolgál. T. 
XXX. A kiküldetésében eljárt pénztári vizsgáló bizottság ajánlatára, miután ez a beter-

jesztett számadásokat teljesen rendben találta s az előtte fekvő értékpapirok-, kötelezvények 
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és iparbanki könyvecskékből a kimutatott egyházkerületi vagyonállás tényleges létezéséről 
meggyőződött, 

a kerületi gyűlés tek. Jeszenszky József urnák az 1884. évre vonatkozó-
lag a felmentvényt megadja s ugy a pénztáros urnák, mint pénztári ellenőr tek. 
Richter Ede urnák buzgó és sikeres munkásságáért köszönetet mond. T. 

XXXI. A pénztárt vizsgáló bizottság beterjeszti az 1885/6. évre kidolgozott költségvetési 
előirányzat következő tervezetét: 

I . S z ü k s é g l e t . 

1. Püspöki tiszteletdíj . . . . . 
2. Püspöki segédlelkész fizetése 
3. Váczi siket-néma intézetben vallástanitásért 
4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja 
5. Kerületi pénztáros tiszteletdíja . 
6. Pozsonyi lyczeumnak és tápintézetnek 
7. Theologiai akadémiára évi járulék . 
8. Németh István-féle alapítvány kamatai 
9. Szirmay Ádám-féle „ „ 

10. Zsedényi Ede-féle „ „ 
11. Özvegy-árva intézet „ „ 
12. Vegyes előre nem látható kiadásokra 

Összeg 

1200 frt — kr. 
300 „ 

20 „ 
200 „ 
100 „ 
250 „ 
250 „ 

87 „ 
63 „ 

1000 „ 
10 „ 

J 0 7 5 „ 45 „ 
4556 frt 13 kr. 

" 5? 
» 

» 

48 „ 
V 
V 

20 „ 

II. F e d e z e t . 
1. Cselekvő tőkék jövedelme 
2. Esperességek illetékei: Árva 

Liptó 

3. Államsegélyből 

Moson 
Nyitra 
Pozsonyváros 
Pozsonymegye 
Trencsén . 
Turócz 

2459 frt 11 kr. 
73 frt 85 kr. 

332 
76 

509 
86 

147 
205 
264 

51 
54 
94 
73 
28 
28 
89 

V 

1697 frt 02 kr. 
400 „ - V 

Összeg . 
„szükséglettel", 

4556 frt 13 kr. 
sem hiány sem felesleg nem 

a jövő évi pénztári ügykezelésnél irányadóul 
T. 

Osszehasonlittatván a „fedezet" a 
mutatkozik. 

Helyeslő tudomásul s 
szolgál. 

XXXII . Ugyanazon pénztári bizottság benyújtja ntiszt. Hodzsa András turóczi főesperes 
ur által neki beterjesztett adatok alapján készített jelentését a volt turócz szentmártoni 
gymnásiumnak, a turócz-szent-mártoni takarékpénztárban kezelt vagyonáról, mely szerint 
az elhelyezett tőkék állása következő : 

1. Kuzmányi-féle alapítvány 
2. Stúr Lajos „ „ . . 
3. Paulinyi „ „ . . 
4. Zeneszerek alapja 
5. Suhajda-féle alap 
6. Intézeti orvos fizetésére gyűjtött alap 
7. Tápintézeti alap . . . . 

237 n 47 n 
119 n 17 •n 

48 V 22 n 
914 V 82 n 
250 V 91 7) 
780 ?? 20 » 

Összesen 2527 frt 40 kr. 
A tőkék 1885. évi aprilhó 30-ig 5%-val, 1885. évi májushó 1-től 6 -%val kama-

toztatnak, az állami adót maga a takarékpénztár fizeti. 
Tudomásul vétetik. T. 

XXXIII . A kerületi pénztár s pénztárosi számadások megvizsgálására s a költségvetési 
előirányzat elkészítésére 

6 
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nagys. Mossóczy Lajos, esperességi felügyelő ur elnöklete alatt Schuh 
Ágost, Ritter Károly, Minich Dániel, Trsztyénszky Ferencz, Dr. Samarjay Károly, 
Dohnányi Lajos, Chalupka Endre, Boor Mihály, Huszár Gusztáv és Michaelis 
Vilmos urakból álló bizottság kiküldetik. T. 

XXXIV. Jelen jegyzőkönyv IV. pontjával az egyetemes egyház pénztárosi számadásainak 
átnézésére kiküldött bizottság jelenti, hogy ezen az 1883. és 1884. évre vonatkozó szám-
adásokat számszerűleg kifogástalanoknak találta, csak az tünt fel, hogy Zelenay Gedeon, 
1861. évben kelt 10,000 ezüst forintnyi alapítványa, mely a hagyományozó végrendeleté-
nek 12. pontja szerint a kamatjövedelem Y5-ének tőkésítésével volt növelendő, mind ez 
ideig csak 10,683 frtra. emelkedett. 

A jelentésnek tudomásul vétele mellett az egyetemes gyűlésre küldött 
kerületi képviselők felhivatnak, hogy a Zelenay féle alapítványnak végrendelet-
szerű kezélését sürgessék. 

XXXV. Jelen jegyzőkönyv V. pontjával a báró Baldácsy alapítvány ügyiratainak átvizs-
gálására kiküldött bizottság jelenti, hogy néhai báró Baldácsy Antal prot. alapítványa 
ügyében eljáró igazgatóság jelentését és a közgyűlés által jóváhagyott számadásait nem 
különben a folyó év május 14. közgyűlés jegyzőkönyvét felolvastatván a jelentés 1—28 
pontjait s az abban foglalt előterjesztéseket tudomásul venni javasolja azon megjegyzéssel, 
hogy az alapítványi ügyész és jegyző megállapított díja, napi díja és általánya a folyó 
évre jóvá hagyassék, de jövőre nézve, miután később a rendezett viszonyok között kevesebb 
teendőjük lesz — leszállittassék s választandó meghatalmazottaink a leszállítás indítványo-
zására utasítassanak. 

Helyeslő tudomásul vétetik. T. 
XXXVI. A Baldácsy-alapitványi meghatalmazottak közgyűlésébe egyházkerületünk részéről 

rendes megliatalmazottakul: főtisztelendő Dr. Geduly Lajos, püspök 
és nagym. Szt.-Iványi Márton, kerületi felügyelő urak; póttagokul: Dr. Samarjay 
Károly, kerületi ügyész, Trsztyénszky Ferencz, kerületi jegyző és Dr. Matuska 
Péter választatnak meg. T . 

XXXVII . Hazai evang. egyházunk főrendiházi képviseletére meghívandó három hivatalra 
legidősebb püspök költségeinek fedezése tárgyában, jelen jegyzőkönyv II. pontjával ki-
küldött bizottság véleményes javaslata következő : minthogy azt kívánni nem lehet, hogy 
püspökeink szerény tiszteletdíjakból fedezzék a képviselettel járó költséget, azt tehát 
okvetlen az egyháznak kell fedeznie ; minthogy egyházunk három egyházi és három világi 
főméltósága nem az egyes egyházkerületeket, hanem a hazai ág. hitv. evang. egyház 
egyetemét, még az erdélyrészi evang. egyházat is képviseli s a törvényben megállapított 
módozat csupán a követendő eljárást szabályozza, s mert sem az igazsággal sem a mél-
tányossággal nem tartja megegyeztethetőnek, hogy azon okból, mert a sorrend szerint 
valamely kerületnek püspöke a képviseletre meghivatik, a költség fedezése egyedül csak ezt 
terhelje, mig azon kerület, melynek püspöke királyi meghívót nem nyert, a költségek 
fedezésétől, daczára annak, hogy képviseltetik felmentessék, ajánlja, hogy egyházkerületünk 
az egyetemes gyűlésre menendő követeit utasítsa: hassanak oda, hogy az egyetemes gyűlés 
a képviselettel járó költségek fedezésére nézve egyetemesen kötelezőleg intézkedjék. 

Közgyűlésünk e javaslatot megokolásával együtt elfogadja s az egyetemes 
gyűlésre menendő követeit utasítja, hogy ily értelemben nyilatkozzanak és 
szavazzanak. T. 

XXXVIII . Beterjesztetik a nagymélt. vallás és közoktatásügyi minisztériumnak két leirata. 
Az első, kelt Budapesten 1884. évi szeptember 17-én 33,524. sz. a., melylyel főtisztelendő 
püspök ur értesíttetik, hogy a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület részére 1883. évre 
kiutalványozott államsegélyről szóló s ő nagysága által 1884. évi januárhó 16-án 51. sz. a. 
kelt jelentésével felterjesztett számadás megvizsgáltatván 5000 frt. bevétellel és ugyanannyi 
kiadással helyesnek találtatott. — A második, kelt Budapesten 1885. évi márcziushó 18-án 
11,252. sz. a., melylyel püspök ur értesíttetik, hogy miniszter ur a pozsonyi magy. kir. 
adóhivatalt egyidejűleg utasította; hogy a f. évi államkölségvetésben az ág. hitv. ev. egyház 
részére törvényhozásilag megszavazott javadalomból a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerületet megillető 5000 frtot ő főtisztelendősége s a kerületi felügyelő ur által aláirt és az 
egyházkerület hivatalos pecsétjével ellátott bélyegtelen nyugtára fizesse ki. — Egyúttal jelenti 
főtisztelendő ur, hogy az utalványozott összeg átvétetett s a kerületi pénztárba helyeztetett. 

Ugy a két miniszteri leirat, mint főtisztelendő püspök ur jelentése 
örvendetes tudomásul vétetett. T. 
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XXXIX. Jelen jegyzőkönyv VI. pontjával kiküldött bizottság megbízatásában eljáróan az 
5000 frtnyi. államsegélyt következőleg ajánlja elosztani: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. gyűl. jkvének 45. pja.) 250 fr t 
2. Esperességek lelkészi özvegy-árva-intézeteinek . . . 800 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . . . . . . 800 „ 
4. Turóczi esperesnek, mint kerületi biztosnak a zniéváraljai ta-

nítóképzőben megtartott vizsgákhoz útiköltség . . . 20 „ 
5. Pozsonyin, esperesnek a modori tanítóképzőben hasonló czímen 20 „ 
6. Znióváraljai tanítóképző intézet vallástanárának . . . 50 „ 
7. Kerületi pénztárnak előre nem látott szükségletekre (ez évre) 1200 „ 3140 fr t 
8. Egyes esperességek szérint: 
a) Árvái esperesség: esperességi pénztár 70 frt, alsó-kubíni vallás-

tanár 30 frt, Skripeny János, lestinei lelkész 40 frt . . 140 „ 
b) Liptói esperesség: esperességi pénztár 140 frt, vavrisói egyház 

50 frt, nagy-palugyai egyház 30 frt, Krausz János, hibbei 
lelkész 30 frt 250 „ 

c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári egyház 120 frt, oroszvári 
egyh. 20 frt 140 „ 

d) Nyitrai esperesség : krajnai egyház 100 frt, liolicsi egyház 50 frt, 
salgói egyház 50 frt, nyitra-zerdahelyi egyház 30 frt, Boor 
Mihály, szakolczai lelkész 50 frt, Stefánik Pál, kosariszko-
prjepasznei lelkész 40 frt, csácsói egyház 30 frt, Nedobry 
József, császtkói lelkész 40 frt . . . . . . 390 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség: Polevkovics Gusztáv, récsei lelkész 
100 frt, ligetfalusi egyház 40 frt 140 „ 

f ) Pozsony megyei esperesség: nagy-lévárdi egyház 120 frt, grinádi 
egyh. 60 frt, modor-kralovai egyház 60 frt . . . 240 „ 

g) Trencséni esperesség: ifj. Riesz Károly, zay-ugróczi lelkész 
50 frt, Cserno Károly, trencséni lelkész 50 frt, Svebla Ferencz, 
laazi lelkész 50 frt, Bálent István, beczkói lelkész 50 frt, 
Krizsan János, szúlyói lelkész 30 frt, Vargha János, ksinnai 
lelkész 20 frt, Zsámbokréthy Lajos, puchói lelkész 20 frt, 
Zoch Pál, zárjecsi lelkész 20 frt, laazi egyház 20 frt, szúlyói 
egyáz 20 frt 330 „ 

h) Túróczi esperesség: esperességi pénztár 130 frt, Horváth Emil, 
túrócz-szent-mártoni vallástanitó 50 frt, Dobrudszky János, 
mossóczi lelkész 25 frt, Bogyay Pál, turáni lelkész 25 frt . 230 „ 1860 frt 

összeg: 5000 frt. 
Helyeslő tudomásul szolgál; a segélyben részesítettek felhivatnak, hogy 

szabályszerűen kiállított, bélyeges nyugtáikat illetékes espereseik utján tekintetes 
Jeszenszky József, kerületi pénztáros úrhoz küldjék be s ugyanez uton veendik 
illetékeiket. T . 

—XL. Főtisztelendő püspök ur beterjeszti a folyó évben házassági felmentvényi díjakat 
fizetőknek következő névsorát: Fink Károly pozsonyból 20 frt. Zelenák János Bukóczról 
10 frt. Csáder Endre Misérdről 20 frt. Kasztl Károly Főrévről 10 frt. Szikora József 
Csremosnóról 10 frt. Junász Pál Berencs-Váraljáról 10 frt. Marincsák János Verbóczról 
10 frt. Jurcso János Dovalóról 10 frt. Hlatky János Német-porubáról 10 frt. Kozár János 
Mijaváról 10 frt. Mézes József Alsó-Szeliből 10 frt. Marczina István Mesztecskoból 10 frt. 
Skuczy István Nagy Sztankóczról 10 frt. Szilvay István Trencsénből 50 frt. Ivraicz Pál 
Limbachról 10 frt. Szurkos János Sághból 10 frt. Kraicz Sámuel Modorból 10 frt. Demcsik 
János Andrásfalváról 10 frt. Noga András Turanból 10 frt. Viktorin András Bazinból 
10 frt. Szekerka Simon Buttkáról 10 frt. Paulusz János Mijaváról 10 frt. Összesen .280 frt. 

Ezen összeg a kerület esperességeiben létező 8 lelkészi s a pozsonyi 
lyczeumi tanári özvegy-árva intézetek között, tehát kilencz egyenlő részre osztva, 
az illetőknek kiszolgáltatandó. T. 

XLI. Kerületi gyámintézetünk jelentése szerint a folyó 1884/5. évben volt. B e v é t e l : 
pénztári maradék mult évről 4 frt. 27 kr . ; b e g y ü l t : Árvából: szabad rendelkezésre: 32 frt. 
82 kr. Leopoldianumra 27 frt. 7 kr. Gusztáv Adolf egyletnek 8 frt 41 kr. ; Liptóból: 
sz. rend. 36 frt. 14 kr. Leopold. 32 frt. 91 kr. Guszt. Ád. egyl. 6 frt.; Mosonyból: 
sz. rend. 62 frt. 6 kr. Leopold. 32 frt. Nyitrából: sz. rend. 18 frt. 41 kr. Leopold. 10 frt. 

G * 
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Pozsonyvárosból: szabad rendelkezésre 380 frt. 11 kr. Leopold. 35 frt., határozott czélokra 
50 frt. 5 kr.; Pozsonymegyéböl: sz. rend. 85 frt. 84 kr. Leopold. 53 frt. 79 kr. Guszt. 
Ad. egyl. 25 frt. 63. kr.; Trencsénböl: sz. rend. 63 frt. 85 kr. Leopold. 91 frt. 50 kr., Guszt. 
Ad. egyl. 29 frt., határozott czélokra 26 frt. 70 kr.; Turóczból: sz. rend. 21 frt. 6 kr. 
Leopold. 10 frt. Guszt. Ad. egyl. 12 frt. Pozsonyi helyi gyámintézetböl: Leopold. 15 frt., 
határozott czélokra : 64 frt. 79 kr. Pozsonyi lyczeum : sz. rend. 34 frt. 86 kr., Leopold. 
2 frt. 43 kr., hat. czél. 15 frt. Takarékpénztári kamatok 6 frt. 49 kr. Összesen : szabad 
rendelkezésre 745 frt. 91 kr. Leopoldianumra 309 frt. 70 kr. Gusztáv Adolf egyletnek 
81 frt. 4 kr., más határozott czélokra 156 frt. 54 kr. = 1293 frt. 19 kr. Kiadás: 
Határozott czélokra : 547 frt. 28 kr. A szabad rendelkezésre bejött összegnek felerésze : 372 frt. 
96 kr. az egyetemes pénztárba szállíttatik, másik felerésze pedig u. m. 372 frt. 95 kr., 
következőleg osztatik e l : Leopoldianumnak 50 frt. 30 kr. Jubileumi ünnepélyre kiküldött 
képviselőknek 80 frt., a theol. akadémia és lyczeum tanulói önsegélyző egyleteinek 20 frt., 
8 egyháznak u. m. Lestyine, Német-Lipcse, Magyar-Ovár, Császtkó, Puszta-Födémes, Liget-
falu, Laaz, Raksa-Nedozornak 27—27 frtjával = 2 1 6 frt ; vegyes szükségletekre 1 frt. 65 kr. 
Összeg: 1288 frt. 19 kr. Pénztéiri maradék: 5 frt. — A gyámintézeti off er tórium, mely 
25 frt. 74 krt tett, felerészben Illanó liptói egyháznak adatott, másik fele az egyetemes 
pénztárba szolgáltatik be. 

Nagy szeretetadományra ajánltatik Ksinnci, trencsénmegyei gyülekezet. 
Egyetemes gyámintézet részéről nyerendő segélyzésre ajánltatnak Zsaskó, Vichodna, 

Holics, Duna-Szerdahely, Ligetfalu, Oroszvár, Laaz, Szucsány. — Ezeken kivül szíves párt-
fogását kéri Német-Lipcse, Rózsahegy, Liszkófalu, Boczabánya, Illanó, Csácsó, Nyitra-
Szerdahely, Szályó és Zárjecs kebelbei szegény gyülekezeteink számára. 

Figyelmeztetnek a gyülekezetek és esperességek, hogy gyámintézeti gyűjtéseiket 
évenkint, legkésőbb augusztéis 10-ig a kerületi pénztáros úrhoz küldjék be. 

Midőn a közgyűlés e jelentést örvendetes tudomásul veszi, a gyámintézet 
ügyét egyeseknek, gyülekezeteknek és esperességeknek buzgó támogatásába 
ujolag és melegen ajánlja. T. 

XLII. Miklósfalva és a magyar óvári főherczegi uradalom között folyó per állására nézve 
jelentetik, hogy az ügy Curiai eldöntés tárgya, 

ezen legfőbb itélő biróság végzése elváratik. T. 
XLIII . Mult évi ker. gyűl. jkvének XLIII . pontjával összefüggésben olvastatik az ugyan-

azon évi egyet. gyűl. jkvének 26. pontja, mely szerint az egyetemes alap létesithetése kér-
désében az egyetemes gyűlés által kiküldött bizottság megkezdte működését, de mind ez 
ideig jelentést nem tett, 

a bizottság működésének eredménye elváratik. T. 
XLIV. Mult évi ker: gyül. jkvének XLIV. pontjánál, melyben egyházkerületünk abeli 

kivánságát fejezi ki, hogy egyetemes egyházunk a testvér ev. ref. egyházzal karöltve töre-
kedjék az 1848. évi XX. tcz. 3. §-ának érvényesítését kieszközölni, olvastatik az ugyan-
azon évi egyet. gyül. jkvének 12. pontja, mellyel a fentebbivel tárgyi összefüggésben álló 
bányakerületi indítvány, hogy „az állam a két protestáns egyház iskoláinak fentartása 
illetve segélyezése czéljából megfelelő tanulmányi cdapot teremtsen," tárgyalás végett a kerü-
letekre leszáll íttatik. 

Egyházkerületünk amint a tiszáninneni ev. ref. kerületnek indítványát 
fentebb idézett 1848. évi XX. törvényczikk életbeléptetésére nézve magáévá tette, 
ugy a bányakerületnek indítványát is egész terjedelmében elfogadja. T. 

XLV. Főtisztelendő püspök ur beterjeszti a budapesti prot. országos árvaegylet választ-
mányának átiratát, melyben e jótékony egylet áldott működésének ecsetelése mellett pana-
szolja, hogy a vidéki egyházak, esperességek s kerületek által nagyon csekély mérvben 
pártoltatik. 

A budapesti árvaegylet a hivek, gyülekezetek és espereségek buzgó 
pártfogásába ujolag és melegen ajánltatik. T. 
XLYI. Mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének XLIX. s ugyanazon évi egyet. gyűl. 
jkvének 53-ik az anyakönyvek nyelvére vonatkozó pontjainál. 

közgyűlésünk kijelenti, hogy előbbeni határozatánál megmarad s 
1868. évi XLIV. tcz. 14. §-a által adott joghoz „az egyházközségek anyakönyveik 
vezetésének nyelvét tetszés szerint határozhatják meg" ragaszkodik. T. 

XLVII. Ugyanazon évi ker. gyül. jkvének LI. s az egyetemes gyűlés 64. a püspöki czím 
használatát megállapító pontjainál felhozatván, hogy a minisztériumtól leérkező rendeletekben 
még evang. egyházunk főpásztoraival szemben a superintendensi czím használtatik 
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felkéretik az egyetemes gyűlés figyelmeztesse a magas kormányt, hogy 
püspökeinkhez intézett leirataiban, ép úgy mint azt a testvér ev. reform, egyház 
főpásztoraival teszi, a már törvényileg is diplomatikussá lett „püspök" czímet 
használja. T. 

XLVIII . Mult évi egyetemes gyűlés 43. pontjában foglalt, egyetemes felügyelő urnák azon 
jelentésére, hogy az árvák érdekében szükségelt anyakönyvi kivonatokért járó díj tárgyában 
felterjesztett sürgetésére válasz nem érkezett 

kerületi gyülésünk a válasz újból való megsürgetését kéri. T. 
XLIX. U. a. évi egyetemes gyűlés jkvének 50. pontjában foglalt s az államsegély felemelése 

iránt egyetemes jegyző ur által szerkesztett s egyetemes felügyelő ur által a kormányhoz 
benyújtott kérvénynek kedvező elintézését 

kerületi gyűlésünk óhajtva várja. T. 
L. Az árvái esperesség felebbezőleg beterjeszti a jaszenovai egyházunk az alesperesi 

és esperességi aliigyelői hivatalra beadott s az esperességi gyűlésnek egyik fele által 
formahibából érvénytelennek, másik fele által a forma megtartása mellett érvényesnek, 
nyilvánitott szavazatát. — Szavazategyenlőség állván élő az ügy eldöntésére a kerületi 
gyűlést kéri fel. Minthogy rendtartásunk 162. §-ának értelmében „a szavazatnak az egy-
házközség közgyűléséből kiadva, a lelkész és felügyelő s ennek nem léte vagy akadályozta-
tása esetében a gondnok (156. §.) és a gyűlési jegyző által aláírva és az egyházközség 
pecsétjével ellátva kell lennie" s ezen feltételnek az érvényében vitatott szavazat megfelel 

a kerületi gyűlés a jaszenovai szavazatot érvényesnek jelenti ki. T. 
LI. A trencséni esperesség több concret esetből azon szomorú tapasztalatot merítvén, 

hogy a templomok valamint más egyházi fekvőségek mindeddig a telekkönyvekbe bevezetve 
nincsenek indítványozza, hogy az egyházi hatóságok e szabálytalanság megszüntetését s 
a vele netán egyházunkra háramolhatá kár eltávolítását eszközöljék. 

Kerületi gyűlésünk ez indítványt magáévá teszi s az egyetemes gyűlésre 
azon kérelemmel felterjeszti, hogy a bajnak bármely legalkalmasabbnak látszó 
módon elejét vegye s az egyháznak vagyonát egyetemes érvényű intézkedésével 
biztositsa. T. 

LII. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek : 
a közgyűlési elnökséggel dr. Samarjay Károly, Jeszenszky József, Schleiffer 

Károly, Fürst János és Frey tag Viktor urak. T. 

A közgyűlés tárgyalásainak végeztével főtisztelendő püspök ur hálát mond a 
kegyelem Urának, lelkének szolgáival közlött áldásaért, köszönetét nyilvánítja a tagoknak 
kitartó buzgóságaért s jó indulatáért; a közgyűlés pedig őszinte köszönetét fejezi ki 
0 főtisztelendőségének bölcs és szeretetteljes vezetéseért s kölcsönös iidvkivánatok váltásával 
a kerületi gyűlés berekesztetik. 

Kelt Pozsonyban 1885. évi augusztuslió 26. s 27. napjain. 

T r s z t y é u s z k y F e r e n c z , 
egyházkerületi magyar jegyző. 

L e s k a J á n o s . M i c h a e l i s V i l m o s , 
egyházkerületi tót jegyző. egyházkerületi német jegyző. 

/ 



— 

TARTALOMJEGYZÉK. 

