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Zelenka Pál püspök és — az egyházkerületi felügyelőt helyettesítve —
Szentiványi
Arpád, hivatalban legidősebb egyházmegyei felügyelő társelnöklete mellett:

AJ H i v a t a l u k n á l f o g v a , m i n t
tisztviselők:
Glau f Pál e. főjegyző.
Strauch Béla jegyző.
Baltazár Antal törvényszéki biró.
Csiskó János
„
j?
Dianiska András
„
n
Justh S. István
,,
n

egyházkerületi

Dr. Markó Sándor v. főjegyző.
Dr. Meskó László jegyző.
Bell er Károly pénztáros.
Seheffer Gusztáv pénztáros.
Hörk József levéltáros.
Szontágh Pál törvényszéki biró.
Dr. Schmidt Gyula „
„
Benczúr Géza
„
„
Grescli Ágost
„,
„
Wolfgang
Lajos

B ) Az e g y h á z m e g y é k k é p v i s e l e t é h e n h i v a t a l u k n á l
fogva, illetőleg mint kiküldött k é p v i s e l ő k .
Limberger

István
Megbizó

1. A VI sz. k. v. egyházmegyéből:
főesp.-helyettes.
Páter Kálmán egyházm. felügyelőhelyettes.
levéllel:

Homola István lelkész.
Altmann Gusztáv lelkész.
2. A XIII sz. v. egyházmegyéből:
Justli

S. István
Megbizó

Szontágh
Schultze

Sándor
Ottó

Jegyzőkönyvi

Megbízó

főesperes.
levéllel

Topscher
Emericzy

:

lelkész.
„
kivonattal

Kübecher Albert lelkész.
Wünschendorfer
Károly lelkész.
Wittchen Ede lelkész.
Justh Gusztáv
,,

:

György egyh. felügyelő.
Ödön
„
„

Jegyzőkönyvi
:

levéllel

kivonattal

:

Ujlaky Jenő egyháztanácsos.
Dobó Adolf tanitó.
Pákh Károly főgymn. tanár.
Z i man János
,,
,,

-

Wittchen

Frigyes
Megbízó

Sztehlo

Endre

-

3. A VII b. v. egyházmegyéből:
esperes.
Küffer Vilmos h. egyházm. felügy.
levéllel

.

Megbízó

lelkész.

Jegyzőkönyvi

4

Seyfried

kivonattal

:

Ujágh Károly gyámint. elnök.
Zimmermann
Andor lelkész.
TIi er n Ede
Scherfľel Nándor
„

Jakab

Jegyzőkönyvi

Kovácsy

Sándor

levéllel

egyh. felügyelő.
kivonattal

Megbízó

Jegyzőkönyvi

kivonattal

:

Terray

levéllel

egyházme:

Kulman János egyh. felügyelő.
Dr. Lerscli Kornél egyh. felügyelő.
Jegyzőkönyvi

Székely
Gyula alesperes.
Meleky András lelkész.
Hajts Fal
„
Czipott Aron
„
Kallath Károly
„
Schweitzer Jakab „

:

egyh. felügyelő.

4. A tátraaljai egyházmegyéből:
Schönvieszner
János főesperes.
Dr. Szontagh
Miklós
gyei felügyelő.
Megbízó levéllel :
Bartal Andor lelkész.
Lipták Tivadar
„

:

kivonattal

:

Weszter Páil egyh. felügyelő.
Dr. Hitsch Károly egyh. felügyelő.

5. A gömöri egyházmegyéből:
Gyula főesperes.
Szentiványi
Árpáid egyhm. felügy.
Megbízó

levéllel

:

Megbízó

Bartholomaeidesz
László alesperes.
Törköly János alesperes.
Becser Endre egyházm. jegyző.
Vitéz Lajos lelkész.
Jegyzőkönyvi

kivonattal

:

levéllel

:

Szontagh Páll kiérd. esp. felügyelő.
Kubinyi Géza egyh. felügyelő.
Jegyzőkönyvi

Bencze

kivonattal

:

Sáimuel polg. isk. igazgató.

Baltazár Antal lelkész.
Szlabey Mátyás
„
Weisz Antal
„
6. A kislionti egyházmegyéből:
Gl auf Pád főesperes.
Megbízó

Liszkay
Kemény
Chotvács

levéllel

:

János alesperes.
Lajos egyházm. főjegyző.
7. A sáros-zempléni egyházmegyéből:
Endre főesperes.
Bámó Arpád egyházm. felügyelő.
Megbízó

levéllel

:

Jungmann Géza lelkész.
Hoznék Lajos
„

Megbízó

levéllel

;

Dr. Kakusz Béla egyh. felügyelő.
Szopkó Róbert
„
„

Jegyzőkönyvi

kivonattal

5

-

:

Halmi Aladár lelkész.
Nudzik György
„
8. A hegyaljai egyházmegyéből:
Túróczy

Pál esperes.
Megbízó

Radvány

levéllel

:

Materny Lajos lelkész.
Nemes Károly esp. jegyző.
Jegyzőkönyvi

kivonattal

István

egyházm. felügv.