1. Püspöki évi jelentés. 
2. Egyházunk képviseltetése a főrendiházban. 
3. Vallástanítás a nem felekezetünkbeli iskolákban. 
4. Bizottság, az egyetemes pénztár számadásainak átnézésére. 
5. Bizottság, a báró Baldácsy-alapítvány tárgyában. 
6. Bizottság, az államsegély elosztási tervezetének elkészítésére. 
7. Fiiina Ádám ügye. 
8. Gyermek-elkeresztelések. 
9. Illetéktelen párbérszedés. 

10. Reischel Károly-alapítvány. 
11. Nittnausz Mihály-alapítvány. 
12. Miniszteri rendeletek. 
13. Bélyegtelen okiratok leletezése. 
14. Oroszvár pere. 
15. Népiskolai jelentés. 
16. Képesítéssel nem biró nyitrai tanítók ügye. 
17. Saagi iskola. 
18. Jabloniczi iskola. 
19. Nagy pritrzsdi irtványok iskolái. 
20. Lubinai, krajnai stb. iskolalátogatás. 
21. Államilag segélyzett középiskolák supplicatiója. 
22. Zsedényi-alapból jutalmazottak. 
23. Tanítóképzői vallásoktatás. 
24. Lipótvári fegyintézet. 
25. Illavai fegyintézet. 
26. Tűzkár elleni tömeges biztosítás. 
27. Hit- és lelkészjelőlti vizsgálatok. 
28. Egyetemes gyűlésre képviselők kiküldése. 
29. Kerületi pénztár és számadásai. 
30. Kerületi pénztárosnak felmentvény. 
31. Jövő évi költségvetés előirányzata. 
32. Turócz szentmártoni volt gymnasium pénztára. 
33. Kerületi pénztárt vizsgáló bizottság. 
34. Egyetemes pénztár számadásairól jelentés. 
35. Baldácsy-alapítványról jelentés. 
36. Baldácsy-alapítvány igazgatóságába ker. meghatalmazottak. 
37. Főrendi házi képviseltetés költségeinek fedezése. 
38. Államsegély utalványozása. 
39. Államsegély elosztása. 
40. Házassági felmentvényi díjak. 
41. Kerületi gyámintézeti jelentés. 
42. Miklósfalvi per. 
43. Egyetemes alap. 
44. Prot, tanulmányi alap. 
45. Budapesti prot. országos árvaegylet. 
46. Anyakönyvek nyelve. 
47. Püspöki czím. 
48. Árváknak szükséges anyakönyvi kivonatok. 
49. Államsegély felemelése. 
50. Jaszenovai szavazat. 
51. Egyházi ingatlanok telekkönyvelése. 
52. Jegyzőkönyv hitelesítése. 



A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

1890. augusztus 5., 6., 7. és 8. napjain, Liptó-Szent-Miklóson, 

előbb nagyt iszteletű Ritter Károly főesperes, később 
főtisztelendő Baltik Frigyes püspök és nagymél tóságú 
Szent-Iványi Márton kerüle t i felügyelő, valóságos 
belső t i tkos tanácsos n r ak társelnöklete a la t t t a r t o t t 

közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak : A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház 
képviseletében báró jPrÓfUiy Dezső, egyetemes felügyelő úr 
ő méltósága. 

Iktató: főtisztelendő Zeleílha Pál, az ág. hitv. ev. tiszai 
egyházkerület püspöke. 

A kebelbeli esperességek képviselői: dvvcii esperességböl: Skri-
peny János, főesperes, lestyinei, Nóvák Sámuel, érd. főesperes, Janoska 
György, alesperes, jaszenovai, Hrobon János, esp. jegyző, isztebnei. 
Laco János, nagyfalusi és Nóvák Pál, alsó-kubini lelkészek, Pivko 
Ambrus, felügyelő, dr. Medzihradszky Frigyes és Lehoczky Miklós; 
liptói esperességböl: Institorisz József, alesperes, pribilinai leik., 
Bobrovniczky László, esp. felügyelő, Kmeti János, nagy-palugyai, 
Csobrda Pál, szmrecsányi, Simkovics János, liibbei, Philadelpby 
Mór, német-lipcsei, Bella István,^ szent-péteri lelkészek és Lehoczky 
Péter, Ruzsiak János, Kiszely Árpád, Vitális Péter és Makoviczky 
Péter, felügyelők; mosoni esperességböl: Major Pál, esp. fel-
ügyelő, Bodiczky Kálmán, zurányi lelkész; nyitrai esperességböl: 
Leska János, főesperes, kerületi jegyző, brezovai lelkész, Mudron 
Pál, esp. felügyelő, Mocko János, csácsói, Szemján Lajos, hlubokai, 
Bogyay Antal, ny.-zerdakelyi, Nedobry József, csasztkói, Hrusovszky 
István, Valásek János, dr. Stefanovics Milos, Kulísek Miloszlav, 
felügyelők; pozSOliyVÚVOSÍ esperességböl: Trsztyénszky Ferencz, 
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esperes, ker. jegyző, pozsonyi lelkész, Michaelis Vilmos, ker. jegyző, 
lyceumi igazgató, Günther M. V., ker. pénztáros, Csáder Gyula, 
népiskolai igazgató; pozsony megyei esperességböl: Ritter Ká-
roly, főesperes, somorjai lelkész, Kalenda János, esp. felügyelő, 
Kercser Ede, bazini német, Schárbert Ármin, limbaclii, Endreffy 
János, felső-szelii, Farkas Géza, nagy-szombati, Schleiffer Károly, 
misérdi, Schönviszner Kálmán, szent-györgyi lelkészek, Huszágh 
János, somorjai presbyter; trencséfli esperességböl: Holuby József, 
esperes, nemes-podhragyi lelkész, Dohnányi Lajos, esp. felügyelő, 
Krizsan János, szulói, Zoch Pál, zárjecsi, Bucsek Gyula, felső-
podluzsáni, lelkészek, Milec János, felügyelő, Mick Mihály, Stelczer 
Gyula; tUTÓCZÍ esperességböl: Horváth József, főesperes, turócz-
szent-mártoni lelkész, DulaMáté, esperességi másodfelügyelő, Bogyay 
Pál, turáni, Polereczky András, neczpáli, Koncsek Antal, záturcsi, 
Hodzsa János, szucsáni lelkészek, Jeszenszky Ferencz, id. Bulovszky 
Simon, Obuch János, Hrianka János, felügyelők, Szokolik András, 
tanító. 

Fentebbieken kívül: Kenessey Béla, budapesti ev. ref. theologiai 
tanár, Klimo Pál, gyöngyösi ev. ref. lelkész, Csecsetka Sámuel, 
theol. akad. tanár, Minich Dániel, modori-tót, Csernák Gusztáv, 
grinádi, Marczy István, duna-szerdahelyi, Novomesztszky László, 
salgói, Csulik János, ó-turai lelkészek; Krizsan Zsigmond, zsolnai, 
Braxatorisz Márton, püspöki segédlelkész; Szent-Iványi József, 
Platthy Gyula és Kállay Adolf, felügyelők; Húrban Szvetozár, 
szerkesztő; Izák János, modori, Voda János, modori, Grosz Sándor, 
szent-györgyi, Melicsko János, Jeszenszky Gyula, Kosztra Pál, 
tanítók. A liptó-szent-miklósi gyülekezetből: Miko Péter, egyházi 
felügyelő, Ballo Lajos, egyházi pénztáros, Ruppeldt Károly és Uram 
Gergely, tanítók; Laczko György, egyházi gondnok; Kovács József, 
Volko János, Vrlik János, Sztodola András, Bauer János, dr. Hoff-
mann Adolf, Pálka Endre, Pálka Péter, Pálka János, Sztodola 
József, dr. Sztodola Emil, Sztodola Cornél, Augusztiny Péter, Holéczy 
Péter, Miko Károly, Ulicsny Endre, Lackó Endre, Ballo Péter, 
ifj. Seholtz József, Scholtz János, Trnovszky Péter, dr. Miko Gyula, 
Matuska János, Kordos Péter, Sefranka Boldizsár stb., a kebli s 
a környékbeli, sőt távol vidékről is érkezett hivők nagy serege. 

Püspökiktatást előkészítő ülés augusztus 5-én. 

Egyházkerületi felügyelő Szent-Iványi Márton úr ő nagyméltó-
sága elfoglalván elnöki helyét, minthogy a személyesen érdekelt 
püspök úr ez ülésben részt nem vehetett, felkéri ntiszt. Bitter 
Károly főesperes urat, mint hivataloskodási koránál fogva hivatottat 
a társelnöki szék elfoglalására s miután az elnökség felhivására az 
egyházmegyék képviselői megbizó leveleiket beszolgáltatták, a gyűlés 
megalakult s következőleg tanácskozott és határozott: 
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1 . A folyó évi april hó 10-én Pozsonyban tartott kerületi 
gyűlés jegyzőkönyvének 3. pontjával kiküldött, s a püspökválasztás 
szavazatainak számbavételére rendelt bizottságnak Pozsonyban 1890. 
évi május hó 10-én kelt jegyzőkönyve felolvastatván, kitűnt, hogy 
kerületiinkbeli egyházaink érvényesnek elismert 95 szavazatából 
nt. Baltik Frigyes liptói esperes úrra 63, nt. Trsztyénszky Ferencz 
pozsonyvárosi esperes úrra pedig 32 szavazat esett, 

a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület püspökévé 
nagytiszteletű Baltik Frigyes ur szabályszerűen megválasz-
tottnak kijelentetik s hivatalába ünnepélyesen beiktatan-
dónak kimondatik. T. 

2 . A szavazatszedő bizottság fentidézett jegyzőkönyvéből ki-
tűnvén, hogy 3 egyház nem adta be szavazatát, 2 szavazat 
jogosulatlan, 1 érdemleges, 2 pedig formahiba miatt érvénytelen 
volt; de az érvényesnek ismert 95 szavazatból is 11 ellen felszólamlás 
történt : a kerületi gyűlés, tekintve, hogy a szavazási eljárás be-
fejezett tény, melynek eredményén a neheztelt szavazatok mitsem 
változtatnának; tekintve, hogy egyházkerületünk szükséges belső 
békéje a szavazatok tárgyalásával csak felzavartatnék s az ily 
panaszok ellátására rendtartásunkban semminemű intézkedés nem 
foglaltatik, 

a beadott szavazatok és felszólamlások további elbírálását 
szükségtelennek látja s a bizottságilag lepecsételt ügy-
iratokat a kerületi levéltárba helyeztetni rendeli. T . 

Egyházi rendtartásunk 212. §-a által követelt intézkedések 
érdekében kerületi gyűlésünk liatározzza : 

1) A holnap, augusztus 6-án megtartandó püspökiktatási 
ünnepélyre vonatkozó, főtisztelendő püspök úr s a liptó-szent-
miklósi gyülekezet közös intézkedésével létrejött programúi 
helyeslőleg fogadtatik. — Főtiszt. Zelenka Pál tiszakerületi 
evang. püspök úr közbenjárásáról örömmel értesül. 

2) A „ Rendtartás "-ban foglalt püspöki hivatalra vonat-
kozó szabványok, melyekhez részletesb utasítások csatolását 
szükségtelennek látja, a most beiktatandó püspök úrnak irány-
adó szabályokul szolgálnak. 

3) A püspök évi járulékai következők : 
a) tiszteletdíj: évi 1200 forint; 
b) a Baldácsy-alapítvány évi jövedelméből 2/8

 r ^ s z 5 
c) a püspöki teendők végzéseért az eddig szokásos 

dijak fentartatnak, azon megjegyzéssel, hogy semmiféle 
püspöki díj, tehát a házassági felmentvényeknél járó díj 
sem lehet kisebb 5 frtnál; 

d) hivatalos utazásokncd: uti költség és 10 forint 
napi di j; 

e) püspöki iroda fenntartására évi 400 frt. 
l* 
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4 . A megtörtént püspökválasztásnak a kerületi gyűlésből s 
nevében 

a magas kormány útján a király ő Felségéhez való jelen-
tésével, valamint a többi testvéregyházkerületekkel való 
közlésével a jegyzői hivatal bizatik meg. T. 

* * 
* * 

Tanácskozásainak befejezése után az egyházkerületi gyűlés, 
élén az elnökséggel testületileg a főtisztelendő püspök úrhoz vonult, 
hogy püspökké lett megválasztatásáról értesítse s hivatalának viselé-
séhez Isten áldását kérve, legjobb üdvkivánatait kifejezze. 

Püspökiktató ülés augusztus 6-án. 

Az Urnák házában összegyűlt hivők buzgó éneklésével, a 
beiktatandó püspök úr részéről az Űr szent vacsorájának felvételével, 
főtisztelendő Zelenka Pál püspök úr iktató beszédével, ünnepélyes 
eskütétellel, az esperesi kar áldásával s a beiktató püspök úrnak 
az ünneplő közönséghez intézett beszédével megtartott istentisztelet 
után ujolag egybeült kerületi gyűlésen 

1) kerületi felügyelő Szent-Iváliyi Márton úr Ő nagy-
méltósága felolvassa következő üdvözlő beszédét: 

I g e n t i s z t e l t k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

Nekem ötödízben van szerencsém e kerület főpásztorait esperes-
ségünkbe üdvözölhetni. 1824-ben a szentiványi egyház ajtajánál 
9 éves koromban üdvözöltem Kovács Martinit, mint serdülő ifjú 
halhatatlan emlékezetű Stromszky Sámuelt, férfi korom delén 
Chalupkát, annak alkonyán Geduly Lajost. És mert az elsőhöz 
csak gyermeki álmaimnak, a másodikhoz fiatalkori ábrándaimnak, 
a harmadikhoz azon időknek, miket az Isten maga haragjában 
egyházunkra adott emléke köt, elfogja hinni a t. kerület, hogy 
e négy közül egyiket sem üdvözlöttem szivesebben, szívélyesebben, 
mint Gedulyt, kihez engem a felettünk lezajlott szomorú időnek 
keservei elválaszthatatlanul kötöttek, kinek emléke köztünk soha 
ne hervadjon, de példa gyanánt szolgáljon minden utódjának, ki-
vel együtt mindketten életünk fénypontján állottunk akkor, midőn 
e kerület egyházi bárkájának vezényletét kezeinkbe bizta, mely 
bizalomnak a legjobb akarattal igyekeztünk megfelelni, mert mi-
dőn egyikünknek a karja a kormányrudon kifáradt, megragadta 
azt a másik s bevittük a csendes révparthoz egyházunknak annyira 
hányatott bárkáját , daczolva épen ügy az alantrejlő zátonyokkal, 
mint a felülről szított romboló viharokkal. És most midőn a ten-
gernek sima tükrén találkozunk, most midőn egy hit, egy remény, 
egy szeretet köt össze mindnyájunkat, most, midőn betérhetünk 



bármely egyházba és testvérek közt vagyunk, leülhetünk bármely 
asztalhoz és azt Judások nem környezik, most legalább én, ki 
maradványa vagyok azon időknek elmondhatom: Uram! Köszö-
nöm, hogy reám küldted a keserűség poharát, mert csak annak 
Ízlésével tudom megbecsülni a testvériség és a szeretet malasztait. 

Ezen szomorú időkre való visszapillantás szolgáljon bizonyíté-
kául annak, hogy ott, hol a vezényletben egység és az alárendel-
teknél kötelességérzet uralkodik, ott az igaz ügy mellett még az 
absolut hatalommal is eredménynyel meg lehet küzdeni. 

Ma ily veszélytől egyházunkat többé félteni nem lehet. Az 
ily merényletekkel szemben megvédene bennünket felséges Urunk 
Királyunk mint legalkotmányosabb uralkodó és egyházunk legfőbb 
felügyelője és védura, de mi is tudnánk vele szembeszállani a régi 
erélylyel. És ha még is egyházunk láthatárán itt-ott fekete pontok 
mutatkoznának, tulajdonítsuk azokat az egyház körén kivül állók 
tájékozatlanságának, a helyzet fel nem ismerésének, rossz tanács-
adóknak, és pillanatnyi a következményekkel nem számoló felhevü-
lésnek, de rossz szándéknak soha. 

Egyházunkat tehát kívülről komoly veszély nem fenyegeti, 
csak ne érje azt saját kebeléből. 

A történelem arra tanít bennünket, hogy a respublikát a 
monarchiák, a monarchiákat a respublikák, az absolutismust az auto-
nómiák készítik elő. Ezen tannak, mely ridegen oda állítva való-
ságos non sens, helyes magyarázata az, hogy nem a fennálló insti-
tutiók, de azokkali visszaélés okozta amazok bukását. Pedig a mi 
az országokról igaz, az igaz marad az egyházakról is, mert a 
szabadság, jog és kiváltság egyforma természetű mindenütt, és a 
hol a szabadság szabadossággá vált, ott sírásója volt az elsőnek, ott 
csak romokat hagyott maga után, mintha végig vonult volna raj ta 
imber edax innumerabilis annorum series et fuga temporum. 

Vigyázzunk t. kerület, hogy e vihar kerületi egyházunk kebe-
léből ne támadjon, mely súlyosabbá tenné helyzetünket még az 
1861-kinél is. 

1861-ik nehéz küzdelmeinkben kisért bennünket az országna-
osztatlan részvéte, mely — mi tagadás benne — győzelmünk el-
érésében nem csekély factornak bizonyult. De ha egyházi autono 
miánk a haza elleni fondorlatoknak tűzhelyéül tekintetnék, elfor-
dulna mitőlünk 0 Felségének védői jó akarata, el az országnak 
részvéte is, mert salus reipublicae suprema lex. 

Én ugyanezen a hazaárulással azonos tendentiákkal kerületünk-
ben nem találkozom, de mihelyest e nehéz gyanú terheli egyházun-
kat, elodázhatlan kötelességünk minden separatisticus intentiók 
még látszatát is kikerülni s az ország jó véleményét visszahódítani. 

Mit tartok én egyházi önkormányzatról, azt igazolja 56 évi 
egyházi multam, azonfelül a középiskolai törvény tárgyalása alkal-
mával a főrendi házban elmondott beszédem következő passusa: 
hogy én az egyházi autonómiának liive vagyok, hanem csak egy 



bizonyos határig t. i. addig, a mig az önkormányzat az állam 
érdekével összeütközésbe nem jön, s daczára annak, hogy én egy-
házunk legválságosabb napjaiban az autonomia mellett foglaltam 
állást, kijelentem, hogy én a jelzett esetben az autonómiától el 
fognék fordulni és az állam érdeke körül fognék sorakozni. Hogy 
az egyházi önkormányzat az állam érdekével mindig megtudott 
férni, annak bebizonyítására elég legyen hivatkoznom a magyar 
protestáns egyháznak százados történelmére, de megvagyok győ-
ződve arról is, hogy azon perczben, a melyben bevolna igazolva, 
hogy az egyházi autonómiának örve alatt bizonyos czélok haj-
hásztatnak, amelyek az állam érdekét képesek compromittálni, 
hogy azon perczben az állam, és szerintem helyesen és jogosan, 
a legelkeseredettebb ellenségévé válnék az egyházi autonómiának 
és ezen egyenlőtlen harcznak a kimenetele én előttem nem 
kétséges, és ha akadna magyar protestáns ember, aki annak 
horderejét és következményeit megbirálni vagy nem tudná, vagy 
nem akarná, az tekintsen Karlóczára. Ezt elmondtam a felső ház-
ban és ezen álláspontomat, mert ez képezi egyházi politikám cré-
dóját, fentartom most is és felkérem Főtisztelendőségedet, hogy 
engem maga részéről ez irányban támogatni szives legyen. Ezen 
reményben én is részemről minden loyalis törekvésénél felajánlom 
segédkezésemet. Üdvözlöm mint emlékezetem óta ötödik főpászto-
runkat, ki az Úr nevében közeledik hozzánk, üdvözlöm mint 3-ik 
elnöktársamat e kerület kormányzatában, amely, ha üdvös akar 
lenni, csak egyértelmű lehet. Ha pedig amit fel sem akarok tenni 
utaink válnának el, akkor én átadnám helyemet annak, ki múlt-
jánál fogva a politikai irányadó körök bizalmára érdemesebb lenne 
nálamnál, kitől azonban megkövetelném, hogy öntudatos férfi 
legyen, kit „nec ardor civium prava jubencium nec vultus instantis 
tiranni" meggyőződésétől el ne tántorítson, legyen független „nulli 
alteri officio obnoxius", hogy azon esetben, ha conflictus officiorum 
támadna, nehogy a haza képzelt ellenségeivel czimborasággal gya-
nusíttassék vagy egyháza jogait megtagadni, vagy pedig vallása 
jogaiért politikai compromissiót eltörni legyen kénytelen. Ezzel 
Főtisztelendőségedet mint e kerület megválasztott püspökét u j hiva-
talába iktatom, főpásztori állásának jelvényét ezennel átadom és a 
kerületi gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

2) Főtisztelendő Haitik Frigyes püspök úr felolvassa 
következő székfoglaló beszédét: 

N a g y m é l t ó s á g ú e g y h á z k e r ü l e t i f e l ü g y e l ő ú r ! 
F ő t i s z t e l e t ű e g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

A midőn a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki 
hivatalát, a melyet boldog emlékű dr. Geduly Lajos püspökünk 
halálától máig a fen ál ló egyházi rendtartás értelmében ideiglenesen 
vezettem, most már véglegesen átvenném : esdő fohászomat emelem 
az egyház isteni Urához, alázattal kérvén kegyelmét, adja segedel-
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mét, szent lelkét, áldását méltatlan szolgájának, hogy munkám, 
melyet az ő szőlőjében tenni megyek, hiába való ne legyen s 
mindenek ékesen és jó renddel legyenek mi köztünk. Istenben 
vetett bizalmam s a Jézus Krisztusban való élő hitem ama sarkkő, 
a mire támaszkodom s a melyen munkám, mint Istennek építése, 
nyilván legyen. 

Pál apostol tana szerint maga a püspökség jó munka, de ő 
maga a legjobban jegyezte föl életéből, mindig nehéz munka, 
nehéz nem a világnak terhe miatt, az Ur terhe könnyű annak, 
a ki benne hiszen, — de mert e munkánál a Krisztusban hivőknek 
a dicsőséges evangyéliom szerinti lelki épüléséről szó van, s ha itt 
a szent lélek segedelme, a ki szolgáit püspökökké teszi, hozzá nem 
járulna, képtelenek lennénk e munka terhét hordozni. 

Azért is az anyaszentegyház imáiba zárja püspökeit, hogy 
magukról és a tudományról gondot viseljenek s feddhetetlenek 
legyenek. Azt kérem, én is a hivek egyetemétől, akkor, a midőn 
minden püspöki munkám jeléül oda irom az apostolnak intését: 
igyekezzél Isten előtt kedves lenni és oly munkás, a ki nem 
szégyenli a munkát és ki igazán hasogassa az igazságnak beszédét. II. Tim. 2.15. 

Munkámnál, a mi egyházi alkotmányunk szerint hivatalom 
erős támogatásban részesülerid a felügyelői méltóság részéről s engem 
illetőleg ez annál is inkább megnyugtató, mivel ezen magasztos 
tisztben egyházkerületünkben tisztelhetjük a magyarhoni ág. hitv. 
ev. egyház főhatóságának tisztelt korelnökét, érdemeiben őszült 
nagym. id. Szent-Iványi Márton felügyelő urat, a ki dicső nemzet-
sége tradíciói s saját mély vallási meggyőződése által vezettetve, 
kiváló hivatalaiban az évek hosszú során gyűjtött gazdag tapasz-
talatai, bölcs vezéri tapintata, egyháza, valamint a király- és a hazá-
hoz a legnehezebb időkben is tanúsított hűsége által mindig erős 
biztosítékot nyújt arra, hogy az egyház hajójának kormányzatánál 
megmarad itt a jó lutheránus egyházi irány. S most, midőn a 
szelid szivű, apostoli lelkű, atyai jóságú, szeplőtlen jellemű áldott 
Gfeduly püspök után ezen kormányzat kötelességeiben nekem is 
kell részt vennem: tisztelettel kérem én, a honi ág. hitv. ev. egy-
ház főhatóságainak hivatal szerinti legfiatalabb képviselője Nagy-
méltóságodat, kegyeskedjék engem bölcs tanácsaival támogatni, 
hogy nálunk az egyház főhatósági teendőkben azon egyetértés és 
béke kedves otthonát találja, a mi minden hullámzás közt bol-
dogult püspökünk idejében az elnöki széken nyilván való volt. 
Az Ur Isten tartsa Nagy méltóságodat e széken az emberi kor leg-
végsőbb határáig. 

A főtiszteletű egyházkerület irányában első kötelességem, hogy 
hitvallást tegyek azon elvekről, a melyek szerint kormányzatánál 
eljárni fogok. Nekem a bölcseségnek és esméretnek teljes kincsei Kol. 2. 3. 
elrejtetve vannak a Jézus Krisztusban, én egyebet köztetek nem 
akarok tudni, hanem a Jézus Krisztus. Az ő szavai: az én elvem. I. Kor. 2. 2. 
// 7 
O az anyaszentegyháznak feje, mely az ő teste s így én Krisztus 
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Efez. 1.22.23.állapotjáriak teljes mértéke szerint kívánom a szenteknek egy testbe 
való kötöztetését, az igazságot követvén szeretetben, hogy min-

EJ-.J . denestül fogva nevekedjünk abban, a ki fő, tudniillik a Krisztusban. 
Ezen az alapon, a mely le van téve, legyen nyilvánvaló az 

én munkám. 
Az egyház tanát illetőleg annak egyedüli kútfejéül a szentirást, 

az isteni igét, a mint meg vagyon irva, elismerem s vallom, tanítani 
s taníttatni fogom,* Krisztus evangyéliomát nem szégyenlem, mert 

Róm_ 1. 16. Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére vagyon. Azért is 
őrködni fogok, hogy az egyházakban s azok intézeteiben a tan 
a szentirással és egyházunk nyilvános vallástételeivel, a melyek 
úgyis a szentirással egyeznek s arról tanúbizonyságot tesznek a 
hitelvekben, legyen mindenben megegyező. Főképen utána fogok 
nézni, hogy lelki üdvünk kincse, a hit általi megigazulás teljes tiszta-
sága, igazsága s érvényében taníttassék s kiki hallja s megismerje 
az Istennek kegyelmét valóságosan az igazságnak beszédéből, mely 

Efez. 1. 13. az evangyéliom s vallja azt, kiben a Jézus Krisztusban vagyon 
Kol. l. 5. váltságunk az ő vére által, azaz bűneinknek bocsánatjok, a kinek 
Kol. l. 7. kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök életnek 
Tit. 3. 7.- reménysége szerint. Az evangyéliomnak ezen szent elvét, a mely 

az ágostai hitvallás tételeiben teljes igazságában s fényében ragyog, 
•teljes épségben fenntartom és vallom. Más evangyéliom nincsen, 

Gal. 1. 7—9 más evangyéliomot hirdetni nem engedek. A mi egyházunk dicse-
Gal. 6. 14. kedjék a mi Urunk a Jézus Krisztusnak keresztjében, ki által 

nekünk e világ megfeszíttetett s mi is e világnak. Az ágostai hit-
vallástól, melynek őszinte hive vagyok, el nem térek, azt rneg-
másítlanul fogom fenntartani, mint a Krisztus keresztjéhez vezető 

Tit. 2. u szent zászlónkat. De a midőn annak hirdetését teljes mértékben 
kívánom, hogy Krisztusban megjelent az Istennek ama üdvözítő 
kegyelme minden embereknek : ezen hitnek gyümölcsét is kívánom, 

Tit. 2. 14. a szent életet, mert Krisztus tisztította magának kiváltképen 
való népet, jó cselekedetekre ügyekezőt. Először is teljes szi-
gorral magamra alkalmazom ez elvet, mert az apostolnak szava 

Tit. l. 7. szerint-szükség a püspöknek feddhetetlennek lenni. A szent életről 
lesz szavam, intésem és feddésem minden méltósággal a tanító 

Tit. 2. 15. egyházhoz s a hivek egyeteméhez : a hivek Krisztus keresztjének 
ellenségei ne legyenek; nem a testnek, de a léleknek gyümölcsei 

Gal. 5. nyilvánvalók legyenek azoknál, a kik a Krisztuséi s a kikben kell, 
Gal. 2. hogy éljen a Krisztus; a tanító egyház vezetői pedig tudják, hogy 

II. Kor. 9.27. az apostol tanítása szerint, a ki másoknak prédikál, gonosz életű. 
Tit. 2. 12. ne legyen, mert Krisztusnak üdvözítő kegyelme műiket tanít, hogy 

S megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, 
igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Őrködni fogok, hogy 
a lelki atya legyen az Ur nyájának példája s Üdvözítőnk tanítása, 

Máté 18. 7. hogy ja j annak, a ki a kicsinyek közül valakit megbotránkoztat, 
ennélfogva Krisztus Urunk bárányainak legeltetésénél a botrányt 
tűrni nem fogom. Szegény evang. egyházunk földi kincse a tiszta 



erkölcs; ebben szigorú felügyelő leszek; a ki vallja, hogy az Istent Tit. 1. 16. 
tudja, cselekedetekkel ne tagadja. 

Annak tudatában, liogy az irás szerint a sáfárokban az kiván-
tatik meg, hogy minden hivnek találtassák, a hivatalos ügyek I. Kor. 4. 2. 
elintézésében hűséget, szorgalmat, pontosságot keresni fogok. Egy-
házunk dolgozó egyház, távol legyen tőlünk, a ki rest szolga s 
elássa a talentumot, melyet vett. A hivatali hűség dolgában kiki 
számíthat segédkezemre, álljon itt az apostol intése : Egymásnak Gal. 6. 2. 
terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Isten-
nek nyilvánvaló ajándékát egyben főkép látom magamnál, hogy 
rest és tétlen nem tudok lenni : az én püspöki látogatásom főkép 
az egyházban hivalkodva állókraVonatkö^TN^ogy mert sok a munka 
az Ur szőlőjében : cselekedjünk, mig nappal vagyon. Ján. 9. 4. 

S mely munka az, a melyre főképen én, ha az Ur akarándja, 
hivatalos figyelmemet fordítani akarom? Az, főtiszteletfí gyűlés, 
mely napirenden van ma az egyház szent mezején. 

Első : a theologusoknak aggasztóan csekély száma a mi kerü-
letünkben. Okát ennek itt nem kutatom. Inkább első főpásztori 
imám legyen ez ügyben az Úrhoz, hogy, mert sok az aratni való, 
de az arató kevés, bocsássa Ö az aratókat az O gabonájának Mat. 9 37.38. 
aratására. Azon leszek azonban, hogy a mennyire szükséges, egy-
házi rendtartásunk 216. §-a a leendő lelkészek neveléséről^-az 
egyetemes egyház szervezetébe beleillesztessék, s oda \hatni akarok 
hogy mint annak előtte az evang. családokban a pajTi pálya a 
kettős tisztségre méltóztatott isteni hivatásnak újból tartassék. 

Hasonlóan : kicsiny nálunk a tanítójelöltek száma. Pedig az 
iskola az egyháznak veteményes kertje. ígéretet sem kell tennem, 
hogy iskoláink felvirágzását szivemen akarom hordani. Egész éltem 
az iskolával össze van forrva, bölcsőm az iskolában állott, első 
hivatalom a tanítói vala. Eőbaj kerületünkben az, hogy tanító-
képezdénk nincs: anyagi viszonyaink aligha fogják engedni, hogy 
a mit első sorban építeni mennék, a tanítóképezdét, azt szemeimmel 
lássam is; a reményről azonban le nem mondok. Addig is véle-
ményem szerint legalább minden módon oda kellene hatnunk, 
hogy erkölcsi befolyással s anyagi segélylyel a tanítói pályát m  

könnyítsük egyházkeriiletileg is szegényebb sorsú szülők gyermekei- ,<-•' 
nél az egyház s a haza javára. 

Ezzel összeköttetésben áll kerületünkben a lelkészi s tanítói 
hiványok átalakításának s rendezésének az ügye. Hiványaink nagy 
része maradványok a mult századból. E téren tisztelem ugyan az 
egyházak autonómiáját, de az egyházak érdeke azt kivánja, hogy 
ott a hol kell s a miben lehet, a hiványok javíttassanak, mert 
méltó a munkás az ő jutalmára. 

S mind evvel kapcsolatban áll ama körülmény, hogy a midőn 
honi egyházunk többi három kerülete érdemült lelkészeik s tanítóik, 
valamint azok özvegyei s árvái számára gazdag intézetekkel rendel-
kezik, nálunk eddig ennek nyoma sincs. Az anyagiakban ugyan 

as 
/f.' 
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szegény egyházkerület vagyunk, de az egyház érdeke azt kívánja, 
hogy ez így tovább nem maradhat. Boldogult poraiban tisztelt 
elődöm jó tervezetekkel megpróbálta a nehéz ügyet s bár nem 
sikerült, kötelességem, hogy én, bár gyengébb erővel, hivalkodva itt 
ne álljak s kötelességemnek eleget tegyek : a sikert Istenre bizván. 

Említett ügyeink rendezésétől függ kerületünk szórványai 
gondozásának az ügye. Ugy a kerület, valamint a gyámintézet 
tanulmányozásuk tárgyává tették már ezen égető kérdést. Diasporánk 
nagy, gondozása elégtelen. Naponkint veszítünk azokból, a kiket 
nekünk adott az Ur. Gyermekeink nagy száma vagy idegen iskolák-
ban tanul, vagy pedig a valláserkölcsi oktatásban rendesen nem 
is részesül. Ezen a bajon segíteni szeretnék, ha lehetséges lenne, 
irodám elhagyásával is, az apostoli vándorbotnak kezelésével. Első 
sorban egy felsőbb leánynevelő intézet emelésével. Segédkezet kérek 
erre is a főtiszteletű egyházkerülettől. A vigasz itt abban áll, hogy 
kerületünk némely egyházaiban s esperességeiben az iskolák száma 
elegendő s azok jó karban vannak s a vallástanításról gondoskodva 
van. Ebből látszik, hogy bajunk csak anyagi s hála Istennek nem 
erkölcsi. 

De mert anyagi forrrásokat nyitnunk kell a valláserkölcsi 
közművelődés emelésén, munkakörömhöz fogom számítani ezután is 
a gyámintézet fejlesztését. Én evangelikus egyházat az irgalmas 
Samaritanus működési tere nélkül gondolni sem tudok: a mi hitünk-
nek cselédivel jót kell tennünk, meg kell emlékeznünk az Ur Jézus 
beszédéről, hogy tudniillik ő mondotta : jobb adni másnak, hogy 
sem venni, s erre emlékeztette az apostol a híveket akkor, a midőn 
megmutatta, hogy munkálódván szükség az erőtlenekről gondot 
viselni. 

Mind ettől függ, hogy egyszer már a belmissio terére lépjünk, 
mely nálunk parlagon hever. Pedig 'a hitetlenség s erkölcstelenség 
burjánzik. Első lépésnek elég, ha kezdeményezzük az ügyet. 

S hogy kezdeményezni lehessen, szükséges, hogy a lelkészkedő 
papság saját terén a szervezett missiót kezdje meg. Értem a papi 
értekezleteket, melyeken a tlieol. tudomány, a kartársi szellem, a 
lelkek gondozása, a bajok elhárítása testvéri eszmecsere által gyá-
molításban részesül. I ly papi értekezleteknek egyházkerületi szer-
vezését kezdeményezni fogom. 

S ez nálunk annál is inkább szükséges, mert nem tagadható, 
I. Kor. 33. hogy nálunk versengések és visszavonások is vannak s a korinthusi 

pártállás tény. Én, mint püspök, párt nem leszek s mert Isten 
mellett munkálkodó szolgák s egymás közt testvérek s mindnyájan 
pedig a Krisztuséi vagyunk, testvérek, kérem, igyekezzünk meg-

Efez. 4. 3. tartani a léleknek egységét a békességnek kötele által. Én itt mint 
Fiiip. 4. 7. első az egyenlők közt, mindenkinek szolgája szívesen leszek, a béke 

Kolos. 2. 20. minden értelemnek felette vagyon. E világ betűitől meg kell sza-
I. Kor. 4. 1. badulnunk : úgy Ítéljen felőlünk az ember, mint a Krisztusnak 

szolgái és az Isten titkainak sáfárjai felől. 
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A mit a világ annak állit, a nyelvek különbsége, az Ur egy-
házában el nem választhat minket, mert az itt a lelki ajándékok-
hoz tartozik s itt nincs se zsidó, se görög, s minden nyelv vallja és I. Kor. 12.10. 
dicsőíti az Urat, mi pedig az Ur parancsa szerint tanítsunk minden Máté 28. 20. 
népeket, hogy kiki tulajdon nyelvén, a melyben született, hallja az Actor. 2. 
Istennek nagyságos dolgait. 8—11. 

Ismétlem, hogy az apostol kifejezését használva a világ betűit 
akarom kizárni kerületünk köréből. Mai napság többnyire politiká-
nak nevezik azt. Én politikus nem vagyok, ahhoz nem is értek, 
nem is állítom, hogy napirenden lenne köztünk s nem is vagyunk 

.. arra hivatva. Mi az Isten országának ügyeit gondozzuk; e világ Ján. 18. 36. 
ábrázatjával ne bajlódjunk; Krisztus országa nem e világból való. 
Nem tagadható azonban, hogy az egyház kormányzatánál álló 
gyakran oly kérdések elé állíttatnak, a melyek e világból valók. 
Akkor az egyház és a haza java döntő legyen elintézésénél. 
Nevezetesen az egyház javának szempontjából nyilatkozatát adom 
azon elhatározásomnak, hogy én kerületünk egységét a többi testvér-
kerületekkel és összetartozását az egyházegyetemmel akarom s 
fogom fentartani s állásomhoz s erőmhöz képest megőrizni. Továbbá 
ünnepélyesen nyilatkozom, hogy én a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyház alkotmányának teljes szívből hive vagyok, autonómiáját 
drága kincsünknek tartom; az önkormányzatot minden fokon vallom 
s védeni fogom. Hogy ezen kincset szeretett hazánk alkotmányából 
kifolyólag birjuk, hálával elismerem. Úgyis mint magyar állam-
polgár, valamint az evangelikus egyháznak hive s felséges apostoli 
királyunk hű alattvalója vallom, hogy magyar alkotmányos álla-
munk, az ország kormánya, a törvény követelményei irányában 
a hitet megtartom s államhűségben a kerületet vezetni fogom. 
Multunk, jelenünk s jövőnk arra utal minket, egyházunk s hazánk 
java egyaránt kivánja, hogy a kapocs köztünk a legbensőbb legyen. 
Ezt állásomhoz képest előmozdítani kötelességemnek veszem. 
Bibliája szerint élő s hivő keresztény evangelikus ember a világi 
hatalmasságok iránt Isten parancsa következtében úgyis hű s 
engedelmes. 

A polgári dolgokról mindent, a mit ágostai hitvallásunk is 
hirdeti, isteni intézménynek nevezvén a törvényes polgári rendet, 
mert az evangyéliom nem akarja az állami és családi rendet fel-
forgatni, hanem inkább követeli, hogy azt Isten rendelete gyanánt 
tekintsük s mindezen viszonyok közt a szeretetet gyakoroljuk. 
Azért minden keresztény tartozik a felső hatalmasságnak s a tör-
vénynek engedelmeskedni. 

Ez az én egyházam tana s az én meggyőződésem, ezt hirdetni 
fogom s inteni, hogy legyenek könyörgések, kérések s imádkozások 
a királyért és minden méltóságban elhelyeztettekért. Ez jó . és I. Tim. 2. 
kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt. S mert a jónak hazám- J  

bau minden erőmből szolgálni akarok, a más hiten levő polgár-
társakkal a békét fentartani, keresztényi és polgári kötelességnek 



tartom; főképen pedig a református testvérekkel a jó viszonyt 
ápolni fogom. 

íme ezek irányelveim s munkatervemnek főbb vázlata. Nagy 
megnyugtatásomra fog szolgálni, ha alapjában, a mint hiszem, a 
főtiszteletű kerületi gyűlés nézeteivel találkozom. Különben ünne-
pélyesen kijelentem, hogy én ezen autonom testület jogait tisztelet-
ben fogom tartani s eljárásomban becses támogatását kérem. 
Hasonló nyilatkozatot adok az egyes nagytiszteletü esperességek és 
egyes tisztelt egyházak, valamint a kerületben létező egyházi iskolai 
intézetek s egyesek irányában, kinek-kinek jogát s munkakörét 
tisztelni, sőt abban védeni fogom, — csak azt nem engedhetem, 
hogy valaki saját jogkörén túl terjeszkedjék, vagy pedig az egyház 
körén kivül eső dolgot hurczolja az egyház szent terére. Az egyház-
kerület mélyen tisztelt tisztviselőit bizalommal kérem, folytassák 
vállvetve velem szent munkájokat egyházunk javára kipróbált 
tapintattal, buzgalommal és szakavatottsággal. 

Mindezt pedig, a mit vallottam s munkálkodni megyek, azon 
fundamentomra vetem alázattal, a mely egyszer vettetett, mely a 
Jézus Krisztus : itt lészen nyilvánvaló az én szerény munkám; a 
nap meg fogja azt mutatni, mi módon építettem arra. Másnak 
dicsőségét hivatalomban nem is keresem, csakis az én Uram Jézus 
Krisztusom nevének a dicsőségét, a kinek szelíd és alázatos szivű 
szolgája vagyok. Gyarló voltam iránt, kérem, legyenek elnézők; 
de ha látnám, hogy Isten országának szent ügye miattam szenved, 
akkor szívesen nálam méltóbbnak helyt engedek. Különben ma-
gamat a főtiszteletű egyházkerület jóságába s imáiba ajánlva, kérem 
az egyház U r á t : áldja kerületünk egyházait mennyei áldásával az 
Ur Jézus Krisztusban. Amen. 

Mindkét beszéd közhelyesléssel fogadtatván, egész 
terjedelmökben a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeltetnek. 

T. 

Rendes évi közgyűlés augusztus 7-én és 8-án. 

Az Ur szent lelkének segítségül hivatása után 
6. Főtisztelendő püspök úr felolvassa következő évi jelentését: 

M é l y e n t i s z t e l t e g y h á z k e r ü l e t i g y ű l é s ! 

„Felemelém az én szemeimet a hegyekre, honnét 
jöne nekem segítségem; az én segítségem az Úrtól 
vagyon, Jci teremtette a mennyet és a földet. Az 
Ur megőrzi a te kimeneteledet és bemeneteledet, 
mostantól fogva mindörökké.1,1 (Zsolt. 121, 1. 2. 8.) 

A szent irás ezen tanúságával kezdem első évi jelentésemet. 
Az Úrhoz emelem szemeimet, a midőn egyházkerületünk hajójának 
kormányrudjánál első ízben hivatalosan állok. A lélek kész, de a 
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test erőtelen; várja az én lelkem az Urat, míg nem könyörül 
raj tam: az én segítségem az Úrtól; nem engedi, hogy az én lábam 
elessék. Az Ur megőriz engem, ő az én jobb kezem felől vagyon. 
Vallom, hogy ő megőrizi e hajó kormányzatánál kimenetelemet és 
bemenetelemet. Azért emelem fel kezeimet 0 hozzá és áldva szent 
nevét. Ez imám, fohászom és kérésem az Ur szent szine előtt ezen 
hivatalos jelentésem kezdetén. 

Bold. dr. Geduly örökségét átvettem : az apostoli szellemű 
püspök méltatlan utódja vagyok. Szent hitünk őszinte vallása 
egyesít engem, a tanítványt ő vele a tanítóval: ez erőt ád; szivé-
nek szelídsége, szeretetének fensége, jellemének szeplőtlensége az ő 
főpásztori tükrében a nekem hagyott példa, hogy nyomdit az Ur 
Jézus nyomdokiban kövessem; vezéri bölcsesége az Úrtól ő neki 
adott adománya vala, mely vele elköltözött s én itt erőtlenséggel 
leszek köztetek. 

De mert az Ur titkainak sáfáraitól csak azt kívánja, hogy 
mindenben hivnek találtassák : ebben Isten segedelmével dr. Geduly 
örökségét megőrzöm. Csak arra kérem az apostollal a főtiszteletű 
egyházkerületi gyűlést: idő előtt semmit se Ítéljetek. A béke 
apostola leszek. 

A midőn e jelentésem első pontjában főtisztelendő dr. Geduly 
Lajos, boldog emlékű püspökünknek folyó évi január 29-én történt 
gyászos kimultát, valamint Pozsonyban február 1-én könyek és 
sírás közt nagy részvét mellett történt nyugalomra tételét kegye-
lettel megemlíteném : hálát mondok főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv 
bányakerületi püspök úrnak, ki kartársa ravatalánál megjelenvén, 
szent igével és imával átadta földi maradványait a sírba, a test 
feltámadásának és az örök életnek igazságával vigaszt öntvén vérző 
szivünkbe. Köszönetet mondok továbbá a kerület nevében a nemes 
pozsonyi egyháznak, a mely püspökünknek mint lelkészének méltó 
végtiszteletet rendezett. S végre megemlítem hivatalosan, hogy ezen 
egyház a kerülettel együtt bold. püspökünk sírjára diszes sírkövet 
állított. Áldott legyen drága főpásztorunk emléke. Amen. 

A tiszai testvérkerület majdnem egy időben velünk a halál 
által lett megfosztva élte alkonyodtáig tevékeny püspökétől, főtiszt. 
Czékus István úrtól. Az Urnák kegyelme által teljesült e kerületen 
a Zsoltár szava : a kik vetnek könyhullatással, nagy örömmel 
aratnak (Zsolt. 126, 5.), a midőn főtiszt. Zelenka Pál úr uj püspök-
ben tisztelik a főpásztori munka nemes vezérét. 

Néhány héttel főpásztorunk kimúlta előtt kerületünk elhalálozás 
által veszítette földi talentumainak hű sáfárját, néhai tek. Jeszenszky 
József urat, egyházkerületi pénztárost, a kinek hivatalában tanú-
sított hűsége hálával örökítendő. 

A főtiszteletű egyházkerület közigazgatási évének főbb moz-
zanatait illetőleg igen tövid leszek. 

Az évnek első fele bold. püspökünket illeti; ennek elnöki 
naplóját azonban nem birván, képtelen vagyok hivatalos működésé-
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nek utolsó nevezetesb adatait ide bevezetni. Az évnek második 
engem, mint h. püspököt illető feléből csak kettőt említek : a pénz-
tárak és alapítványok körüli hivatalos eljárásomat, a hol közmeg-
elégedésre mindenek ékesen és jó renddel vannak. Itt köszönettel 
említem a pozsonyvárosi nemes egyház hitrokoni buzgóságát, hogy 
szavatolása mellett a kerületi pénztárt ideiglenesen, a kerület jóvá-
hagyásának reményében a kerületi elnökség beleegyezésével, tek. 
Günther Mihály Vilmos úrnak úgy szakavatott, valamint pontos és 
példás vezetése mellett, gondozása alá vette. Ez az egyik. A másik 
az, hogy a pozsonyi lyceumban lefolyt érettségi vizsgálatokon meg-
jelentem s meggyőződtem, hogy a pozsonyi egyháznak nagy áldo-
zattal fenntartott középiskoláján a régi jónevű tudományos verseny 
otthonos. 

Többi teendőim a rendes folyó közigazgatás szakaiba esnek, 
a mi a nagytiszteletfí esperességek előtt köztudomású dolog s azért 
itt részletesen elősorolni nem fogok. 

A kegyes adakozók élén ez évben is áll a mi legkegyelmesebb 
urunk 0 csász. és apóst. kir. Felsége, a midőn legmagasb magán-
pénztárából a felső-ozori egyháznak iskolaépítkezésig czélokra 100 frtot 
legkegyelmesebben engedélyezni méltóztatott. Áldja a királyok 
királya ezen uralkodói kegyelméért felséges urunkat! 

Egyes esperességekből a főbb megemlítendő jelenségek a 
következők : 

Az árvái esperességböl: 
Jaszenova: U j sírkertet nyitott, papilakon és iskolában 145 frt 

költséggel javításokat eszközölt; lelkészi hiványát évi 50 frttal 
emelte és tanítójának javára az 1 fr t évi tanpénzt 2 fr t ra emelte 
minden tanuló után. 

Alsó-Kubin: Uj iskolájának építését 5000 frtnyi költséggel 
majdnem befejezte. 

Lestine : Egyházi épületeinek javítására 60 frtot fordított. 
Nagyfalu : Uj iskolaépítésre további előkészleteket tett, mire 

már 2000 frtot TA " , f . Csaplovics József és Ivanovitz szül. Csaplo-
vics Mária néhai Greguska szül. Csaplovics Julianna emlékére 
135 frtnyi alapítványt tettek. Lehoczky szül. Hrncsiarik Katalin 
az egyháznak 20 frtot hagyományozott. — Poruba-Zábrezs leány-
községbenaz 1400 frtba került u j iskola még ősszel rendeltetésének 
át lett adva. Költségeihez az anyaegyház 100 frttal járult. 

Zsaskó templomának javítására 800 f r to t , toronyépítésre 
3000 frtot és 2 harangra 1700 frtot fordított. 

A liptói esperességböl: 
Boczabánya : Önkéntes adományokból 84 frt 42 krt gyűjtött. 

Felügyelője Kállay Adolf 15 frtot, Miko Péter 10 frtot adományo-
zott. Koza Péter oltári öltözékre 8 frtot, egyes hivek pedig 25 frtot 
adakoztak. Egyházi épületek javítására fordított 609 frt 31 krt. 

í 
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Csorba: Adakozásokból gyűlt 159 írt 37 ki\, lelkészi és tanítói 
lak javítására 606 frt 90 krt költött. 

Hibbe : Érdemült tanítóját Orphanides Lajost évi 200 frt, 
15 mérő rozs és 10 öl fa illetménynyel nyugdijazta. Iskolája 
számára harmoniumot vett, orgonáját pedig javítatta 290 frtnyi 
kiadással. Itt és KoJcava leány egy házban a tanítói hivány okban 
fizetésemelések történtek. 

Szent-Iván : Egyházi épületeit jobb karba helyezte 1440 frt 
kiadással. 

Király-Leliota : Tanítói állomását rendezte, templomának épí-
~ tésére 729 frt adományt gyűjtött. 

Német-Lipcse : Gusztáv-Adolf egylettől 185 frt 65 krt kapott. 
Uj harangokra 300 frtot gyűjtött. Templomára ajándékoztak : 
Bobrovniczky Kálmán 5 frtot, Bohus Péter 20 frtot, Houdek 
Ruzena kehelyterítőt. 

Nagy-Palugya : Önkénytes adakozmányokból 130 frt 38 krt 
gyűjtött ; épületeinek jobb karba helyezésére 79 frt 37 krt fordított. 

Pribilina: Gyűjtött 120 frt 77 krt. Épületeire fordított 369 frt 
16 krt. Vitalis Péter felügyelőjétől 12 fr t értékben jutalomkönyveket 
kapott. 

Rózsahegy : Lelkészi hiványát javította. 
Szielnicz: Sírkertjére 272 frtot fordított. 93 frtot a közado-

mányokból gyűjtött. 
Szmrecscm : Szent-Iványi József felügyelő 1000 frtnyi régibb 

keltű lelkészi alapítványa ingatlan birtokban helyeztetett el. Buda-
pesten dolgozó hivek 156 frton függő csillárt szereztek. Lancsik 
Zsuzsanna 4 drb gyertyatartót vett 30 frtért. Szeretetadományok 
czimén gyűlt 184 frt. 

Tarnócz: Önkénytes adományokból 75 frtot gyűjtött, épületei-
nek javítására 400 frtot fordított, 100 frt adósságot törlesztett, 
uj orgonára 80 frt, lelkészi fizetésre 64 frt alapítványt tett. Egyes 
hivek oltárterítőt adtak. •>• r 

Vázsecz: Folytat ja templomának építését. Tornya fedetésére 
650 frtot adott. 

Verbicza-Szent-Miklós: Diasporájának gondozására kapott : 
Az egyetemes gyámintézettől 683 frt 49 krt, 
A Gotteskasten-től 57 frt 92 krt, 
A Gusztáv-Adolf-egylettől 29 frt 59 krt, 

összesen 771 frt — krt. 
779 frt 35 kr. adományt gyűjtött, a takarékpénztártól 20 frtot kapott. 
Egyházi épületeinek javítására 306 frt 70 krt fordított. Szent-
Miklóson a sírkert tetemes áldozattal nagyobbíttatott. — Illanó 
leányközség a Gusztáv-Adolf-egylettől 20 frt 26 krt kapott. 

Víchodna : Egyházi épületeit 400 frt költséggel javította, uj 
tanítói lakot emel. 
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A mosonyi esperességböl: 
Gálos : Tanítói lak építésével foglalkozik, e végből 2300 frton 

egy uj házat vett. 
Magyar-Óvár : Harangalapra Zuránytól 12 frtot, a ro.-óvári 

takarékpénztártól 20 frtot, Anhäuser úrtól 10 frtot, templomépítési 
adóssságainak törlesztésére a Gusztáv-Adolf-egylettől 156 frt 60 krt 
kapott. 

Levél : Mult szept. 1-én ünnepelte fennállásának és temploma 
felépítésének 100 évi jubileumát; ez alkalomra Schiszler Mátyás 
és neje a két templomi csillárt 82 frton újra megaranyoztatta és 
Schmickl Mátyás és neje a toronykeresztet renováltatta; ekkor egy 
templomépítési alap is kezdeményeztetett, mihez több család 255 frttal 
hozzájárult; egy oltári szőnyeg 36 fiáért szereztetett meg. 

Rajkán a karácsonyi ünnepély alkalmával 30 szegény gyer-
mek téli ruhával láttatott el. Meixner Mihály 2000 frtot oly módon 
hagyományozott, hogy kamataiból a két helybeli néptanító évi 
fizetése emeltessék. 

Zurémy volt tanítója Janisch Gusztáv özvegyének 500 frtot, 
Zechmeister Erzsébet bold. férje emlékére az egyháznak 100 frtot 
és a helybeli szegények számára 30 frtot adományozott. 

A nyitrai esperességböl: 
Brezova : Adósságából 1000 frtot törlesztett, egyházi épületei-

nek javítására 220 frtot fordított, toronyalapítványa 150 frttal 
nagyobbodott, ehhez járultak : a konfirmandusok 14 frt 60 krral. 
Mlynarcsiny István 10 frt-, a timáregylet 5 frttal. Gavora Anna 
és Sasko Helena kezdeményezése és 8 frt, illetve 5 frt adománya 
következtében 200 frton templomi öltözék vásároltatott. 

Bodfalu : Csrniak Katalin oltári terítőt 15 frton vett. 
Csácsó: Iskola javára 80 frton telket vásárolt, 500 fr tnyi 

költségen tanítója javára gazdasági épületeket emel. Madera Zsu-
zsanna az oltár feldiszítésére 13 frtot, más hivek 7 frt 60 krt 
ajándékoztak. 

" Hlboka: Egyházi épületeit 150 frt költséggel jobb karba 
helyezte. Szent könyvekre 19 frt 70 kr. gyűlt. 

Holics: Dobrucky szül. Noszek Erzsébet hagyományából 
100 frtot, a takarékpénztártól 20 frtot, Rieben Karolinától szegény 
iskolás gyermekek számára 10 frtot kapott. 

A.-Kert: Funka Mihály hagyományából 50 frtot és Makis 
Mihálytól 40 frtot vett. 

Kosztolna: Épületjavításokra s templomi öltözékre 125 frtot 
fordított. 

Kosariszko : 200 frton telket vett s 60 frton oltári s szószéki 
öltözéket. 

Krajna : Uj kelyhet 170 frton vásárolt. 
Lubina : Épületjavításokra 30 frtot adott. 
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Miava : Luther alapítványra 17 frtot adott. 
Vág-Ujhely : Klűcsovszky Szidónia 100 frtot hagyományozott; 

Kulisek Miloszlav 45 frton kelyhet ajándékozott, azonkivül ugyan-
azon Kulisek Miloszlav 5 frtot és Jeszenszky Zsigmond 5 frtot 
kehelyalapra adtak. 

Szenicz: Iskolaépületén 150frttal javításokat eszközölt, a takarék-
pénztártól 10 frtot kapott. 

Szakolcza: Egyházi épületeire 50 frtot fordított. Windeck Theodor 
szegény iskolás gyermekek számára 6 frtot adott. 

Szobotist: Luther-alapítványra gyűjt . Adtak pedig : Sukupcsák 
Zsuzsanna 5 frtot, Cernek Mária 5 frtot', Sasko Gyula 5 frtot, 
Cernek Pál 5 frtot, Sevcsik János 5 frtot. Iskolai alapítványra 
adott: Zelenka szül. Brunovszky Mária 20 frtot, Toman Pál 5 frtot. 
Kehelyre adakoztak a konfirmandusok : 8 frt 70 krt. 

Ó-Tura : Templomán javításokat eszközölt 92 frton, kórházra 
750 frton egy házat vásárolt, a melyben már 5 ember el van 
helyezve. Erre adakoztak: Rohácsek Márton 10 frtot, Jezso György 
10 frtot, Klimacsek István 10 frtot, Slezácsek Mária 5 frtot. 
Különösen dicsérettel kiemelendő, hogy egy 72 éves Martjs Pál 
nevű szolga megtakarított kötelezvényeit 523 frt évfékbp.n a?, egy-
^ ^ ^ ^ J i l l ä X ^ T ^ ^ - - Valóban itt beteljesült az Ur szava, a midőn a 
szegények pénzeknek ládája ellenébe ült volna s nézi vala, mimódon 
a sokaság hányná a pénzt a ládába, hogy mindenek abból vetének 
pénzt, a mivel bővölködnek, azon szegény özvegy pedig (itt 
ezen szegény szolga) az ő szegénységéből valamije voU, mind oda 
vetév tudniillik minden ő élését (Márk 12, 41 — 44). Áldott legyen 
az Úr e hű szolgájának tettében. Mikulec szül. Úkrepecz Gembés 
Katalin a lelkésznek 15 frtot adott. • Csulik Lajos lelkész a nemes-
kosztolányi egyházra 56 frtot gyűjtött. 

Nyitra-Zerdahely: Adósságaiból 120 frtot törlesztett, magtárt 
300 frton épített. Steiger Albert báró a Septencz-Ujfalu és környéke 
evang. gyermekeinek vallástanítására egy 2500 frtnyi alapítványt 
tett, a melyből a ny.-zerdahelyi lelkész mint kat.echeta dijaztatni fog. 
Krcsolák István a templomnak 25 frtot adott, Remény Zsuzsanna 
pedig 10 frtot, Kedrovic Mária és Emilia uj albát ajándékoztak, 
Schulcz Mária uj böjti oltár- és szószék-öltözéket. 

Salgó: Sóczky szül. Tavasz Katalin 150 frtra becsült szőlőjé-
nek felét az egyháznak hagyományozta, felét pedig Mandelik István 
assakürti lelkésznek, aki azt a salgói lelkész-tanítónak ajándékozta. 
A leányok és asszonyok uj albát ajándékoztak. 

Turalúka 6000 frt költségen templomát átalakítja, a kátéalap 
26 frttal gyarapodott. 

F.-Zele: Lelkészlakának javítására 64 frtot fordított. Templomra 
adakoztak: Deo notus 5 frt 40 krt, Szinák Judit 12 frtot, Mészáros 
Márton 5 frtot. Szilárdról: egy névtelen 5 frt 20 krt, Horvát 
János 12 frtot, Szinák János 12 frtot, Mészáros János 12 frtot. 
Újvároskából: Korhel Mihály 5 frtot. 

2 
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Pozsony városából: 
A pozsonyi evang. gyülekezet azon nagy rázkodtatások daczára, 

melyek érték, mégis megtartotta buzgóságát, áldozatkészségét. Lel-
készi állomásainak betöltésével járó költségeitől eltekintve, csak 
boldogult szeretve tisztelt két hű lelkészpásztorának temetései, sír-
kövei 1217 frtnyi kiadással terhelték a pénztárt. Papi lak nagyobbí-
tására ÍL12 frtot, templomainak gondozására s a sírkertre 500 frtot 
költött; a papi lakások és iskolák tatarozása 500 frtot vett igénybe. 
Förév leánygyülekezete uj iskolát emelt 5200 frt költséggel. Neve-
zetesebb hagyományok : Jeszenszky József hagyott a tanári nyug-
díjalapnak 200 s az egyház jótékony alapjainak 300 frtot; a táp-
intézetnek ingyenes helyek alapjául 2000 frtot, a Skaricza kon-
viktus alapjának 4000 frtot. Kozsehuba János körülbelül 20,000 
frtnyi vagyonát fele részben a leányárvaházra, fele részben pedig 
az ápolóintézetnek hagyományozta; ez utóbbinak tőkéje leginkább 
a hivek áldozatkészségéből 39,121 frtra növekedett s jelenleg 7 férfit 
és 7 nőt ápol szerényen, de tisztességesen. A jótékony nőegyesiiletnek 
bevétele 1217 frt 56 kr. volt, tőkéje pedig Í028 frt 18 krt tesz. Ez 
egyesület 132 gyermeket látott el ruhaneművel. Az egyetemes 
gyámintézet javára 696 fr t 3 kr. gyűjtetett. íme a szeretetben 
munkás hit áldásos gyümölcsei! 

A pozsonymegyei esperességböl : 
Főesperes úr mult őszszel hivatalosan meglátogatott 10 egy-

házat, nevezetesen a sz. kír. városiakat, a grinádit és limbachit. 
Azokban általában mindenek ékesen és jó renddel vannak, az elöl-
járók hivatások magaslatán állanak, lankadást nem ismerő buzga-
lommal vezetik és viszik előre az egyházi ügyeket, a lelkipásztorok 
és iskolatanítók háborítlan békességben végzik munkájokat. 

Bazinban özvegy Proli, született Proli Zsuzsánna asszony 
ujabban még 50 frtot adott hozzá azon 150 írthoz, melyeket a 
mult évi jegyzőkönyv szerint azon czélra ajándékozott volt, hogy 
annak kamatját egy tisztességes öreg hajadon élvezze. Az oltári 
ezüst gyertyatartók beszerzésére való pénzalap 183 frt 87 krra 
emelkedett, és azt Wolfshendl Pál felesége, Wittgruben végakara-

7 CT 7 O O 
tából, 5 frttal gyarapította. A városi község költségén az evang. 
egyház épületei kijavíttattak. Önkéntes templomi adományul az 
ottani német egyházban és annak czajlai fiókjában begyült 244 frt 
66 kr. és 1853 liter bor, a tót egyházban s a hozzá tartozó filiák-
ban 124 frt 40 kr. és 1442 liter bor. 

A grinádi egyház 500 frttal lerótta adósságának utolsó marad-
ványát is és 564 frt 30 kr. iskolaépítési alappal az aktive gazdál-
kodó gyülekezetek sorába lépett. Gyűjtés utján egy erősen aranyo-
zott ezüst gyertyatartót szerzett és érte 80 frtot fizetett. Egy fenkölt 
lelkű róm. kath. úr, rájeczi Burián Pál főszolgabíró, a grinádi 
polgárközség által az evang. egyház telkén csinált jégveremért 
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64 frtot lefizetvén, a vermet, mely most bérbe van adva, az evang. 
egyháznak ajándékozta. 

Németgurabon: Bagi Györgynek és nejének Szénássy Juditnak 
hagyománya egy irtvány föld az egyháznak tulajdonául átadatott. 
Blaskó Illés zsellér, boldogult neje, Brinza Mária emlékére, az egy-
háznak 5, Csatajon özvegy Brinza Mártonné, született Izsó Mária 
boldogult férje és gyermeke emlékére 15, a szempczi hivek 50 frtot, 
Bagi Mária, Andor Etelka, Ingeli Éva gurabi hajadonok és Plsek 
Karolina igrámi hajadon az úrvacsorai szent edények takarására 
többrendbeli kendőket ajándékoztak. 

Szent-Györgyben újból tökésíttetett 600 frt, a Grün János-féle 
alapítvány kamataiból 35 frt 30 kr. egy oltárkendő beszerzésére 
fordíttatott, özvegy Nittnaus Eleonóra asszony egy képet ajándé-
kozott, mely Luther Márton életét tünteti fel. Önkéntes és köteles 
adományul begyült 55 frt 50 kr. és 4216 liter bor. 

Modor-Király fa a 4500 frtnyi templomépítési adósságból 500 
frtot törlesztett. Özvegy Rippl Katalin a maga vagyonát az egy-
házra hagyván, az utána maradt ház és két szőlő 714 frton ada-
tott el s e pénzzel az egyház ismét adósságot készül törleszteni. 
A lelkészlakon 75 frt költséggel javítás eszközöltetett és 110 frton 
igen szép oltári, szószéki és szentedény-takarók vétettek. 

Nagyiévárdon a lelkészlak udvarán uj melléképületekre, az 
anyagszállítást és kézi napszámot nem számítva, kiadatott 337 frt 
74 kr. 

Limbaehon az egyház az italmérési regáljogért, melyet 1864-ben 
4000 frton vett meg, kap 9500 frtról szóló államkötvényt, mely 
évenként 427 frt 50 kr. adómentes kamatot hozand. A torony-
építési alap, az évi kamattal 69 frt 87 kr. készpénzadománynyal 
és a szintén ajándékul kapott 602 liter bor árával 1466 frt 35 krra 
emelkedett és elhatároztatott, hogy a vasárnap délutáni templomi 
perselypénz a nevezett alap gyarapítására fordíttassák. Kraitz Rozina 
asszony s annak testvére Hedeken Mihályné egy u j fekete oltár-
és szószékterítőt, több fiatal egyháztag két uj oltári zsámolyt aján-
dékoztak, özvegy Reichbauer Rozina asszony két oltári gyertya-
tartót újból megaranyoztatott, Szandtner Sámuel és Schmidt Jakab 
egyházgondnokok pedig két más oltári gyertyatartót megezüstöz-
te lek . 

Misérdet súlyosan nyomja az utolsó évi rosz termések követ-
kezménye, a gazdasági hanyatlás. 700 frtnyi templomtatarozási 
adósságából törlesztett ugyan valamit, de az egyház azon felül a 
telkes gazdáknak is 180 frttal tartozik, az esedékes lelkészi fizetés-
ből 100 frt fizetetlen, az egyházi hátralék egyre fokozódik. Pedig 
még az év folytán a lelkészi lak tetőzetét kell megújítani és erre 
459 frt költség van előirányozva. 

A modori német egyház örömünnepet szeretett volna ülni annak 
alkalmából, hogy 25 éve telt be lelkésze ott hivataloskodásának. 

2* 
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A jubileum a lelkész betegeskedése miatt ugyan nem volt meg-
tartható, de a gyülekezet őt karácson estején egy szép ezüst billi-
kommal ajándékozta meg. 

A modori tót egyházban a legnagyobb harangra való gyűjtés 
befejeztetett s a harangnak 3293 frtnyi költsége az egyházi pénz-
tárnak megtéríttetett. Egyszersmind egy pár oltári ezüst gyertya-
tartó beszerzésére uj gyűjtés indult meg s egyelőre 66 frtot ered-
ményezett. Az egyháznak Hálák Mihály örökösei 50, a hallottvivők 
19, a kölcsönös segélypénztár 30 frtot, a mindkét nembeli ifjúság 
36 frt 29 krt ajándékoztak. Teriingen a czélszerűn épült, elégsége-
sen bútorozott és felszerelt iskolaház szeptember 22-én a maga 
czéljára felszenteltetett. 

A somorjai egyház egy már 1886-ban eszközölt gyűjtés ered-
ményéből 64 frt 6 kr. költséggel egy oltárrácsozatot állított fel, 
21 frt 89 kron egy oltári lábszőnyeget vett és a templom ajtainál 
az annak díszítésére szolgálandó adományokra külön perselyeket 
helyezett el. A szegény iskolásgyermekek felruházására a város 
polgármestere által rendezett gyűjtésből 10 evang. gyermek is 
kapott ruhanemüeket. Egy a felsőlövői tanítóképző intézet javára 
megejtett gyűjtés 32 frt 70 krt eredményezett. Tanfelügyelő úr az 
iskolának Pozsonymegyének egy Kogutovics Manó által rajzajt_Jgen 
szép térképét ajándékozta. A templom külseje és belseje a város 
költségén, részben pedig Huszágh János és ifj. Koszinszky György 
áldozatkészségéből illetve munkateljesítéssel kijavíttatott. 

Alsószeliben az egyháznak szabad rendelkezésre adott öreg Szabó 
István (kétsori) 10, Pancza János örökösei 100, a harang alap 
gyarapítására öreg Újvári Gábor 100 frtot, úgy hogy ez alap most 
tesz 435 frt 91 krt. Az egyházi épületek tűzkár elleni biztosítására 
a hivek aprólékos adakozásából begyült 23 frt 10 kr. A „Gampert 
Lajos alapítvány a-ból tőkesíttetett 564 frt 31 kr., s így ez alapít-
ványnak az egyház tartozik még 434 frt 69 krral. Iskolatelek 
vételárára a hivek önkéntesen adakoztak 58 frt 60 krt és e telek 
550 frton meg is vétetett. Az egyházi magtárban az árpa felgyara-
podott 192 méter mázsára, 360 fr t tőkesíttetett. 

Felsöszeliben az egyházi tőke 3372, Kajaion 495 írtra emel-
kedett. Néhai Lénárt Károly Taksonyban az egyháznak hagyott 
500, Német János ugyanott adott 15 frtot. A tanítói lak kerítésére 
és melléképületeire 100 frt fordíttatott. A felsőszelii magtárban van 
845, a kajaliban 155, a taksonyiban 80 mérő vegyes gabona. 

Dunaszerdahelyen az iskolának ajándékozott a csallóközi köz-
ponti takarék- és népbank 15, magok a gyermekek 10 frtot, 
Marczy Etelka asszony adott egy 15 frt értékű oltárszőnyeget, a 
mesteremberek báljának jövedelméből négy iskolás gyermek ruhá-
val láttatott el, az egyházi épületek javítására és iskolapadok meg-
vételére 138 fr t 31 kr. fordíttatott. Különben az egyház nehéz 
küzdelmet vivott a szorongató szükséggel, a fizetni nem akaró 
tagokat panaszolni kellett, és ha a gyülekezet a különféle egyházi 
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gyámpénztárakból nem kapott volna 220 frtnyi segélyt, úgy az 
Istenigéjének életkenyere mellett hiányzott volna az a mindennapi 
kenyér és földi mód, mely a gyülekezetnek s az ő lelkésztanitó-
jának megélhetésére szükséges. 

A nagyszombati egyháznak a templomépítési alap tulajdonát 
képező házát mult őszszel és a pusztafödémesinek Pajorféle házát 
már e nyáron tűzvész hamvasztotta el. Amaz 3000 frt költséggel 
már meg is épült. A nagyszombati lelkészlakon czélszerű változ-
tatások tétettek. Az ottani egyház a várostól kikapta a boldog 
emlékű Reischel Károly által hagyományozott 4000 frt árvaházi ala-
pot, mely az időközi kamatokkal 6363 frt 69 krra szaporodott s 
melyből hét árva részesül segélyben. A szegények 196 frttal 
segélyeztettek, s e czélra az iparos egylet adott 7 frtot, a hitel-
szövetkezet 10 frt 38 krt, Szemján Lajos 4 frtot. A nőegylet a 
szegény iskolásgyermekek felruházására gyűjtött 211 frt 42 krt és 
ruhával ellátott 35 gyermeket; tőkéje 270 frt 48 kr. Az iskolába 
30 frton szemléleti képek szereztettek, és azonkivül különféle 
mesterségbeli szerszámok. A lelkész az intelligens ifjúság számára 
a magyar evang. egyház történelméből előadásokat tartott. Az 
egyháznak az ottani takarékpénztári egylet 100 frtot ajándékozott. 
A templomépítési és orgonaalap 24.650 frt 48 krra emelkedett. 
Ezen alapra a városi és vidéki egyháztagok önként 142 frt 20 krt 
és általában az egyházra s iskolára 376 fr t 5 krt adakoztak. És 
mindezeken fölül az ottani Luther-alapra, sőt az egyetemes alapra 
is történt egy pár adakozás. 

Ezen esperességet a Károli Gáspár emlékszobrának felállítására 
irányuló mozgalom is megérintette. E czélra adott a szentgyörgyi 
3, a nagyszombati 5, a bazini német 16 frt 60 krt, a modori 
németből 3 frt. A somorjaiból 5 frt 50 krt (ebből 80 kr. evang. 
ref. hivek adománya) gyűlt be. 

A trencséni esperességböl. 

Kochanócz: 149 frtot költött az egyházi épületek javítására. 
Az iskolai alapítvány 62 frttal gyarapodott. 

Láz: egyházi épületeit 200 frt költséggel javította, 100 frtnyi 
adósságot törlesztett, 40.000 zsindelyt temploma fedetésére szerzett. 

Morva-Ljeszkó: 500 frt adósságot törlesztett, egyházi épü-
leteinek javítására 280 frtot fordított. 

Szrnyén uj tornyot 420 frt költséggel épített és 260 írtért uj 
harangot szerzett. 

Felső-Ozor: 1200 frt költséggel iskolát épít, erre adott telket 
Dohnányi Lajos, esperességi felügyelő úr, a trencséni takarékpénz-
tár 80 frtot, báró Cnoblocli 2000 téglát, gróf Seldern 1000 téglát, 
Eördögh fát. 

Podluzsán: egyházi épületeit fedette 60 frt költséggel, mihez 
gróf Zay 80.000 zsindelt adott. 
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Puchó: Uj oltárra 15 frt gyűjtött, az ottani casino iskolára 
25 frtot ajándékozott, a leányok uj albát szereztek és 11 frt 50 krt 
ajándékoztak. Szitányi úr a szegényeknek 50 frtot adott. 

Trencsén: Az uj paplak és iskolának felszentelése mult évi 
szeptember 28-án történt, ez alkalomból a leányok 34 frtot aján-
dékoztak. 

Zárjecs: Építésekre 275 frtot fordított. Hiilse lelkész Német-
országból a szegényeknek 113 frtot küldött. Vydrán 1700 frton 
egy telket vett a tanítói állomás j avára ; iskolaépítésre 30.000 tégla 
szereztetett; az adósságból 300 frt törlesztetett. 

A turóczi esperességböl. 
V 

Blatnicza : 9 ifjú egy 28 frt értékű oltárszőnyeget adott, Cierni 
Pál egy perzsa szőnyeget adományozott, száz forintnyi értékben, 
Bagel József, Lupták József és Dula János tiz-tiz frtot adtak az 
egyháznak. 

Háj: Az egyházi alapítvány 125 frttal növekedvén most 
1500 frt. Egyházi épületekre 70 frtot fordított. 

Felsö-Jeszen paplakot épít 4500 frt költséggel. Jeszenszky 
Amália az egyháznak lelkésze számára egy kertet adományozott. 

Ivánkofalu : Kosa György az egyháznak 30 frtot adományozott. 
Szent-Márton: 115 frt költséggel gazdasági épületet állított 

tanítója javára. Az asszonyok és leányok 43 frtnyi adományából 
oltári szükségletek szereztettek és 24 frt takarékpénztár i ig helyez-
tetett el. Jankovics Anna 15 frt értékű oltárszőnyeget ajándékozott. 
Templomi alapra gyűlt 110 fr t 40 kr. A püspökválasztás alkal-
mából április 19-én értekezleten volt urak közül 21-en 1020 frtot 
irtak alá a templom javára, mely összeget még ez évben fognak 
lefizetni. 

Szucsány: Bielik János oltárterítéket és szőnyeget 25 frt érték-
ben adott. Konszkén az iskolaépület javíttatott 120 frtnyi költ-
séggel. 

-Túrán: Épülete javítására 80 frtot fordított és 140 frt adós-
ságot törlesztett. 

Ezen adományok tanúságot tesznek azon hitről, mely a szeretet 
által cselekszik. Áldjuk az Úrnak nevét, hogy jó népünk, ezen 
egyházkerület hivei, áldozni tudnak szeretet egyházunk oltárára. 
Kedves ez az Isten előtt. S bár többnyire morzsalékok azok, amit 
gyűjtünk és kapunk, a napestig hivalkodva állók ebből is tanul-
janak, miképen kell dolgozni az Űr szőlőjében a mig nappal 
vagyon. 

Egyházunk Samaritánasának, a gyámintézetnek, ez évi mű-
ködéséről külön jelentés tétetik. 

A kerület évkönyveibe itt is bejegyzendő, hogy az egyetemes 
gyámintézet mult évi közgyűlését szeptemberben, Liptó-Szent-Mikló-
son tartotta s a liptói szórványok gondozásának ügyében Liptó-
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Szent-Miklósnál nagy szeretetadómányával (683 frt 49 kr.) első 
hatalmas lépést tett. 

Házassági felmentvényi dijak fejében befolyt 240 frt. Igen 
nagy száma azoknak, a kik dijelengedés mellett igénybe veszik 
ezen eljárásunkat. 

Az egyházi és iskolai személyzetben a következő változások 
történtek: 

a) Az élet és halál ura által földi mfíködésök teréről el-
szóllíttattak: Bold, püspökünkön kivtil, Freytag Viktor pozsonyi, 
Dobrucky János mosóczi, Tomala Lajos zsaskói, Bohus Gyula rózsa-
hegyi lelkészek. 

A felügyelői karból : Velics Alajos, ivánkofalvi felügyelő. 
A tanitók sorából: Klimo János volt liptó-szent-iványi, Izák 

János volt surányi, Vanko János zsámbokréti, Jeszenszky József 
priekopai, Lamos Károly brjesztyáni és Janisch Gusztáv zurányi 
tanitók. 

b) az esperességekben: Újból megválasztattak: Dolmányi Lajos 
trencséni esperességi felügyelőnek, Roy Pál pedig ottani alesperesnek. 

c) Változások a helybeli felügyelői karban, leköszöntek: dr. 
Mandelik Mihály holicsi, Miták Albert szakolczai, Kiss István 
podluzsáni felügyelők. Választattak: 

Hrusovszky István Vágujhelyen, Mikuscsák István Szobotiston, 
Lajda János Verbón, Halabrin István Turolukán, Valásek János 
Kosztolnán, Valásek Pál Salgón, Maier József Modorban, Michnay 
Albert Podluzsánban, Obuch János Ivánkofalván. 

d) A lelkészi karban : Krcsméry Miloszláv lelkész lett Mosó-
czon, Jurkovics Vladimir Zsaskón, Ivovalevszky Imre Rózsahegyen, 
Ebner Gusztáv német-járfalvi lelkész és Schmidt Károly Jenő 
Pozsonyban, Novomesztszky László lelkész tanitó lett Salgón, Bartho 
Mihály pedig Nagy Szlatinán. 

e) Segédlelkészi alkalmazást nyertek : Heinlein Emil O-Turán, 
Krahuletz Aladár Modorban és Braxatoris Márton a püspök oldala 
mellett. 

f) Lelkészszé avattatott áltálán : senki sem, bold. püspök urunk 
által tudtommal csak Heinlein Emil. 

g) Változások az iskolai tanítói állomásokon: Hibbén a nyu-
galomba vonult, Orphanides Lajos helyett tanitó lett Gröner 
Ádám'; Király-Lehotán: Csajak János, volt rajeczi tanitó: Felső-
Boczán Krajcsovics János ; Zurányban Kapi Gyula. Császtkón: 
Zloha József. Szeniczen: AAnicsek Pál. Ideiglenes alkalmazást nyert 
Chorvát János Ó-Turán. 

íme, ezen kalászokat szedtem — főtiszteletű egyházkerületi 
gyűlés — első hivatalos kimenetelemkor az Úrnak mezején. Sok 
az aratni való, annyit láttam, — sok szorgalmas aratója van az 
Úrnak nálunk, annyit tapasztaltam azoknál, a kik után szedtem. 
Hozván az ő kévéit, végzem azon énekszóval, a mely utolsó vala 
bold. püspökünk jelentéseinek a kezdetén: áldjad én lelkem az 
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Urat, és minden belső részeim az ő szent nevét. Áldjad én lelkem 
az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményiről. Amen. (Zsolt. 
103, 1. 2.) 

Midőn egyházkerületi gyülésünk főtisztelendő Püspök 
úrnak ezen beható, az egyház és iskola életét minden 
részleteiben híven visszatükröztető jelentésért hálás köszö-
netét fejezi ki, azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
iktatni rendeli. T. 

7. Kerületi felügyelő úr ő nagyméltósága beterjeszti időközben 
kezeihez érkezett, főtisztelendő néhai dr. Geduly Lajos püspök úr 
elhunyta alkalmából egyházkerületünkhöz érkezett részvétiratokat, 
valamint az 1889-ike évi jegyzőkönyv 2) pontjában méltóságos 
szentmártoni Radó Kálmán dunántúli egyházkerület felügyelővé 
lett megválasztatása alkalmából a kerülethez intézett üdvözlő iratra 
adott választ. 

Kegyeletes hálával tudomásul vétetnek. T. 

8. Nagyméltóságú kerületi felügyelő úr azon oknál fogva, 
hogy azóta, a mint ő Felségét, hódolva szeretett királyunkat és 
felséges családját Méiria Valéria föherczegnö ö fönségének házasságá-
val minden népeit boldogító öröm érte, először gyűlt kerületünk 
közgyűlésre össze, indítványozza, hogy ő Felségéhez üdvözlő felirat 
intéztessék. 

A közgyűlés ez indítványt lelkesült helyesléssel 
fogadva s időközben a jegyző által szerkesztett üdvözlő 
feliratot felolvastatva, annak elküldésével ugyan a jegy-
zőt bizza meg. T. 

9. Jegyző beterjeszti főtisztelendő Baltik Frigyes püspök úr-
nak megválasztatásáról szóló s a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium utján ő Felségéhez intézett jelentést, és ugyan 
e tárgyban a testvér-kerületekhez intézett átiratokat, valamint fő-
tisztelendő Zelenka Péil püspök úrhoz az iktatás körül tanusitott 
szivességeért küldendő köszönőiratot. 

Helyeslő tudomásul vétetnek s illetékes helyükre való 
küldésével a jegyző megbizatik. T. 

Í O . Az egyetemes egyház pénztári számadásainak átnézésére. 
Bobrovniczky László úr elnöklete alatt Schleiffer 

Károly és Vitális Péter urakból álló bizottság küldetik 
ki, melynek jelentése még e gyűlés folyama alatt el-
váratik. T. 

11. Báró Baldéicsy alapítvány igazgatóséiga s közgyűlése részé-
ről érkezett ügyiratok s jegyzőkönyvek átvizsgálása s a netán 
szükséges javaslattétel czéljából 



Dohnányi Lajos elnöklete alatt Institorisz József, 
Mudron Pál, Leska János, Ritter Károly, Bodiczky Kál-
mán, Günther M. V., Horváth József, Miko Péter urak-
ból álló bizottság küldetik ki, mely a gyűlés folyama 
alatt beadja jelentését. T. 

12. Az államsegély elosztására vonatkozó tervezett elkészítése 
czéljából 

Főtisztelendő püspök úr elnöklete alatt Skripeny 
János, Institorisz József, Bodiczky Kálmán, Leska János, 
Ritter Károly, Trsztyénszky Ferencz, Holuby József, Hor-
váth József, Günther M. V. és Mudron Pál urakból ala-
kított bizottság küldetik ki, oly felhívással, hogy munká-
latát a holnapi ülésen terjeszsze be. 

1 3 . A kerületi egyházi törvényszék személyi viszonyaiban ré-
szint hivatal változás részint elhalálozás következtében beállott áta-
lakulás e testület kiegészítését tévén szükségessé: 

Egyházkerületünk egyházi törvényszéke következőleg 
szerveztetik; Rendszerinti elnökség: a kerület elnöksége; 
rendes bírák lelkészi karhói: Skripeny János, Hor-
váth József, Institorisz József, Philadelpliy Mór és Janoska 
György ; tanitók közül: Szokolik András. Világiak : Bobro-
niczky László alelnök, Mudron Pál, Dula Máté, Milecz 
János, Csillagliy József, Ruzsjak János. K i s e g í t ő 
bírált a lelkészi karhói: Laczó János, Kmeti János, 
Kovalevszky Imre és id. Janmiczky András tanitó. Vilá-
giak: Országh József, Vitális Péter, Koliut János és 
Beniacs Dániel. T. 

14. Beterjesztetik br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő úrnak 
Ácsán 1890. évi június hó 20-án 48./90.-ik sz. a. kelt hivatalos 
átirata, melylyel magyarhoni ev. egyházunk egyetemes közgyűlését 
f. évi október hó 8-ának d. e. 10 órájára oly módon hívja össze, 
hogy a gyűlést megelőző napon esti 7 órakor értekezlet fog tartatni. 

Egyházkerületünknek ezen egyetemes gyűlésen való 
képviseltetésével megbízatnak: a rendszerinti el-
nökség mellett Skripeny János, Csobrda Pál, Bodiczky 
Kálmán, Leska János (napidíj jal) Trsztyénszky Ferencz, 
Ritter Károly, Zoch Pál, Polereczky András (ínapidíjjal) 
Bobrovniczky László, Major Pál, dr. Samarjay Károly, 
Mudron Pál, Kalenda János, Dohnányi Lajos és Dula 
Máté urak. T. 

15. Olvastatik a Reischel Károly alapítványt kezelő kerületi 
bizottságnak 1889. évre vonatkozó jelentése, melyben hálás kegye-
lettel megemlékezvén áldott emlékű elnöke, néhai dr. Geduly Lajos 
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püspök úr ez alapítvány körül szerzett kiváló érdemeiről, vala-
mint hálás szívvel mondván áldást Istenben boldogult hü pénz-
tárosára tekintetes Jeszenszky József úrra, bejelenti azon intéz-
kedését, melynél fogva a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház beleegyez-
tével az alapítványi pénztár kezelését a pozsonyi egyház pénztári 
hivatalára bizta olyformán, hogy az alapítványi pénztár teljesen 
elkülönítve ugyan, de az egyháznál behozott s minden irányban 
biztosítékot nyújtó modorban kezeltessék s az alapítvány pénz-
tárosául tek. Günther Mihály Vilmos urat választotta meg. 

Midőn a kerületi gyűlés maga részéről is néhai 
dr. Geduly Lajos püspök elnök és Jeszenszky József 
pénztáros urak emlékének hálával meghozza a kegyeletes 
megemlékezés adóját, az alapítványi bizottság intézkedését 
helyeslő tudomásul veszi. T. 

1 6 . A Reischel Károly alapítványi bizottság jelentéséből követ-
kező pénztári állapot világlik k i : 

1. 1889. évben vol t : 

A) pénztári forgalom: 
Bevétel: 1) Haszonbér 1612 frt 60 kr. 

2) Értékpapírok utáni kamat . . . . 3688 „ 05 „ 
3) Magánkötvények utáni kamat . . 1507 „ 68 „ 
4) Takarék betétek „ „ . . 479 „ 52 „ 
5) Nagyszombati takaréktári osztalék . 900 „ — „ 
6) Budapesti bankrészvény „ . 32 „ — „ 

Összegé 8219 frt 8 5 kr. 
Kiadás: 1) Theol. akadémiának 1500 frt — kr. 

2) Theol. akadémia tartalék alapjának . 206 „ 19 „ 
3) Segélyzésekre 4520 „ — „ 
4) Vegyesekre 2 „ 50 „ 

Összeg! 6228 frt 69 kr. 
. Megtakarítás: 1991 frt 16 kr. 

B) Vagyonállás. 
1889. é v i deczember 31-én. 

1) Magánkötvényekben 10.400 frt — kr. 
2) Kamatliátrálék 155 „ — „ 
3) Értékpapírok 100.585 „ — „ 
4) Takarékpénztári betétek 13.347 „ 80 „ 
5) Ingatlan vagyon 25.074 „ — 

Összeg: 149.561 írt 80 kr. 
Levonva a theologiai akadémia tartalék-

alapját 4712 frt 62 krt és az 1890. évre vissza-
tartott segélyösszeget: 6000 frtot . . . . 10.712 frt 62 kr. 

Marad közös vagyon: 138.849 frt 18 kr. 



Az 1888. évi 132.818 írt 83 kinyi közös vagyonnal szemben 
6030 frt 35 kr. tőkeszaporulat mutatkozik, mely összegből levonva 
a pénztári forgalomban kimutatott 1991 fr t 16 kr. megtakarítást 
részben vett, részben a conversio következtében becserélt érték-
papírok névérték utáni számításba vételénél 4039 frt 19 kr. látszó-
lagos tőkeemelkedés mutatkozott. 

E közigazgatási év folyamán is, mint az előbbeni években 
segélyzésre 4500 forint fordíttatott; még pedig az 1889. évi októ-
beri határidőben 47 segélyzett közé 2250 frt, s a folyó 1890. évi 
áprilisi határidőn 45 segélyzett közé szinte 2250 frt osztatott el. 

Tudomásul vétetik. T. 

17. Beterjesztetnek a n . m. vallás és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumnak következő rendeletei. 

1. 1890. é. julius hó 23-áról 18930. sz. a. Az állami és köz-
ségi népoktatási tanintézetek bizonyítvány másodlatainak kiállítását 
szabályozó rendelet. 

2. 1889. é. junius hó 30-áról 17422. sz. a. Előintézkedés egy 
a ministerium közvetlen rendelkezése alatt nem álló középiskolák 
tanárai számára szervezendő országos nyugdíjintézet ügyében. 

3. 1889. é. julius hó 15-érői 1689. ein. sz. a. A kormányzat 
külömböző ágaiban, mely iparczikkek képeznek állandó és rend-
szeres szükségletet. 

4. 1889. é. julius hó 19-éről 1705. ein. sz. a. Grünwald 
Béla „A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve" czímű munkája 
ajánl tátik. 

5. 1889. é. julius hó 28-áról 29913. sz. a. Freytag Károly 
eperjesi ág. h. ev. főgymnas. tanuló az ország összes középiskolái-
ból kizáratott. 

6. 1889. é. julius 30-áról 1747. ein. sz. a. Az 1889. évi 
XXVII I tvcz. életbeléptetése. 

7. 1889. é. szeptember hó 16-áról 39963 sz. a. „Izraelita 
vallás" elnevezése tekintendő a törvényhozás által elfogadottnak. 

8. 1889. é. szept. hó 9-éről 37786. sz. a. felmondott földteher-
mentesítési s egyéb államkötvények kamatozásának megszüntetése. 

9. 1889. é. szeptember hó 19-éről 48629/1888. sz. a. A német 
nyelv tanítása ügyében a középiskolákban. 

10. 1889. é. szeptember hó 25-éről 40323. sz. a. A történelmi 
és irodalmi tanításhoz szükséges szemléltető eszközök beszerzése 
ügyében. 

11. 1889. é. aug. hó 31-éről 35176. sz. a. Kostea Sofron volt 
mohai tanitó a tanítói pályától eltiltatik. (Ismételve 1889. é. decz. 
hó 9-én 2659. ein. sz. a.) 

12. 1889. é. szept. hó 27-éről 2059. ein. sz. a. „Magyarország-
tiszti czím- és névtára" ajánltatik. 

13. 1889. é. október hó 3-áról 38529. sz. a. A családi érte-
sítések bélyegkötelezettsége tárgyában. 
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14. 1889. é. október hó 19-éről 411. ein. sz. a. A tanfel-
ügyelők irodai munkájának kevesbitéséről. 

15. 1889. é. november hó 4-éről 48967. sz. a. Eddig az ital-
mérési jog gyakorlatához használt épületek iskolák czéljaira meg-
szerzendők. 

16. 1889. é/ november hó 18-áról 48997. sz. a. A soproni 
Csöndes-féle tan- és nevelő-intézetnek a nyilvánossági jog az 
1889/90 tanévre is megadatott. 

17. 1889. é. november hó 18-áról 44309. sz. a. A budapesti 
orsz. rabbi képző intézet gymnas. tanfolyamának viszonya a gym-
nasiumi osztályokhoz. 

18. 1889. é. november hó 20-áról 47670. sz. a. Az állítás 
kötelezettségében álló korosztályokban való esketésekről. 

19. 1889. é. november hó 19-éről 42774. sz. a. Hulyák Sán-
dor, zsolnai gymnasiumi tanuló az ország összes középiskoláiból 
kizáratik. 

20. 1889. é. november hó 20-áról 50604. sz. a. Máj Dávid, 
nyitrai r. k. főgymnasiumi tanuló az osszág összes középiskoláiból 
kizáratik. 

21. 1889. é. deczember hó 11-éről 1439. ein. sz. a. Dr. Kállai 
Adolf, karlsbadi főorvos, 2 magyarországi szegényebb sorsú tanár 
vagy tanitó ingyenes ellátásáról gondoskodik a fürdői évad alatt. 

22. 1889. é. deczember hó 13-áról 2705. ein. sz. a. Újévi 
üdvözletek költségei jótékony czélokra fordítandók. 

23. 1889. é. deczember hó 6-áról 42045. sz. a. kitiltott tér-
képek és földgömbök az összes hazai iskolákban való használatból. 

24. 1889. é. deczember hó 16-áról 31752. sz. a. A méhészet 
tanítása érdekében a felekezeti tanítóképző intézetekben. 

25. 1890. é. január hó 2-áról 53956/1889. sz. a. Családi 
értesítések bélyege kivételes nősülési engedélynél hadkötelezett egyén 
részére. 

26. 1889. é. deczember hó 30-áról 55681. sz. a. A „Nép-
tanitók Lapja" ingyenes példányaiban az egyházi tanügyi hivatal-
nokok főleg az egyházi főtanfelügyelők és tanfelügyelők is része-
sülhetnek. 

27. 1890. é. január hó 24-éről 889. sz. a. Sepeczán Milivoj, 
temesvári főreáliskolai tanuló, az ország összes tanintézeteiből ki-
záratik. 

28. 1890. é. január hó 31-éről 2791/89. ein. sz. a. Dr. Dittes 
Frigyes által szerkesztett „Paedagogium" czímű havi folyóirat 
ajánltatik. 

29. 1890. é. január hó 20-áról 482. sz. a. Dr. Lendvay Benő 
„Huszonöt év Márkusfalva életéből" czímű munkája ajánltatik. 

30. 1890. é. február hó 17-éről 486. ein. sz. a. A tanárok 
és tanítók mellékfoglalkozásai tárgyában. 

31. 1890. é. február hó 16-áról 3565. sz. a. A megkeresztelt 
izraeliták részére kiállítandó keresztlevelekről. 
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32. 1890. é. február hó 25 érői 53155/889. sz. a. Az izraelita 
tanulóknak a szombati napokon való irás és rajzolás alóli felmen-
tése tárgyában. 

33. 1890. é. február 28-áról 9124. sz. a. Felmondott vasúti 
elsőbbségi kötvények kamatozásának megszüntetése. 

34. 1890. é. márczius hó 1-éről 6038. sz. a. Anyakönyvi 
kivonatok közigazgatási hatóságok részére kellő időben beszolgál-
tatandók és az anyakönyvek alaposan átvizsgálandók. 

35. 1890. é. márczius hó 22-éről 13689. sz. a. Pályázati 
hirdetmény a Ludovika akadémiában betöltendő magy. állami, 
illetve magánalapítványi helyekre. 

36. 1890. é. márczius hó 22-éről 13870. sz. a. Pályázati 
hirdetmény a katonai nevelő- s képzőintézetekbe való felvétel 
tárgyában. 

37. 1890. é. márczius hó 22-éről 13688. sz. a. Pályázati 
hirdetmény a katonai nevelő- s képzőintézetekben betöltendő magyar 
állami alapítványi helyekre. 

38. 1890. é. márczius hó 14-éről 10272. sz. a. Puchmann 
Jenő gymnasiumi tanulónak kizáratása az ország összes közép-
iskoláiból. 

39. 1890. évi márczius hó 27-éről 11948. sz. a. A „Méhészeti 
Lapok" ajánltatnak. 

40. Í890. é. márczius 20-áról 739. ein. sz. a. „A mi had-
seregünk" czimfí munka ajánltatik. 

41. 1890. é. márczius hó 15-éről 11218. sz. a. Princz Ágoston 
oroszlói r. k. tanító ellen hozott és jogerőre emelkedett Ítélet 
nyilvántartás végett közöltetik. 

42. 1890. é. ápril hó 18-áról 18400. sz. a. Pályázati hirdet-
mény a budapesti „Ferencz József" nevelőintézetben szervezett 
fizetéses helyekre. 

43. 1890. é. ápril hó 4-éről 12267. sz. a. Áttéréseknél az 
áttérés megtörténte a keresztlevél „ Jegyze t" rovatában fel-
jegyzendő. 

44. 1890. é. ápril hó 20-áról 12267. sz. a. A polgári jogok 
és kötelességek és a hazai alkotmánytan tanítása ügyében ;a nép-
oktatási tanintézetekben és képezdékben. 

45. 1890. é. ápril. hó 29-éről 16855. sz. a. A gymnasium 
felsőbb osztályaiba járó tanulók figyelme a külügyi szolgálatra 
irányoztassék. 

46. 1890. é. ápril hó 23-áról 14962. sz. a. A megkeresztelt 
izraeliták keresztelési anyakönyvi kivonatok kiadhatásáról. 

47. 1890. é. május hó 7-éről 356. ein. sz. a. K. Nagy Sándor 
„Bün és Bűnhődés vagy A büntető törvény példákban" czimu 
munkája ajánltatik. 

48. 1890. é. május hó 9-éről 20650. sz. a. A soproni Lühne-
féle tanintézetnek a gymnasium hat osztályára szóló nyilvánossági 
jog az 1890/1. és 1891/2. tanévekre megadatik. 
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49. 1890. é. május hó 8-áról 21358. sz. a. Hirdetmény a 
cs. és kir. tengerészeti hadapród-jelöltek felvételére nézve. 

50. 1890. é. május hó 16-áról 21113 sz. a. A szilágysomlvói 
r. k. algymnasium a nyilvánossági jogot az 1890/1. és 1891/2. 
tanévekre megkapta. 

51. 1890. é. június hó 7-éről 25399. sz. a. Ugyanazon intézet-
nek a nyilvánossági jog az 1889/90. tanévre is megadatott. 

52. 1890. é. május hó 27-éről 11105. sz. a. Fekete József 
magánintézetének Budapesten mint négyosztályú gymnasiumnak a 
nyilvánossági jog az 1889/90., 1890/1. és 1891/92. tanévekre meg-
adatott. 

53. 1890. é. május hó 19-éről 1152. ein. sz. a. A nagyszebeni 
által, pénztárnak 5°/0-os záloglevelei üzleti biztosítékul és bánat-
pénzül elfogadhatók. 

54. 1890. é. május hó 16-áról 20700. sz. a. Lickroth A.-féle 
szabadalmazott iskolapadok leszállított áron kaphatók. 

55. 1890. é. május hó 24-éről 24191. sz. a. Pályázat tanári 
állomásra a lőcsei állami főreáliskolánál. 

56. 1890. é. június hó 9-éről 25204. sz. a. Pályázat tanári 
állomásra a kassai állami főreáliskolánál. 

57. 1890. é. május hó 27-éről 21794. sz. a. Értesítés Schrickl 
Ödön felső-lövői ág. h. ev. gymnasiumi tanárnak illetékes egyházi 
főhatósága által állásától való elmozdításáról. 

58. 1890. é. június hó 9-éről 25418. sz. a. Tanuló-rajzok 
beküldendők a népiskolákból, tanító- és tanítónőképző intézetekből 
és ezeknek gyakorló iskoláiból a rajzoktatás mai állapotának tanul-
mányozása czéljából. 

59. 1890. é. május hó 24-éről 18818. sz. a. Nősülési enge-
délyért folyamodók családi értesítőin alkalmazandó bélyeg tárgyában. 

60. 1890. é. június hó 14-én 26048. sz. a. A magyar kir. 
államvasutak gépgyárában előállított gőzcséplőgépek ajánltatnak. 

61. 1890. é. junius hó 21-éről 27183. sz. a. A magyar kir. 
egyetemi nyomda kiadásában megjelent nem magyar nyelvű nép-
iskolai tankönyvek és taneszközök figyelembevételre ajánltatnak. 

62. 1890. é. július hó 7-éről 27820. sz. a. Pályázat tanári 
állomásra a temesvári állami főreáliskolánál. 

63. 1890. é. július hó 2-áról 1551. ein. sz. a. A m. jelzálog-
hitelbank 4%-ok községi kötelezvények üzleti biztosítékul és bánat-
pénzül elfogadhatók. 

64. 1890. é. június hó 30-áról 23583. sz. a. Az átdolgozott 
középiskolai Rendtartás életbeléptetése az 1890/1. tanév megnyiltával 
a miniszter úr vezetése és rendelkezése alatt álló középiskolákban. 

Mindezen rendeletek, már körözve lévén, tudomásul 
vétetnek. M. 

1 8 . Beterjesztetik a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszté-
riumnak 1890. évi február hó 26-án 10086. sz. a. kelt s a törvény-
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telen keresztelésekre vonatkozó rendelete, inelylyel az 1868. évi 
LIII. t.-cz. 12. §-ának rendelkezését keresztül viendő, megállapítja, 
hogy valahányszor a lelkészek a fentidézett törvény értelmében 
felekezetükhöz nem tartozó gyermeket megkeresztelnek, minden 
további megkeresés bevárása nélkül a ténykedés napját közvetlenül 
követő nyolcz nap leforgása alatt a keresztelési bizonylatot, az 
illetékes lelkésznek hivatalból átküldeni tartoznak, az átküldést úgy 
a keresztelési bizonylat, mint saját anyakönyveik „Észrevételek" 
rovatába bejegyzik. Az így kiállított keresztelési anyakönyvi kivonat 
s anyakönyvi bejegyzés semminemű jogi érvénynyel nem bir. Végül 
ha a lelkész a rendeletben meghatározott rendelkezéseket, vagy 
tilalmakat megszegi, a mennyiben e cselekvénynek mulasztása a 
törvények szerint súlyosabb büntetés alá nem esik, kihágást követ 
el és 10—50 frtig, ismétlés esetén 100 frtig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntetendő. 

Midőn a kerületi gyűlés ezen már körözés útján is 
közlött miniszteri rendeletet e helyütt is tudomásul veszi, 
annak erélyes és szigorú keresztülvitelét bizalomteljesen 
elvárja. T. 

19. Párbérszedési sérelmekre vonatkozó s az 1889. évi kerületi 
jegyzőkönyv 9., valamint u. a. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 
14. pontjainak olvasásánál meggyőződvén a kerületi gyűlés, hogy 
a mindenoldalú sürgetések daczára törvényszerű kérelme még eddig 
sem nyert elintézést: 

ujolag is felkéri az egyetemes gyűlést, hogy a magas 
minisztériumnál a többször kért választ ujolag is meg-
sürgetni szíveskedjék. T. 

S O . A mult évi kerületi gyűlés jkönyvének 43. pontjánál, 
mely szerint a m. kir. pénzügyi, közigazgatási bíróság 48. számú 
döntvényének értelmében a lelkészek, tanítók, azok özvegyei és árvái 
gyéimolítéisára rendelt nyugdijalapok jótékonysági intézeteknek tekin-
tetnek, a melyek tőkéjének kamatjövedelmei az 1875. é. XXII . t.-cz. 
2. §-ának 7. pontjában foglalt rendelkezések szerint tökekamatadó 
alá nem tartoznak a liptói és nyitrai esperesség részéről jelentetik, 
hogy ezen esperességek lelkészi és tanítói özvegy-árva-intézetei, 
melyek ez esperességekben mint jótékonysági intézetek működnek, 
a mult évekről elmaradt fentjelzett adó lefizetésére végrehajtásilag 
köteleztetnek, mert úgymond a pénzügyi közigazgatási bíróság 
döntvénye visszaható érvénynyel nem bir. 

A kerületi gyűlés a liptói és nyitrai esperességek 
jelentését tudomásul vévén, utasítja ez esperességeket, 
hogy intézeteiket a fentirt terhektől megszabadítani igye-
kezzenek s ha már törvényes és bírósági úton czélt nem 
érhetnének, a kegyelem útján igyekezzenek a rajtok végre-
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hajtott adónak elengedését és visszatérítését kieszközölni; 
eljárásuk eredményéről pedig a jövő kerületi gyűlésnek 
jelentést tegyenek. L. 

21. Beterjesztett „Jelentés a dunáninneni éig. lűtv. evang. egy-
házkerület népiskoláinak állapotáról az 1889/90.-i tanévben" követ-
kező tartalommal: 

1. Árvái esperesség. 
Lakosainak száma 6551. 6 —12 éves tanköteles fiá 368, 6—12 

éves tanköteles leány 347, 6 —12 éves tanköteles gyermek 715; 
13 —15 éves tanköteles fiú 163, 13 —15 éves tanköteles leány 117, 
13 —15 éves tanköteles gyermek-280; 6 —15 éves tanköteles fiú 
531, 6—15 éves tanköteles leány 464, 6 —15 éves tanköteles gyer-
mek 995. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 342 fiú, 312 
leány, összesen 654 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 120 fiá, 
87 leány, összesen 207 gyermek; idegen elemi iskolába 6 fiú, 15 
leány, összesen 21 gyermek; idegen ismétlő iskolába 17 fiú, 4 leány, 
összesen 21 gyermek; felső vagy polgári iskolába 8 fiú, 7 leány, 
összesen 15 gyermek; magánintézetbe 10 leány, középtanodába 
2 fiú. Iskolába járt 495 fiú, 435 leány, összesen 930 gyermek, 
vagyis az iskolakötelesek 93°/0-a. Iskolába nem járt 36 fiú, 29 leány, 
összesen 65 gyermek. Félnapi mulasztás volt 10612, ezek közül 
2767 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 17 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 18 fiú, 18 leány, 
összesen 36 gyermek. 

Tanitó volt 10. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 10, mely mind az egyház tulajdona és jó karban van. 
Tanterem volt 10, tanitólak 10, faiskola 6, fekete irótábla 18, 
fali olvasótábla 306, fali térkép 60, földgömb 11, természetrajzi 
eszköz 100, természettani eszköz 59, kötet könyv 436. Épült 
3 iskola. 

* Az iskola évi jövedelme: készpénzben 2543 frt, terményekben 
2711 frt, összesen 5254 frt. Az ingatlan vagyon értéke 450 fr t 
s ennek évi jövedelem 26 frt, tőkepénz 1121 frt, s ennek évi ka-
matja 82 frt'; tandíjból bejött 706 frt, egyházi segélyből 4440 frt, 
egész évi jövedelme 5254 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanitók 
fizetésére 3749 frt, javításra 1450 frt, tanszerekre 25 frt, egye-
bekre 30 frt, összes évi kiadás 5254 frt. 

2. Liptói esperesség. 
Lakosainak száma 25279. 6—12 éves tanköteles fiú 1569, 

6—12 éves tanköteles leány 1687, 6 —12 éves tanköteles gyermek 
3256; 13 — 15 éves tanköteles fiú 565, 13 —15 éves tanköteles 
leány 573, 13—15 éves tanköteles gyermek 1138; 6—15 éves 
tanköteles fiú 2134, 6—15 éves tanköteles leány 2260, 6 — 15 éves 
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tanköteles gyermek 4394. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 
1397 fiú, 1514 leány, összesen 2911 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 389 fiú, 373 leány, összesen 762 gyermek; idegen elemi 
iskolába 72 fiú, 63 leány, összesen 135 gyermek ; idegen ismétlő 
iskolába 2 fiú; felső vagy polgári iskolába 17 fiú, 8 leány, össze-
sen 25 gyermek; magánintézetbe 4 fiú, 8 leány, összesen 12 gyer-
mek; középtanodába 12 fiú. Iskolába járt 1893 fiú, 1966 leány, 
összesen 3859 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 880/0-a. Iskolába 
nem járt 241 fiú, 294 leány, összesen 535 gyermek. Félnapi mu-
lasztás volt 40778, ezek közül 9295 kimentve. Mulasztásokért meg-
büntetett 50 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 72 fiú, 76 leány, összesen 148 gyermek. 

Tanító volt 35. Ezek közül 30 képesített, 5 nemképesített, 
32 rendes, 3 segéd. Egyházi iskola volt 34; ezek közül 33 az 
egyház tulajdona, 1 bérelt; 33 jó, 1 rosz karban van. Tanterem 
volt 41, tanítólak 39, faiskola 12, testgyakorló 21, fekete irótábla 66, 
fali olvasótábla 449, fali térkép 70, földgömb 22, természetrajzi 
eszköz 498, természettani eszköz 92, kötet könyv 1958. Épült 2, 
javíttatott 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 8334 frt, terményekben 
8011 frt, összesen 16345 frt. Az ingatlan vagyon értéke 54256 frt, 
s ennek évi jövedelme 2111 frt ; tőkepénz 4680 frt, s ennek évi 
kamatja 236 fr t ; tandíjból bejött 2831 frt, községi segélyből 906 frt , 
egyházi segélyből 9623 frt, egyebekből 638 frt, összes évi jöve-
delem 16345 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
15184 frt, segédtanító fizetésére 150 Irt, javításra 365 frt, tan-
szerekre 52 frt, egyebekre 594 frt, összes évi kiadás 16345 frt. 

3. Mosonyi esperesség. 

Lakosainak száma 7694. 6 — 12 éves tanköteles fiú 487, 6 —12 
éves tanköteles leány 451, 6 —12 éves tanköteles gyermek 938; 
13—15 éves tanköteles fiú 174, 13 —15 éves tanköteles leány 168, 
13 —15 éves tanköteles gyermek 342; 6 — 15 éves tanköteles fiú 
661, 6 —15 éves tanköteles leány 619, 6 —15 éves tanköteles gyermek 
1280. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 481 fiú, 450 leány, 
összesen 931 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 172 fiú, 168 leány, 
összesen 340 gyermek; idegen elemi iskolába 1 leány, középtanodába 
5 fiú. Iskolába járt 658 fiú, 619 leány, összesen 1277 gyermek 
vagyis a tankötelesek 100°/0-a,. Iskolába nem járt 3 fiú. Félnapi 
mulasztás volt 14992. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 9 fiú, 3 leány, összesen 12 gyermek. 

Tanító volt 12. Ezek mind képesítettek és rendesek, Egyházi 
iskolába volt 9, mely egyszersmind az egyház tulajdona és jó kar-
ban van. Tanterem volt 12, tanítólak 11, faiskola 6, testgyakorló 1, 
fekete irótábla 22, fali olvasótábla 126, fali térkép 44, földgömb 10, 
természetrajzi eszköz 213, természettani eszköz 57, kötet könyv 508. 

3 

/ 
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Az iskola évi jövedelme készpénzben 4868 frt, terményekben 
3134 frt, összesen 8002 frt. Az ingatlan vagyon értéke 15700 frt, 
s ennek évi jövedelme 995 frt, tőkepénz 500 frt, s ennek évi 
kamatja 30 fr t ; tandíjból bejött 426 frt, községi segélyből 1239 frt, 
egyházi segélyből 5312 frt, összes évi jövedelem 8002 frt. Ebből 
fordíttatott rendes tanítók fizetésére 7512 frt, javítására 379 frt, 
tanszerekre 40 frt, egyebekre 71 frt, összes évi kiadás 8002 frt. 

4. Nyitrai esperesség. 
Lakosainak száma 53477. 6 — 12 éves tanköteles fiá 3002, 6—12 

éves tanköteles leány 2897, 6 —12 éves tanköteles gyermek 5899; 
12 —15 éves tanköteles fiú 1160, 12 —15 éves tanköteles leány 1208, 
12—15 éves tanköteles gyermek 2368; 6—15 éves tanköteles fiú 
4162, 6—15 éves tanköteles leány 4105, 6—15 éves tanköteles 
gyermek 8267. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 2078 fiú, 
1881 leány, összesen 3959 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 
226 fiú, 221 leány, összesen 447 gyermek; idegen elemi iskolába 
55 fiú, 53 leány, összesen 108 gyermek; idegen ismétlő iskolába 
16 fiú, 10 leány, összesen 26 gyermek; felső vagy polgári iskolába 
22 fiú, 7 leány, összesen 29 gyermek; középtanodába 13 fiú. 
Iskolába jár t 2410 fiú, 2172 leány, összesen 4582 gyermek, vagyis 
a tankötelesek 55°/0-a. Iskolába nem jár t 1752 fiú, 1933 leány, 
összesen 3685 gyermek. Félnapi mulasztás volt 79055. Mulasztások-
ért megbüntettetett 32 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen 
illetőségű vagyis vallású járt 48 fiú, 44 leány, összesen 92 gyermek. 

Tanító volt 50. Ezek közül 38 képesített, 12 nemképesített; 
37 rendes, 13 segéd. Egyházi iskola volt 48, községi vagy állami 1. 
Az egyházi iskolák közül 41 az egyház tulajdona, 7 bérelt; 40 jó, 
8 rosz karban van. Tanterem volt 55, tanítólak 45, faiskola 25, 
testgyakorló 10, fekete irótábla 67, fali olvasótábla 564, fali térkép 
116, földgömb 34, termézetrajzi eszköz 476, természettani eszköz 129, 
kötet könyv 519. Javíttatott 1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 13115 frt, terményekben 
7633 frt, össszesen 20748 frt. Az ingatlan vagyon értéke 26980 frt, 
s ennek évi jövedelme 1608 frt, tőkepénz 1348 írt, s ennek évi 
kamatja 115 frt, tandíjból bejött 2971 frt, állami segélyből 180 frt, 
községi segélyből 2279 frt, egyházi segélyből 12485 frt, egyebek-
ből 1110 frt, összes évi jövedelem 20748 frt. Ebből fordíttatott: 
rendes tanítók fizetésére 17991 frt, segédtanítók fizetésére 1330 frt, 
javításra 380 frt, tanszerekre 121 frt, egyebekre 926 frt, összes 
évi kiadás 20748 frt. 

5. Pozsonyvárosi esperesség. 
Lakosainak száma 8393. 6—12 éves tanköteles fiú 548, 6 —12 

éves tanköteles leány 449, 6—12 éves tanköteles gyermek 997; 
12—15 éves tanköteles fiú 258, 12—15 éves tanköteles leány 180, 



— 35 — 

12 —15 éves tanköteles gyermek 438; 6 —15 éves tanköteles fiú 806, 
6 —15 éves tanköteles leány 629, 6 —15 éves tanköteles gyermek 
1435. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 534 fiú, 433 leány, 
összesen 967 gyermek, helybeli ismétlő iskolába 62 fiú, 70 leány, 
összesen 132 gyermek; idegen elemi iskolába 19 fiú, 17 leány, 
összesen 36 gyermek; idegen ismétlő iskolába 101 fiú; felső vagy 
polgári iskolába 38 leány; magánintézetbe 44 leány, középtanodába 
67 fiú. Iskolába járt 783 fiú, 602 leány, összesen 1385 gyermek, 
vagyis az iskolakötelesek 97 °/0-a. Iskolába nem jár t 23 fiú, 27 leány, 
összesen 50 gyermek. Félnapi mulasztás volt 17092. Mulasztásokért 
megbüntettetett 83 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű 
vagy vallású járt 77 fiú, 30 leány, összesen 107 gyermek. 

Tanító volt 18. Ezek mind képesítettek és rendesek. Egyházi 
iskola volt 4, mely mind az egyház tulajdona és jó karban van. 
Tanterem volt 17, tanítólak 4, testgyakorló 2, fekete irótábla 30, 
fali olvasótabla 130, fali térkép 33, földgömb 5, természetrajzi 
eszköz 273, természettani eszköz 50, kötet könyv 280. Épült 
1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 12243 frt, termények-
ben 166 frt, összesen 12409 frt. Az ingatlan vagyon értéke 162 frt, 
s ennek évi jövedelme 27 frt ; tőkepénz 2650 frt, s ennek évi 
kamatja 132 frt. Tandíjból bejött 2052 frt. egyházi segélyből 
10032 frt, egyebekből 166 frt, összes évi jövedelem 12409 frt . 
Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 11700 frt, javításra 
317 frt, tanszerekre 222 frt, egyebekre 180 frt, összes évi kiadás 
11409 frt. 

6. Pozsonymegyei esperesség. 

Lakosainak száma 14642. 6 —12 éves tanköteles fiú 991, 
6—12 éves tanköteles leány 959, 6—12 éves tanköteles gyermek 
1950; 13 —15 éves tanköteles fiú 352, 13 —15 éves tanköteles leány 
348, 13 —15 éves tanköteles gyermek 700; 6 —15 éves tanköteles 
fiú 1343, 6 —15 éves tanköteles leány 1307, 6—J5 éves tanköteles 
gyermek 2650. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 735 fiú, 
718 leány, összesen 1453 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 231 fiú, 
230 leány, összesen 461 gyermek; idegen elemi iskolába 205 fiú, 
218 leány, összesen 423 gyermek; idegen ismétlő iskolába 83 fiú, 
51 leány, összesen 134 gyermek; felső vagy polgári iskolába 40 fiú, 
17 leány, összesen 57 gyermek; középtanodába 23 fiú, 2 leány, 
összesen 25 gyermek. Iskolába járt 1317 fiú, 1236 leány, összesen 
2553 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 96°/o"a- Iskolába nem járt 
26 fiú, 71 leány, összesen 97 gyermek. Félnapi mulasztás volt 
24737, ezek közül 11706 kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 
166 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
járt 51 fiú, 46 leány, összesen 97 gyermek. 

Tanító volt 30. Ezek közül 28 képesített, 2 nem képesített, 
28 rendes, 2 segéd. Egyházi iskola volt 20, községi 2. Az egyházi 

3* 
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iskolák mind az egyháznak tulajdona s közülök 19 jó ós 1 rosz 
kaiban van. Tanterem volt 26, tanítólak 22, faiskola 6, test-
gyakorló 1, fekete irótábla 40, fali olvasótábla 275, fali térkép 73, 
földgömb 20, természetrajzi eszköz 1352, természettani eszköz 103, 
kötet könyv 1558. Épült 1, javíttatott 3 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 10187 frt, termények-
ben 4038 frt, összesen 14225 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
22390 frt, s annak évi jövedelme 1065 f r t ; tőkepénz 29812 frt, 
s annak évi kamatja 2094 f r t ; tandíjból bejött 1799 frt, községi 
segélyből 1742 frt,' egyházi segélyből 7207 fi-t, egyebekből 318 frt, 
összes évi jövedelem 14225 frt. Ebből fordít tatot t : rendes tanítók 
fizetésére 11966 frt, segédtanítók fizetésére 798 frt, javításra 289 frt, 
tanszerekre 118 f r t , egyebekre -1054 f r t , összes évi kiadás 
14225 frt. 

7. Trencséni esperesség. 

Lakosainak száma 20699. 6 —12 éves tanköteles fiú 1361, 
6—12 éves tanköteles leány 1238, 6 —12 éves tanköteles gyermek 
2599; 13—15 éves tanköteles fiú 530, 13 —15 éves tanköteles 
leány 497, 13 —15 éves tanköteles gyermek 1027; 6 —15 éves tan-
köteles fiú 1891, 6—T5 éves tanköteles leány 1735, 6 —15 éves 
tanköteles gyermek 3626. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 
1100 fiú, 998 leány, összesen 2098 gyermek; helybeli ismétlő 
iskolába 63 fiú, 34 leány, összesen 97 gyermek; idegen elemi 
iskolába 83 fiú, 79 leány, összesen 162 gyermek; idegen ismétlő 
iskolába 2 leány; felső vagy polgári iskolába 5 fiú, 15 leány, 
összesen 20 gyermek; magánintézetbe 1 leány, középtanodába 30 fiú, 
2 leány, összesen 32 gyermek. Iskolába járt 1281 fiú, 1131 leány, 
összesen 2412 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 6 7 °/0- a. Iskolába 
nem jár t 610 fiú, 604 leány, összesen 1214 gyermek. Félnapi 
mulasztás múlt, 17481. Mulasztásokért megbüntettetett 28 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t 12 fiú, 
5 leány, összesen 17 gyermek. 

Tanító volt 39. Ezek közül 20 képesített, 19 nem képesített; 
26 rendes, 13 segéd. Egyházi iskola volt 34, községi vagy állami 3. 
Az egyházi iskolák közül 24 az egyház tulajdona, 10 bérelt; 23 jó, 
11 rosz karban van. Tanterem volt 34, tanítólak 31, faiskola 20, 
testgyakorló 10, fekete irótábla 44, fali olvasótábla 340, fali tér-
kép 35, földgömb 15, természetrajzi eszköz 416, természettani 
eszköz 65, kötet könyv 157. Épült 2 iskola. 

Az iskola évi jövedelme: készpénzben 3811 frt, terményekben 
5169 frt, összesen 8980 frt. Az ingatlan vagyon értéke 12450 frt, 
s annak évi jövedelme 1006 frt, tőkepénz 4000 frt, s annak évi 
kamatja 190 fr t ; tandíjból bejött 1318 frt, községi segélyből 6 frt, 
egyházi segélyből 5715 frt, egyebekből 745 frt, összes évi jöve-



— 37 — 

delem 8980 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 7497 frt, 
segédtanítók fizetésére 817 frt, javításra 422 frt, tanszerekre 86 frt, 
egyebekre 158 frt, összes évi kiadás 8980 frt. 

8. Turóczi esperesség. 
Lakosainak száma 19744. 6 —12 éves tanköteles fiú 1231, 

6 —12 éves tanköteles leány 1138, 6 —12 éves tanköteles gyermek 
2369; 13—15 éves tanköteles fiú 435, 13 —15 éves tanköteles 
leány 396, 13—15 éves tanköteles gyermek 831; 6 —15 éves tan-
köteles fiú 1666, 6 —15 éves tanköteles leány 1534, 6—15 éves 
tanköteles gyermek 3200. Ezek közül j á r t : helybeli elemi iskolába 
1019 fiú, 825 leány, összesen 1844 gyermek: helybeli ismétlő 
iskolába 50 fiú, 56 leány, összesen 106 gyermek; idegen elemi 
iskolába 32 fiú, 61 leány, összesen 93 gyermek; idegen ismétlő 
iskolába 15 fiú, 4 leány, összesen 19 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába 13 fiú, 13 leány, összesen 26 gyermek; magánintézetbe 
2 fiú; középtanodába 17 fiú, 1 leány, összesen 18 gyermek. 
Iskolába jár t 1148 fiú, 960 leány, összesen 2108 gyermek, vagyis 
az iskolakötelesek 66°/0-a. Iskolába nem járt 518 fiú, 574 leány, 
összesen 1092 gyermek. Félnapi mulasztás volt 6178. Mulasztások-
ért megbüntettetett 6 szülő. A helybeli elemi iskolába idegen illető-
ségű vagy vallású jár t 174 fiú, 135 leány, összesen 309 gyermek. 

Tanító volt 38. Ezek közül 17 képesített, 21 nem képesített; 
25 rendes, 13 segéd. Egyházi iskola volt 39, ezek közül 36 az 
egyház tulajdona, 3 bérelt, 32 jó, 7 rosz karban van. Tanterem 
volt 41, tanítólak 39, faiskola 12, testgyakorló 7, fekete irótábla 52, 
fali olvasótábla 620, fali térkép 91, földgömb 26, természetrajzi 
eszköz 374, természettani eszköz 207, kötet könyv 370. Javíttatott 
1 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 5771 frt, terményekben 
5287 frt, összesen 11058 frt. Az ingatlan vagyon értéke 21550 frt, 
s ennek évi jövedelme 596 f r t ; tőkepénz 603 frt, s ennek évi 
kamatja 36 f r t ; tandíjból bejött 4428 frt, községi segélyből 65 frt, 
egyházi segélyből 5653 frt, egyebekből 280 frt, összes évi jöve-
delem 11058 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 
9858 frt, segédtanítók fizetésére 798 frt, javításra 122 frt, tan-
szerekre 70 frt. egyebekre 210 frt, összes évi kiadás 11058 frt. 

Összegezés. 
Lakosainak száma 156389. 6—J2 éves tanköteles fiú 9557, 

6 —12 éves tanköteles leány 9166, összesen 18723 gyermek; 13—15 
éves tanköteles fiú 3637, 13 — 15 éves tanköteles leány 3487, 13 — 15 
éves tanköteles gyermek 7124; 6 — 15 éves tanköteles fiú 13194, 
6—15 éves tanköteles leány 12653, 6—15 éves tanköteles gyermek 
25847. Ezek közül jár t : helybeli elemi iskolába 7686 fiú, 7131 
leány, összesen 14817 gyermek; helybeli ismétlő iskolába 1313 fiú, 



— 38 — 

1239 leány, összesen 2552 gyermek; idegen elemi iskolába 472 
fiú, 507 leány, összesen 979 gyermek; idegen ismétlő iskolába 
234 fiú, 71 leány, összesen 305 gyermek; felső vagy polgári 
iskolába 105 fiú, 105 leány, összesen 210 gyermek; magánintézetbe 
6 fiú, 63 leány, összesen 69 gyermek; középtanodába 169 fiú, 
5 leány, összesen 174 gyermek. Iskolába jár t 9985 fiú, 9121 leány, 
összesen 19106 gyermek, vagyis az iskolakötelesek 74°/0-a. Egyes 
esperességek szerint az arány a következő: Mosonyban járt 100%, 
pozsonyvárosi esperességben 97 °/0, Pozsonymegyében 96 °/0, Árvá-
ban 93°/0, Liptóban 8 8 % , Trencsénben 67%, Turóczban 66%, 
Nyitrában 5 5 % . Iskolába nem járt 3209 fiú, 3532 leány, összesen 
6741 gyermek. Félnapi mulasztás volt 210925, ezek közül 23768 
kimentve. Mulasztásokért megbüntettetett 382 szülő. A helybeli 
elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt 461 fiú, 357 
leány, összesen 818 gyermek. 

Tanító volt 232. Ezek közül 173 képesített, 59 nem képesített; 
188 rendes, 44 segéd. Egyházi iskola volt 198, községi vagy állami 6. 
Az egyházi iskolák közül 177 az egyház tulajdona, 21 bérelt; 
170 jó, 28 rosz karban van. Tanterem volt 236, tanítólak 201, 
faiskola 87, testgyakorló 53, fekete irótábla 339, fali olvasótábla 
2890, fali térkép 522, földgömb 143, természetrajzi eszköz 3702, 
természettani eszköz 762, kötet könyv 5786. Épült 9, javíttatott 
8 iskola. 

Az iskola évi jövedelme : készpénzben 60872 frt, termények-
ben 36149 frt, összesen 97021 frt. Az ingatlan vagyon értéke 
153938 frt, s annak évi jövedelme 7434 f r t ; tőkepénz 44714 frt, 
s annak évi kamatja 2915 f r t ; tandíjból bejött 16531 frt, állami 
segélyből 180 frt, községi segélyből 6237 frt, egyházi segélyből 
60467 frt, egyebekből 3257 frt, egész évi jövedelem 97021 frt, 
Ebből fordít tatott : rendes tanítók fizetésére 85457 frt, segédtanítók 
fizetésére 3893 frt, javításra 3724 frt, tanszerekre 724 frt, egyebekre 
3223 frt, összes évi kiadás 97021 írt. 

A kerületi gyűlés úgy magukból a jelen évi kimuta-
tásokból, valamint azoknak a mult évi kimutatásokkal 
való összehasonlításából meggyőződvén, hogy az iskolai 
jelentésbe sok ki nem egyeztethető, hibás s az ügy igaz 
állásának meg nem felelő adatok kerülnek bele, mit rész-
ben a táblázatok rovatainak határozatlanságával, részben 
az útbaigazítás elégtelenségével igyekeznek menteni: el-
határozta az egyetemes gyűlést szabatos, határozott és 
könnyen áttekinthető iskolai táblázatok szerkesztése iránt 
megkeresni; a kerületi gyűlésnek a táblázatok összeállí-
tására vonatkozó s 1883. évben kiadott utasításait ismételt 
tudomásra hozni s a táblázatok illetékes kitöltőit figyel-
meztetni, hogy ezen táblázatokat szabatosan, figyelemmel 
és az ügy állasának megfelelően töltsék ki. L. 
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22. Az 1889. évi kerületi gyűlés jkvének 7. pontjánál olvastatik 
az idegen iskolákba járó ev. gyermekek vallásos oktatása tárgyában 
kiküldött kerületi bizottság jelentése: „a kiküldött bizottság az idegen 
iskolákba ev. gyermekek vallásos oktatásának a kebelbeli esperes-
ségekben, illetőleg egyházakban leendő rendezésére nézve jelenleg 
nem terjeszthet be tényleges javaslatot; mert a kerületi gyámintézet-
nél ez idő szerint folyamatban levő statisztikai előmunkálatoknak 
eredményét bevárandónak tartja. Csak is ezen alapon fogja meg-
tehetni megokolt jelentését s beható javaslatát. E mellett azonban 
munkálatának gyakorlati hasznavehetősége érdekében szükségesnek 
találja úgy az egyes egyházakban és esperességekben létező anyagi 
források számbavételét, valamint égető szükségnek ismeri egy e 
czélnak szolgáló kerületi alap létesítését, mely utóbbit már ez évben 
is az állami segélyből kezdeményezhetőnek véli." 

A kerületi gyűlés a bizottság beterjesztett jelentését 
tudomásul véve mindenekelőtt az idegen iskolákba járó 
ev. gyermekek hitoktatásának ellenőrzése, biztosítása és 
fejlesztése czéljából kiküldött bizottságot úgy alakítja meg, 
hogy elnökségét a nyitrai esperesség elnöksége képezze, 
tagjai pedig a többi 7 esperesség elnöksége legyenek. Az 
anyagi források számbavételét elrendeli s a kerületi alap 
létesítésének kezdeményezését az államsegély elosztása 
tervezetének elkészítése végett jelen jegyzőkönyv 12. pont-
jával kiküldött bizottság figyelmébe ajánlja. Az itt meg-
alakított bizottság munkálatairól szóló jelentését s javaslatát 
elvárja. T . 

23. A mult évi kerületi gyűlés jkvének 42. pontjánál, melylyel 
a kerületi gyűlés, fentartva azon elvet, hogy végzett theologus és 
felszentelt lelkész tanítói képesítő okmány nélkül is jogosult a rendes 
tanítói állás ellátására s ezen elvnek elismerésére a magas miniszte-
rium és az alantas közigazgatási hatóságokat felhívni elhatározta, 
jelentetik, hogy e kérdés még mostanáig is elintézve nincsen. 

A kerületi gyűlés elhatározza fölkérni a kerületi 
elnökséget, hogy e kérdésnek lehető jogérvényes elintézése 
érdekében a legközelebbi kerületi gyűlés elé e czélnak 
megfelelő javaslatot beterjeszteni kegyeskedjék. L. 

24. Beterjesztetnek egyházkerületünk terén fennálló állami 
tanító- és tanítóképző intézetekben a vallásoktatásról szóló következő 
jelentések : 

1. A pozsonyi állami tanítónőképző intézetről jelenti nagyt . 
Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes és egyházkerületi biztos 
úr, hogy folyó nt. Freytag Viktor úr megbetegedése illetve halála 
után is tiszt. Schmidt Károly JenŐ segédlelkész úr tanította liitünk-
beli képzői növendékeknek a vallást, a gyakorló iskolában tek. 
Korcsek Zsigm. úr működött. Tantárgy volt a keresztyén erkölcstan. 
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Hitünkbeli 13 növendék látogatta az intézetet, még pedig az I. tan-
folyamat 5, a II. 3, a III . 2 növendék s képesítő vizsgálatot tett 3. 
A minden tekintetben kielégítő eredményről az osztályjegyek is 
tanúskodnak. A képesítő vizsgálatot 3-an kitűnően állották meg; 
10 között 5 kitűnő, 5 jó eredményt mutatott; a gyakorló iskolai 
vallástanítás hasonlóan örvendetes eredményt mutatott fel. A vizs-
gálat f. é. június hó 10-én tartatott. 

2. modori állami tanítóképző intézetet, ág. h. ev. hitoktatója 
tiszt. Hollerung Károly lelkész úr jelentése szerint a lefolyt 1889/90. 
tanévben 11 ág. h. ev. növendék látogatta és pedig járt az I. osz-
tályba 4, a II. osztályba 6 és a III. osztályba 1; a IV. osztályban 
nem volt növendék. Tantárgy volt a ker. hit- és erkölcstan Bancsó 
Antal theol. tanár kézikönyve nyomán. A záró vizsgálat f. é. június 
hó 17-én tartatott meg nt. Ritter Károly főesperes és egyházkerületi 
biztos úr jeleidétében, mely alkalommal az I. évesek közül 3 jeles, 
1 jó, a II. évesek közül 2 kitűnő, 4 jeles, az 1 III. éves kitűnő 
osztályzatot nyert. 

3. A zni ÓV áraljai állami tanítóképző intézetben volt az 
1889/90. tanévben tiszt. Klimo Vilmos lelkész és ág. h. ev. hit-
oktató úr jelentése szerint 13 ev. növendék, és pedig 3 első-, 2 másod-, 
7 harmad- és 1 negyedéves. Tantárgy volt dr. Luther Márton kis 
kátéjának magyarázata és módszertana hetenkint 1 órában. A vizs-
gálatnál, mely nt. Horváth József, főesperes és egyházkerületi biztos úr 
jelenlétében f. é. június hó 8-án tartatott meg, 2 növendék kitűnő, 
3 jeles, 5 jó és 1 elégséges osztályzatot nyert. A tanképesítő 
vizsgálatot június hó 23-án 2 növendék állotta meg jó sikerrel. 

Mind ezen jelentések tudomásul vétetnek. M. 

2 5 . Olvastatott tiszt. Gyuris János lipótvári m. kir. fegy-
intézeti ág. h. ev. lelkész úrnak az intézetben végzett működéséről 
beküldött szokásos terjedelmesebb jelentése, mely szerint: Az isteni 
tisztelet vasár- és ünnepnapokon, délelőtt egyházi beszéd kíséretében, 
délutánonkint pedig könyörgéssel — mindkétszer énekléssel össze-
kötve —• felváltva magyar és tót nyelven végeztetett. A sátoros 
ünnepek első napján rendesen magyar isteni tisztelet tartatott. 
Ö felsége apostoli királyunk név- és születése napján az egyházi 
tisztelet hazafias éneklés és alkalmi ima mellett végeztetett. Uri 
szent vacsora az év folyamán háromszor szolgáltatott mindenkor 
egyházi szent beszéd kíséretében: húsvétkor 95 (43 ev., 52 ref.), uj-
kenyérkor 88 (40 ev., 48 ref.) és karácsonykor 97 (42 ev., 55 ref.), 
összesen 280 személynek. A betegek közül 9 élt az úrvacsorával. 
Haláleset 9 volt az év folyamán. Hitelemző és erkölcsi oktatás 
hetenkint 5 napon át folytattatott magyar, tót és német nyelven az 
öt csoportra osztott fegyenczekkel 63-nál jó, 90-nél középszerű, 
30-nál rosz eredmény nyel. Beszállíttatott az év folyamán az inté-
zetbe 76 fegyencz (30 ág. ev., 46 ref.), azok között 30 életbizton-
ság, 46 vagyonbiztonság ellen bűnöző, 36 először bűnöző, 21 rovott 



— 41 — 

előéletű, 19 többszörösen bűnöző. Jelenleg erkölcsi állapotukra 
nézve emberi számítás szerint feltehető, hogy 35 a javulás útjára 
térend, 21-nek javulása egyelőre bizonytalan, 20 pedig javíthatatlan 
gonosztevőnek látszik. Az intézetből szabadultak közül 15 büntetésük 
idejének leteltével nyerték vissza szabadságukat, 10 pedig feltételes 
szabadságra bocsáttattak. A rendes úton kiszabadult fegyenczek 
erkölcsi viszonyaira nézve 4-nél a büntetés czélját érte, 9-nek jövője 
kérdéses, 2 erkölcsileg romlott. Jelentést tevő lelkész úr a kór-
házat naponkint, a munkatermeket hetenkint többször látogatta. 
A fegyenczek forgalmi létszáma : 1888. évről maradt 107 (48 ág. 
ev., 59 ref.), az 1890. év, folyamán beszállíttatott 76 (30 ág. ev., 
46 ref.), összesen 183 (78 ág. ev., 105 r e f j , ezekből feltételes 
szabadságra bocsáttatott 10 (7 ág. ev., 3 ref.), rendes úton szaba-
dult 15 (7 ág. ev., 8 ref.), meghalt 5 (2 ág. ev., 3 ref.), maradt 
148 (60 ág. ev., 88 ref.). Közvetítő intézetbe befogadtatott 5 (2 ág. 
ev., 3 ref.), feltételes szabadságra bocsáttatott 2 (1 ág. ev., 1 ref.), 
maradt az 1889/90. év végén 3. 

Tudomásul vétetik. M. 

26. Fenntebbivel kapcsolatban szóba hozatván az illavai 
m. kir. fegyintézet és ennek ág. h. ev. fegyenczei, kikről egyház-
kerületünk mindeddig semmiféle jelentést nem vett, határozatba 
m e n t : 

az illavai m. k. fegyintézet evang. reform, lelkésze fel-
kérendő főtiszt, püspök úr által, hogy a lelki gondozására 
bizott hitünkbeli fegyenczekről évenkint jelentést tenni 
szíveskedjék. M. 

27. A mult évi kerületi gyűlés jkvének 16. pontjánál, mely 
szerint a Turócz- Szent-Mártonban felállíttatni czélzott tót tanítási 
nyelvű gymnasium érdekében készült előmunkálatoknak be kellett 
volna nyujtatniok: az e czélból kiküldött bizottság 1890 évi július 
1. és 2. napján tartott üléséből benyújt ja jelentését és jegyzőkönyvét, 
mely szerint értesítve, hogy midőn már a mult években végzett 
munkálataihoz most a felállítandó gymnasiumra szükséges gyűjtésre 
nézve a felhívást szétküldötte és a szükséges tőke összegyűjtését 
biztosan reméli, feladatát megoldottnak tekinti és a gymnasium 
megnyitását kezdetben két osztálylyal már az 1891/2-iki tanévben 
lehetőnek tartja s javasolja, hogy a kerületi gyűlés ugyanazon 
gymnasiumnak az 1891/2-iki tanévben megnyitását azzal lehetővé 
tegye, hogy ugyanazon gynmasiumi alapszabályok értelmében az 
igazgatóságba 3, az iskolai tanácsba pedig 2 tagot válaszszon, a 
bizottságba pedig főtiszt. Baltik Frigyes úr helyére, ki püspöki 
méltóságba lett helyeztetésénél fogva a bizottságból kiválik, u j 
tagot válaszszon. 

A kerületi gyűlés a benyújtott bizottsági jelentést és 
jegyzőkönyvet tudomásúl véve azon meggyőződésre jutott, 
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hogy a gymnasium felállításához szükséges előmunkálatok 
és előkészületek még befejezve nincsenek s ez alapon 
a benyújtott előmunkálatokat a gymnasialis bizottságnak 
visszaadja s azt ujolag utasítja, hogy az előmunkálatokon 
s előkészületeken tovább s mindaddig dolgozzék, mig az 
1883-iki 30. törvényczikk 54. §-a minden feltételeinek 
és követelményeinek eleget nem tett s ha ez megtörtént, 
a gymnasiális bizottság így befejezett munkálatait a ker. 
elnökségnek benyújtja, a mely sürgős szükség esetén és 
ha a gymnasiális úgy eldöntése a rendes gyűlésig nem 
várhatna, rendkívüli gyűlést hí össze, melynek feladata 
lesz a gymnasium megalapítására és megnyitására szük-
séges intézkedéseket megtenni s életbe léptetni. A gym-
nasiális bizottságot következő űj tagokkal egészíti k i : 
Horváth József, Janoska György és Ruzsiak János urakkal. 

L. 

28. Zsedényi alapítványból, a hagyományozó végakaratának s 
az 1881. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve XXXI . pontjában fog-
lalt határozatának megfelelőleg főtisztelendő püspök úr a következő 
tanítókat részesíti ezen alapí tványban: Árvából: Kmeti György 
isztebnei-, IJplóbó!: Scholz Ede vychodnai-, Mosonyból: Nitt-
schinger Pid zurányi-, Ny Urából: Grünwald János szakolczai 
és Gallay Cyrill csácsói-, Pozsony városból: Frühwirtli Lajos 
pozsonyi-, Pozsony megyéből: Volárik István schweinsbachi-, 
Trencsénböl: Styíc Sámuel szrnyei-, Turóezbó!: Zorkóczy József 
felső-jeszeni-, a tizedik szabiul helyre pedig Hattala Sámuel 
bukóci (Nyitravm.) tanítókat. 

Tudomásul vétetik az ösztöndijasok pedig felhivatnak, 
hogy szabályszerűen kiállított bélyeges nyugtáikat, ille-
tékes esperesi hivataluk útján tekintetes Günther M. V. 
kerületi pénztáros úrhoz Pozsonyba küldjék be. T. • * 

2 9 . Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy az 1889/90-ik 
tanévben a Németh-féle ösztöndijalapítványból a theologiai aka-
démiai és lyceumi tanári karok ajánlataira részesíttettek: Rajter 
János, a theol. akad. I. évi hallgatója és Dingha Sándor a lyceum 
VII. osztályának tanulója, s hogy a Gedidyanum ösztöndijat ő fő-
tisztelendősége Taubinger Rudolf theologiai akad. Il-od éves hallga-
tónak adományozta. 

Tudomásul vétetik. T. 

30. Olvastatik a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
27. pontjával kiküldött kerületi számoltató bizottság jelentése, mely 
szerint néhai Jeszenszky József volt kerületi pénztáros úr 1890-ik 
évi január 2-án bekövetkezett halála után még néhai dr. Geduly 



Lajos püspök úr egy általa elnökileg kinevezett bizottság közben-
járásával f. é. január 6-án a megboldogult pénztáros örököseitől 
minden a kerületi pénztárra vonatkozó számadási könyveket, ügy-
iratokat átvette s a pénztárat is az örökösök jelenlétében átvizs-
gáltatva a Reischel Károly alapítványi pénztár szekrényébe le-
pecsételve elhelyezte. Mire 1890. évi január 29-én a fentebb hiva-
tolt jkvi ponttal kinevezett bizottság megtartván ülését, a száma-
dásokat kivált Günther M. V. úrnak ügybuzgó és szakavatott 
előmunkálata alapján átvizsgálván s a pénztár állapotát ujolag 
tüzetesen számba ve vén, addig is, mig az egyház kerület máskép 
intézkedik, a pozsonyi egyház beleegyezésével, nehogy a kerületi 
ügyvitel fennakadást szenvedjen, ez egyház pénztárosi hivatalának 
elkülönített ugyan, de az egyháznál behozott és teljesen megbízható 
ellenőrzés alá helyezett kezelésére bizta. Erre f. é. julius hó 21-én 
ujolag megtartotta a kerületi szám- és pénztárvizsgáló bizottság 
számoltató közgyűlését. 

A kerületi gyűlés a számvizsgáló bizottság eljárását 
helyeslő tudomásul veszi s kivált Günther M. V. úrnak 
kifejlett buzgóságáért, szakavatott közreműködéséért e 
helyütt is köszönetet mond. T. 

31. Az 1889. évi ker. gyűlés jegyzőkönyveinek 27. pontjával 
kiküldött kerületi pénztárosi számadásokat s pénztárt vizsgáló bizott-
ság kimutatja, hogy 1889. évben volt: 

I. Forgalom : Bevétel 8751 frt 49 kr. 
Kiadás (takarékpénztári 
hetéttel) 8751 „ 49 „ 

Maradék: — frt — kr. 

II. Vagyonállás 1889. deczember 31 én: 

Cselekvő vagyon, tőkékben, értékpapírok-
ban stb 57.229 frt 82 kr. 
Szenvedő vágyon, alapítványokban . . 24.426 „ 02 „ 
Levonva a szenvedő vagyont a cselekvő-

ből, tiszta vagyon: 32.803 frt 80 kr. 
Egybekötve az 1888. év végén kimuta-

tott vagyont: 29.248 „ 83 „ 
a jelenleg kimutatott vagyonnal: 32.803 „ 80 „ 

Mutatkozik vagyonszaporodás: 3.Á54 frt 97 kr. 
mely részben a convertált értékpapíroknál szerzett nyereményből, 
részben néhai Jeszenszky József volt pénztáros úr kamat meg-
takarításaiból származott. 

Kedves tudomásul vétetik. T. 



33. Az 1890. évi költségvetési előirányzat következőleg álla-
píttatik meg: 

I . S z ü k s é g l e t : 

1. Püspöki tiszteletdíj 1200 frt — kr. 
2. Püspöki iroda fenntartása 400 ii — ii 

2. Yáczi siketnéma intézetben vallás-
oktatásért 20 V) — ii 

4. Négy kerületi jegyző tiszteletdíja . 200 11 — » 

5. Kerületi pénztár könyvelője 100 n — » 
6. Theologiai akadémiának évi járulék 250 ii — 

n 

7. Pozsonyi lyceumra és tápintézetre . 250 ii — » 
8. Zsedényi-féle alapítvány kamatai . 1000 ii — V 

9. Német István „ \ 88 ii 40 » 
10. Szirmay Ádámné „ „ 63 ii — » 
11. Gedulyanum „ „ 52 n 25 ii 

12. Nittnaus Mihály „ „ 17 ii 60 » 
13. Özvegy-árva „ „ 12 » 35 ii 

14. Boldogult Geduly püspök halálozási 
negyedilletéke 300 » — ii 

15. Geduly síremlék árának fele 140 ii — ii 

16. Vegyes kiadások, jegyzökönyvek, úti-
költség stb 566 V 53 ii 

Összesen: 4660 frt 13 kr. 

II. F e d e z e t : 

1. Értékpapirok utáni kamatok 2382 frt 40 kr 
2. Magánkötelezvények . 

Takarékbetétek . . . . 
226 ii 46 „ 

3. 
Magánkötelezvények . 
Takarékbetétek . . . . 144 V ii 

4. Esperességek évi ille-
tékei : Árva 73 frt 85 kr. 

Liptó 332 V 51 V 
Moson . . . . 76 n 54 ii 
Nyitra . . . . 509 n 94 » 
Pozsonyváros 86 ii 73 ii 
Pozsonymegye . 147 n 53 Hl 
Trencsén . . . . 205 n 28 11 
Turócz . . . . 264 ii 89 n 1697 V 27 „ 

5. Államsegélyből . . . . 210 11 ii 
Összesen : . 4660 frt 13 kr. 

• • 

Osszehasonlíttatván a „ fedezet a a „szükséglettel" sem 
fölösleg sem hiány nem mutatkozik. T. 

33. A volt turócz-szentmcirtoni algymnasium vagyona a takarék-
pénztári betéti könyvek tanúbizonysága s nt. Horváth József turóczi 
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főesperes úr kimutatása szerint az 1889. évi deczember 31-én 
következő volt: 

1. Kuzmányi-alapítvány . . . . 224 frt 50 kr. 
2. Stúr Lajos „ . . . . 301 11 98 » 

3. Paulinyi-Tóth „ . . . . 151 11 38 V 

4. Zeneszerek alapja 61 11 06 V 
f 
0. Suhajda alapítvány . 1164 V 39 11 

6. Intézeti orvos díjazási alap . 319 11 14 11 

7. Tápintézeti alap . . . . . . 992 11 98 11 

Összeg: . 3215 frt 43 kr. 
Tudomásul vétetik. T. 

34. A kerületi számvevő bizottság jelentvén, hogy néhai 
Jeszenszky József ker. pénztáros úrnak számadásait, a pénztári köny-
veket, a pénztart és vagyont kifogástalan rendben találta, 

a kerületi gyűlés hálával emlékezvén meg néhai hű 
sáfára Jeszenszky József úrról s eredményes működésé-
ről, a boldogult örökösei számára ezennel az általa veze-

7 o 
tett számadásokra és pénztár kezelésére nézve a felment-
vényt kiszolgáltatja. T. 

3 5 . Minthogy a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház beleegyezett, 
hogy az ő pénztárosi hivataléinak kezelése alatt (díjon a kerületi pénz-
tár és a kerület vagyonát saját vagyonával biztosítja, 

a kerületi gyűlés elhatározza, hogy a pénztári számadások 
vezetése és a pénztári vagyon kezelése a pozsonyi ev. egy-
házi pénztárra bizassék úgy, hogy az teljesen elkülönítve 
ugyan, de a pozsonyi egyháznál behozott ellenőrzési 
módozatok megtartásával kezeltessék, miért is a pozsonyi 
egyház pénztárosának évi tiszteletdíjául a kerületi pénz-
táros által eddig is élvezett 100 frt tiszteletdíj állapít-
tatik meg. T. 

36. A kerületi számvevőbizottság egyhangú ajánlatára az 
egyházkerület pénztárosává 

tekintetes Günther Mihály Vilmos, a pozsonyi evang. 
gyülekezet gazdasági bizottságának elnöke választatik meg, 
ki is a hivatalos esküt letevén hivatalába iktatottnak 
jelentetik ki. T. 

37. A kerületi pénztáros számadásainali s a kerületi pénztár-
nak megvizsgálására és a költségvetési előirányzat elkészítésére ki-
küldetnek 

dr. Samarjay Károly elnöklete alatt, Trsztyénszky Ferencz 
alelnök, Schuh Ágost, Bitter Károly, Minich Dániel, 
Leska János, Boor Mihály, Kalenda János, Skripeny 
János, dr. Stefanovics Milos, Chalupka Endre, Sziklai 
Otto és Michaelis Vilmos bizottsági jegyző urak. T. 
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3 8 . A kerületi levéltár rendezése, felügyelete és külön kezelése 
szükségesnek ismertetvén el, 

a kerületi gyűlés levéltárosává tek. Korcsek Zsigmond 
urat, a pozsonyi ág. kitv. ev. népiskola tanítóját választja 
meg és tiszteletdijául évi 50 frtot biztosít. T. 

39. Az egyetemes egyház 'pénztári számadásainak átnézése végett 
jelen jegyzőkönyv 10. pontjával kiküldött bizottság jelenti, hogy a 
számadásokat számításilag rendben találta. 

Tudomásul vétetik. M. 

40. Jelen jegyzőkönyv 11-ik pontjával kiküldött a báró 
Baldácsi alapítványi ügyiratok átvizsgálására s esetleg javaslattételre 
felhivott bizottság véleményes jelentése alapján a kerületi gyűlés 
határozza : 

1. Az 1889. évre szóló számadások, valamint a 
kerületünket illető, a folyó évre eső 2000 frtnyi összeg 
ki-utalványozása, mely összegnek első, azaz 1000 frtnyi 
részlete a kerületi pénztárnak beszolgáltatott, másik rész-
lete pedig későbben fog kifizettetni, tudomásul vétetik. 

2. Az alapítvány jövedelme a kerületünkre eső rész-
letének elosztására következő kulcs állapíttatik meg : 

a) az egyházak, lelkészek, özvegyek és árvák részére 
járó összegek a rendes lelkészek számarányához képest 
esperességekként osztassanak fel; 

b) az alapítványi czélokat tekintve adassék: 2/g pusz-
tuló egyházak megmentésére, ínséges egyházak segélye-
zésére s építkező egyházak gyámolítására; 2/8 a püspök 
úr díjazására; 2/8 csekélyebb fizetésű lelkészek javadal-
dalmazására és 2/g lelkészek özvegyeinek és árváinak 
gyámolítására. T. 

41. A báró Baldácsy-alapítványt élvező magyarországi pro-
testáns szuperintendencziák meghatalmazottainak közgyűlésébe egyház-
kerületünk részéről 

1889. é. január l-jével kezdődő s 1891. deczember 3l-jével 
végződő időszakra megválasztatnak v e f i c l e s ITieg-
hatalinazottahhá: főtisztelendő Baltik Frigyes püs-
pök és nagyméltóságú Szent-lványi Márton kerületi fel-
ügyelő urak; pót tagokká: dr. Samarjay Károly esp. fel-
ügyelő, Trsztyénszky Ferencz kerületi jegyző és dr. Matuska 
Péter urak. T. 

42. Beterjesztetik a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszté-
riumnak 1889. évi deczember 18-án 55729. sz. a. kelt a főtiszt, 
püspök úrhoz intézett leirata, melylyel tudomására hozza, hogy a 
dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületnek az 1889. évre enge-
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délyezett 4750 frt államsegélyről szóló számadás megvizsgáltatván, 
4750 frt bevétellel szemben ugyanannyi kiadással helyesnek talál-
tatott, minek következtében a fenti összeg, mint beszámolt, a nyilván-
tartásból egyidejűleg töröltetik. 

Tudomásul szolgál. T. 

4 3 . Fentebbivel tárgyi kapcsolatban olvastatik a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 1890. évi april 22-én 
19007. sz. a. kelt rendelete, mely szerint a folyó évi állami költség-
vetésben az ág. hitv. evang. egyházi czélokra tör vény hozásilag meg-
állapított javadalomból a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 
megillető 5000 frt a pozsonyi kir. adóhivatalnál utalványoztatott azon 
feltétellel, hogy ezen összegről annak idején a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz okmányolt számadás mutatandó be. Egy-
idejűleg olvastatik Günther M. V. ideiglenes kerületi pénztáros 
úrnak folyó évi június 25-én kelt s főtisztelendő püspök úrhoz 
intézett levele, melyben jelenti, hogy a fent kiutalványozott összeget 
átvette s azt azonnal a pozsonyi I. takarékpénztárnál gyümölcsözőleg 
elhelyezte. 

Örvendetes tudomásul szolgál. T. 

44. Mennyiben az államsegély eredeti 5000 frtnyi összegben 
lett újra kiszolgáltatva s így a mult évi segélyhez képest 250 frtnyi 
többlet mutatkozik, 

a kerületi gyűlés e többletet az egyházkerületünkben 
létesítendő : „idegen iskolákba járó ev. gyermekek vallásbeli 
oktatóinak segélyezése alapjára" fordíttatni kivánja. T. 

45. Az államsegély elosztási tervezetének elkészítése czéljából 
jelen jkönyv 12. pontjával kiküldött bizottság javaslatára a f. évre 
utalványozott s átvett 5000 frtnyi összeg következőleg osztatik el: 

1. Egyetemes pénztárba (1872. évi egyet. 
gy. jkv 45. pontja) 250 frt 

2. Esperességi özvegyárva intézeteknek . . 1600 „ 
3. Nyolcz esperesnek költségtérítés . 
4. Kerületi katechetai segélyalap 
5. Kerületi pénztárnak előre nem látott 

szükségletekre 
6. Egyes esperességek szerint: 

a) Arvai esperesség : jaszenovai egyház 
50 frt, Jánoska György, jaszenovai 
leik. 50 frt, a.-kubini katecheta 30 frt 

b) Liptói esperesség: esp. segédlelkészi 
alap 100 frt, vázseczi egyház 50 frt, 
tarnóczi egyház 30 frt, szmrecsányi 
egyház 30 frt, nagy-palugyai egyház 
30 frt, rózsahegyi katechéta 30 frt 

Áttétel 3490 frt 3110 frt 

800 
250 

210 „ 3110 frt 

130 

270 
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- • Áthozat 3490 frt 3110 frt 
c) Mosonyi esperesség: magyar-óvári 

egyház 80 f r t , oroszvári egyház 
40 frt 120 „ 

d) Nyitrai esperesség : szakolczai kate-
chéta 50 frt, vág-ujhelyi katechéta 
50 frt, szeniczei katechéta 40 frt, 
Stefanik Pál, kosariszko-priepasznei 
leik. 60 frt, turolukai egyház 100 frt, 
császtkói egyház 40 fr , salgói egy-
ház 40 frt, assakürthi egyház 40 frt, 
kosariszko-priepasznoi egyház 30 frt 450 „ 

e) Pozsonyvárosi esperesség: Polevkovics 
Gusztáv, récsei lelkész Í00 frt, főrévi 
egyház 20 frt 120 „ 

f ) Pozsonymegyei esperesség : modori 
; tanítóképző vallástani vizsgálata ker. 

biztosának útiköltség 20 frt, puszta-
födémesi egyház 60 frt, modor-király-
fai egyház 60 frt, g ' ládi egyház 
45 frt, n.-szombati kacechéta 50 frt 235 „ 

g) Trencséni esperesség: felső-ozorj. egy-
ház 80 frt, trencséni katechéta 5o frt, 
zay-ugróczi katechéta 50 frt, Bálent 
István, beczkói lelkész 40 frt, Svehla 
Ferenc, láazi lelkész 40 frt, Krizsán 
János, szólói lelkész 20 frt . . . 280 „ 

h) Turóczi esperesség: turócz-sz.-mártoni 
katechéta 50 frt, znió-váraljai kate-
chéta 50 frt, znió-váraljai tanítóképző 
vallástani vizsgálata ker. biztosának 
útiköltség 20 frt, esperességi pénztár 
40 frt, ruttkai katechéta 20 fr t , 
esperességi segédlelkészi alap 50 frt, 
turáni egyház 25 frt, záturcsi egyház 
30 frt 285 „ 1890 „ 

összeg 5000 frt 
T. 

4 6 . Főtiszt, püspök űr beterjeszti az 1889/90-ik évben házas-
sági f'elmentvényi dijakat fizetőknek névjegyzékét, kik a következők : 
Planyovszky György Verbóczról 10 frt, Jelsovszky András 
Stiavnicskáról 10 frt, Ochotniczky István Miaváról 10 frt, Scherz 
Ernő Pozsonyból 50 frt, Mikulec István Ó-Turáról 10 frt, Majláz 
János Lubináról 10 frt, Zatyko János Szent-Péterről 10 frt, Sztáron 
János P.-Lehotáról 10 frt, Osztrovszky János Hrussóról 10 frt, 
Kokavetz Márton Kispalugyáról 10 frt, Schüssler Gottlieb Pozsonyból 
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10 frt, KujVn Mihály Verbiczéről 10 frt, Trnkóczy Dániel Zászkalról 
10 frt, Kvasnicza András Zlatóczról 10 frt, Fábián György Mel-
csiczről 20 frt, Konik János Lubináról 10 frt, Weeber-Wigand 
Pozsonyból 30 frt, összesen 240 frt. 

A kerületi gyfíle's tudomásúl veszi és elhatározza, 
hogy a felmentvényi dijak összege 9 egyenlő részre, 8 es-
perességi papi özvegy-árva-intézet s a 9-ik a pozsonyi 
theologiai akadémiai tanári kar özvegy-árva-intézete között 
osztassék el. 4 T. v 

47. A kerületi gyámir :ézet nevében főtiszt, püspök úr mint 
elnök benyújtja következő évi jelentését: 

1. A kerületi gyámintézet folyó évi közgyűlését aug. hó 5-én 
Liptó-Szent-Miklóson tartotta meg. 

2. A kerületi gyámintézet minden rendelkezésére álló források-
ból esperességenként gyűj tö t t : a) árvái esperességböl 46 fift 65 k r t ; 
b) liptói 210 frt 39 kr t ; c) mosoni 104 frt 10 krt ; d) uyitrai 
88 fr t 81 krt ; e) pozsonyvárosi 786 frt 11 k r t ; f ) pozsonymegyei 
393 fr t 15 krt; g) trencséni 177 írt 50 k r t ; h) turóczi 120 frt 
40 kr t ; összesen 1927 fr t 1 ' krt. 

3. Szabad rerdelkezésre bejött 937 fr t 12 kr., melynek felét, 
468 frt 56 krt kc étkező módon osztotta fel : Leopoldianumra 
50 f r t , egyes gyülekezeteknek: Poruba - Zábrezs, Kis-Bobrócz, 
Magyar-Óvár, Felső-Zele, Főrév, Modor-Királyfa, Felső-Ozor és 
Nagy-Jeszen gyülekezeteknek 45 írtjával = 360 fr t ; folyó költ-
ségek fedezésére 58 frt 56 kr. A második felerész 468 frt 56 kr. 
az egyetemes gyámintézeti központi pénztárba küldetett. Az 
egyes gyülekezetek és esperességek a gyűjtött összegből alap-
szabályszerűen rendelkezésükre álló 1jA, illetve 1/3 részt közvetlenül 
osztották ki. 

4. Az esperességekben eszközlött gyűjtések általában csekélyebb 
összeget mutatnak fel, csak a trencséni esperesség gyűjtött 128 frt 
63 krral többet a mult évinél. 

5. A segélyzési javaslatból kitűnt, hogy némely, még pedig 
a legszegényebb egyházak, mint p. o. Duna-Szerdahely, önhibájukon 
kivül a Gusztáv-Adolf-egyház segélyzéséből kimaradtak, a kerületi 
gyámintézet mindannak daczára ezen enyészettel fenyegett gyüle-
kezetet első helyre tenni elhatározza. 

6. Kerületi gyámintézetünk egyetemes egyházi elnökválasztó 
szavazatát az esperességekből beérkezett szavazatok alapján egy-
hangúlag főtiszt. Zelenka Pál, eddigi egyet, gyámintézeti egyházi 
elnök úrra adja. 

7. Minthogy a kerületi gyámintézet pénztárosa a kellő időben 
nem készíthette el számadásait azért, mert némely esperességek 
későn, mások pedig hibásan küldötték be azokat: felhivatnak az 
esperességek, hogy számadásaikat az e czélra előirt minták szerint 
összeállítva a kerületi gyűlés előtt legalább két héttel a kerületi pénz-
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tárosnak küldjék be. — A mosonyi esperesség felhivatik, hogy 
alapszabályok szerint szervezkedjék s 200 frtnyi tőkéjéről évenkint 
jelentést tegyen. 

8. A kerületi gyámintézet pénztárosává ujolag s egyhangúlag 
Michaelis Vilmos lyceumi igazgató lett megválasztva. 

9. A gyámintézet javára megtartott offertorium 54 frt 17 krt 
hozott, mely összeg a gyámintézeti alapszabályok meghatározásához 
képest az egyetemes gyámintézetnek a szeretet-adományra lett 
beküldve. 

A kerületi gyűlés e jelentést kedves tudomásul vévén, 
a gyámintézet ügyét az esperességeknek, gyülekezeteknek 
s egyes jóltevőknek melegen ajánlja. Nagy tiszteletű Holuby 
József trencséni főesperes s .gyámintézeti szónok úrnak 
pedig isteni igéjének épületes és lélekemelő hirdetéseért 
őszinte köszönetét fejezi ki. L. 

4 8 . A mult évi kerületi gyűlés jkve 37-ik, az egyetemes alap 
létesítését tárgyazó pontjánál olvastatik az ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés jkvének 27-ik pontja, mely szerint egyetemes felügyelő 
jelenti, hogy az e czélra kiküldött egyetemes bizottság még nincs 
abban a helyzetben, hogy tárgyalás alapjául szolgálható munkálatot 
terjeszszen elő. 

Tudomásul vétetik s a kilátásba helyezett munkálat 
elváratik. T. 

40. A mult évi ker. gyűlés jkvének 38., az anyakönyvek 
nyelvéről szóló pontjánál olvastatik az u. a. évi egyetemes gyűlés 
jkvének 9. pontja, mely szerint az egyetemes gyűlés az 1888. évi 
gyűlés jkvének 42. pontjában foglalt határozatát fentartja azon 
indoknál fogva, hogy a dunáninneni egyházkerület álláspontja, 
mely szerint az anyakönyvek nyelvének meghatározása minden 
egyes egyházközség kizárólagos autonom joga volna, magával a 
hivatkozott 1868. 44. t.-cz. 14. §-ával megczáfoltatván, a mennyi-
ben e törvényszakasz világosan kimondja, hogy az egyházközséget 
csak egyházi felsőségeik törvényes jogainak sérelme nélkül határoz-
hat ják meg anyakönyveik vezetésének nyelvéi; s így az egyetemes 
egyházi közgyűlésnek, mint az egyházi felsőségek utolsó fórumának 
intézkedési joga e kérdésben kétségen felül áll. 

Minthogy egyházkerületünk az önkormányzati jogot az egyház-
szervezet minden fekozatán biztosítani és érvényesíteni kívánja és 
a gyülekezeteknek, esperességeknek s egyházkerületeknek még az 
1868-iki 44. t.-cz. 14. §-a által is biztosított jogait feladhatóknak 
nem tartja, a kebelbeli esperességek szavazatainak többségével 
kijelenti, hogy 

ez ügyben eddig elfoglalt álláspontját fentartja s az anya-
könyvek vezetési nyelvének meghatározására az egyes 
egyházgyülekezeteket tartja jogosultaknak. T. 
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50. Olvastatván az 1889. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
a zsinat tartására vonatkozó 39. és az ugyanazon évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 45. pontja, melynél kijelentetik, hogy 

kerületi gyűlésünk fentartja mult évi határozatát. Mint-
hogy azonban időközben közöltetett az egyetemes gyűlés 
zsinati bizottságának előmunkálata, mely több oldalról 
mint olyan lett megtámadva, melynek alapján a zsinat 
meg nem tartható, kerületi gyülésünk főtisztelendő püspök 
úr elnöklete alatt Nóvák Sámuel, Leska János, Trsztyénszky 
Ferencz esperesek, Janoska György, Kmeti János, Krizsán 
János, Minich Dániel, Hollerung Károly, Bodiczky Kál-
mán lelkészekből, Major Pál, dr. Samarjay Károly, Doli-
nányi Lajos, Mudron Pál, Buzsiak János, Dula Máté fel-
ügyelőkből, Michaelis Vilmos, Csecsetka Sámuel tanárok-
ból, Korcsek Zsigmond és Szokolik András tanitókból álló 
bizottságot küld ki. E bizottság a szükséges zsinati elő-
munkálatot kidolgozva, félév lefolyása alatt a kerületi 
elnökségnek benyújtja, a kerületi gyűlés pedig fenntartja 
magának a zsinat kérdésében való végleges határozat-
hozatal jogát. T. 

51. A mult évi kerületi gyűlés jkvének 41. pontjánál olvas-
tatott mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 10. pontja, mely 
szerint kerületünknek 41. pontjában kifejezett azon kérelme, hogy 
az egyetemes gyűlés 1882. évi jegyzökönyvének 5. pontja megváltoz-
tassék haza és egyházellenes kérelemnek mondatván ki, figyelembe 
nem vétetett. 

A kerület fájdalmának ad kifejezést a fölött, hogy 
az egyetemes gyűlés legtisztább s legőszintébb szándék-
ból eredő eme kérelmének félreértésből oly magyarázatot 
tulajdonított, a mely a kerület érzelmei, intenciói és tény-
kedésének semmi tekintetben sem felel meg, ezekkel homlok-
egyenest ellentétben áll, a miért is az egyházkerület újból 
felkéri az egyetemes gyűlést ezen, — egyházalkot-
mányunkba oly mélyen beható kérdést a kerületnek kérel-
méhez képest elintézni méltóztassék. L. 

5 2 L Az 1889. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 45 pont-
jával kiküldött s azon kérdésre nézve: Ha éig. Initv. evang. egy-
házunk valamely hive lakóhelyén kivül más egyhcizközségben is birtokos 
tartozik-e ezen helyen is, hol azonban nem tartózkodik, egyházi adót 
fizetni, vagy sem ? véleményadásra felhívott bizottság beterjeszti 
következő indokolt véleményét: „Oly evang. hivek, kik rendes 
lakhelyükön kivül, más egyházközség területén is birnak va-
gyont s egyházi adójukat rendes lakóhelyükön fizetik nézetünk 
szerint csak akkor lennének kötelesek más egyházközségben egyházi 
adót fizetni, ha ezen község hivei saját képviseletük által már előbb 

4* 
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meghatározott módon az egyházi megadóztatás kulcsául az ingatlan 
birtok utáni megadóztatást szabályul elfogadták s ezen megadóztatási 
szabályok felsőbb egyházi hatóság által is helybenhagyattak, szóval, 
a hol ezen szokás a gyakorlat által is szentesítve lett. 

A mely egyházközségben az ingatlan birtokot megadóztatás 
kulcsául kijelölő szervezeti szabályok nem léteznek, ott a megadóz-
tatás csakis az egyházi rendtartás 67. és 68. §-a d) pontja szerint 
a lakás után s a törvényesen megállapított arányban történhetik. 

Az egyházi rendtartás 67. §-a szerint egyháztagjának az tekin-
tetik, a ki valamely egyházközségben legalább hat hétig letelepedve 
lakik. Hogy az ingatlan birtok a tagsági jogot lakás nélkül meg-
adná, arról az egyházi rendtartásban egy szó sem fordul elő. Jog-
adás nélkül pedig kötelezettséget az egyház sem kivánhat. 

Ezen kérdés több izben megfordult a ministeriumnál egyes 
concrét esetekben a legeltérőbb határozatok hozattak, de elvi jelentő-
ségű határozat a rendeletek tárában elő nem fordul, sőt nem is 
foidulhat, mert az egyes evang. egyházközségek autonom jogaiknál 
s helyi viszonyaiknál fogva megadóztatási alapúi külömbözö kulcsot 
alkalmazhatnak. Ingatlan birtokok távollakó birtokosai pedig, kik 
lakóhelyükön egyházi adót fizetnek, ha a kulcs megállapításához 
hozzá nem járultak, birtokukat tehermentesen vették s a felsőbb 
egyházi hatóság jóváhagyó határozata által birtokuk után adózni 
nem köteleztettek, igénybe nem vehetők. 

E bizottsági vélemény tárgyalás végett törvényes 
határozat hozhatása czéljából a kebelbeli esperességekhez 
leszállíttatik. T. 

5 3 . A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 49. és 
u. a. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 8. pontjához, melyekkel 
a turóczi és nyitrai esperességek felügyelőjének kieivi útját illető 
kérdés ugyanazon esperességekhez utasíttatott, a turóczi esperesség-
ből jelentetett, hogy az esperességi felügyelő uron kiewi útja miatt 
semmiféle hibát nem talál, s épen azért vizsgálatot tartani szük-
ségesnek nem tar t ja ; a nyitrai esperességből, hogy esperességi fel-
ügyelőjének kiewi útjában semmiféle büntetendő cselekményt nem 
lát és vizsgálatot rendelni szükségtelennek találja. 

Tudomásul vétetik. L. 

54. Főtisztelendő püspök úr jelenti, hogy báró Steiger-Mün-
singen Albert Lajos szeptenczujfalusi (Nyitravm.) nagybirtokos a 
püspöki hivatalnak egy alapítványi levelet küldött be, mely szerint 
ugyanazon báró úr egy 2500 frtnyi alapítványt tett, melynek 
kamataiból a nyitraszerdahelyi lelkész úr, Széptenczujfalu és a 
környékbeli községekben található evang. gyermekek vallásoktatásá-
ért díjaztatni fog, mely czélból havonként kétszer Szeptenczujfaluba 
kimenni, a gyermekeket ott összegyűjteni és oktatni tartozik. 
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Tudomásul vétetik s a nagylelkű adományozónak 
e helyen is jegyzőkönyvileg forró köszönet mondatik, az 
alapító levél pedig a kerületi levéltárba helyeztetni rendel-
tetik. L. 

55. Tekintetes Dohnányi Lajos, a trencséni ág. hitv. evang. 
egyházmegye felügyelője lelkesült szavakban ecsetelvén gyülekeze-
teink szegényebb sorsú iskolás gyermekeinek helyzetét, melynél 
fogva az ily szükségben szenvedők még iskolai nevelésben sem 
részesülhetnek egy Boltik-alapítvány létesítését hozza javaslatba, 
melynek kamataiból az ily szegény gyermekek iskolai könyvekkel 
s más nélkülözhetlen kellékekkel elláttathatnának s ő maga e czélra 
100 frtnyi értékű két részvényt ajánl fel. 

Egyházkerületünk az adományozó nemes czélzatát s a tényleg 
fennálló szükségletet teljesen méltányolva, 

az indítványozónak nemes ajánlatáért őszinte elismerését 
kifejezve indítványát az esperességek és gyülekezetek 
kiváló figyelmébe s pártfogásába ajánlja. T. 

56. Olvastatik a trencséni esperességi gyámintézet f. évi 
julius 31-én tartott gyűlése jegyzőkönyvének 6. pontja, mely szerint 
tekintettel arra, hogy csak azon egyházkerület nyer a Leopoldianum-
ból segélyt, mely egy felsőbb leányiskola megnyitását elhatározza, 
ajánlja, hogy az egyházkerület Ótúrán, mint e czélra legalkalmasabb 
helyen egy felsőbb leányiskolát állítson fel. 

Tárgyalás végett az esperességeknek kiadatik. T. 

57. Főtisztelendő püspök úr beterjeszti a „Luther-társaság" 
1889-iki működéséről szóló jelentést. 

Tudomásul vétetik s maga a társaság ügye egyesek, 
gyülekezetek és esperességek meleg pártfogásába ajánltatik. 

T. 

58. Azon meleg hitrokoni fogadtatás, melyben a liptó-szent-
miklósi anyagyülekezet részéről úgy annak mélyen tisztelt elöljáró-
sága, mint egyes tisztelt hivei utján egyházkerületünk egésze s 
ánnak minden tagja részesültek, őszinte hálára, forró köszönetre 
kötelez. 

Midőn kerületi gyülésünk ezen élénken érzett hálát 
őszintén és örömmel kifejezi, egyszersmind kivánja, hogy 
e nemes egyházgyülekezet szellemiekben és anyagiakban, 
mennyeiekben és földiekben gazdagon Istentől megáldatva 
vii a0ozzek s úgy a gyülekezet, mint annak minden egyes 
hive a kegyelem Urának áldását boldogan élvezze. 

T. 



— 54 — 

5 0 . Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével megbízatnak 
főtisztelendő püspök dr elnöklete alatt dr. Samarjay Károly, 
dr. Stefanovics Milos felügyelő, Bodiczky Kálmán és 
Schleiffer Károly lelkész urak. T. 

* 
* * 

A kerületi közgyűlés tárgysorozatának kimerítése után püspök 
úr buzgó imában hálát ad az egyház urának, ki szent lelkének 
kegyelmével jelen volt és Isten országának felvirágzását czélzó 
törekvésében a gyűlést megsegéllette. Miután a gyűlés tagjai az 
elnökségnek köszönetüket tolmácsolták volna, kölcsönös üdvkivána-
tok kifejezésével a gyűlés feloszlott. 

Kelt mint fent. 

Trsztyénszky Ferencz, 
egyházkerületi magyar jegyző. 

Leska János, 
egyházkerületi tót jegyző. 

Michaelis Vilmos, 
egyházkerületi német jegyző. 
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