Megbízó

levéllel

:

Majerszky
Béla egyh. felügyelő.
Kulcsár Károly gondnok.
:

Geduly Henrik lelkész.
Hronyecz József püsp. titkár.

Jegyzőkönyvi

kivonattal

:

Dianovszky
Ede egyh. felügyelő.
Kinszky Károly
„
„
Feszt László
egyháztanácsos.
Bumsch Béla
„
Pazár István
igazg.-tanitó.
Kulik Márton
„

9. A brassói egyházmegyéből:
Moór Gyula, főesperes.
Megbízó

Bohus

le vellel :

Pál lelkész.
10. A liptói egyházmegyéből:

Kmeti

János főesperes.
Megbízó

Megbízó

Kállay

levéiiei:

Mint

Janoska György lelkész.
Bella István lelkész.
Jegyzőkönyvi

k vonattal

„ , ,
tsobrda Pal lelkesz.

Adolf

Szentiványi
:

Plathy
Kuhinyi

levéllel .-

egyh. felügyelő.
vendégek:
Márton egyh. feliigy.

Gyula.
István,

C) Az i s k o l á k k é p v i s e l e t é b e n h i v a t a l u k n á l f o g v a :
Dr. Szlávik Mátyás
Ludmann Ottó
Simkó Endre
Zvarinyi Sándor
Fischer Miklós
Oravetz Mihály
Martinyi József
Fábry János

igazgató.
„
„
„
„
„
„
„

Münich Kálmán főgymn. felügyelő.
Dr. Tátray Gergely „
„

Ezeken felül a felkai egyházközség tagjai sorából :
Lipták János gondnok, Husz János egyházközségi jegyző, Krompecher Kornél, Krompecher László, Krompecher Albert, Cornides Károly,
Kobilicz Lajos, Melczer János, Lux Viktor, Peschko Jónát,
Pescliko
Miksa, Kosempel Márton, dr. Daits Ede, dr. Haberern Pál egyházközségi tanácsosok.
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Előzmények.

A közgyűlést megelőzőleg szeptember 7-én, d.-u. 5 érakor
az egyházkerületi törvényszék tartott ülést. Másnap az egyházker. számvevőszék, a nagybizottság, a Baldácsy-bizottság, az
egyházker. gyámintézeti előbb bizottmányi, — majd közgyűlés
s az egyházker. tanári értekezlet ülései váltakoztak sorban, míg
d.-u. 5 érakor S z é k e l y Gyula n.-lomniczi alesperes-lelkész ünnepi szénoklatával a gyámintézeti istentisztelet tartatott meg,
melyre aztán a szokott egyházkerületi értekezlet következett.
Szeptember 9-én reggeli 9 érakor a megjelent képviselők
a templomba vonultak, s itt a G l a u f Pál főjegyző imájával
megtartott istentisztelet előrebocsátása után kezdetét vette a
közgyűlés.
III. . A

tárgyalás.

I. (Mr.) Püspök beterjeszti az egyházkerületi felügyelő AlséIvázsmárkon folyé évi szeptember hó 7-én hozzá intézett hivatalos levelét, a melyben tudatja, hogy beteges állapota miatt
az egyházkerületi gyűlésre el nem jöhetett; s midőn magát más
világi elnök által helyettesíttetni kéri, a gyűlés működésére Isten
áldását óhajtja.
Az egyházkerületi felügyelő távollétében az elnöki tiszt a
ŕ

Zsinati Alkotmány értelmében Szentiványi Arpád legidősb egyházmegyei felügyelőre szállván, nevezett a gyűlés felhívása folytán az elnöki széket elfoglalta; s mindenekelőtt sajnálatát fejezte ki a, felett, hogy Péchy Tamás egyházkerületi felügyelő
betegsége miatt meg nem jelenhetett s kívánja, hogy drága
ŕ

egészségét állítsa helyre mielőbb az Eg; továbbá üdvözölte a
püspököt s a megjelent egyházkerületi képviselőket s azok között kiváltképen a liptói egyházmegye küldötteit, a kik ez alkalommal első ízben jelentek meg a tiszai egyházkerület közgyűlésén s szavait hozzájuk intézvén, mondá: „hogy ha oly szeretettel és bizalommal csatlakoztak hozzánk, a minővel mi őket
fogadjuk, akkor meg fogjuk érteni egymást s az egyetértés el

_
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fogja eny észté tni azon netaláni súrlódásokat, a melyeket némelyek képzeletben látnak", s ezzel a gyűlést megnyitotta.
Az egyházkerületi gyűlés őszinte sajnálattal vett
tudomást arról, hogy tapasztalt világi vezérét ezúttal
is tőle nem függő ok miatt nélkülözni kénytelen s azon
reményének adott kifejezést, hogy felügyelőjét egészségi
állapotának jobbra fordultával, mielőbb ismét ügyeinek
élén üdvözölhesse.
II. (G.) A képviselők megbízó-leveleinek megvizsgálására
az előértekezletből kiküldött s Radvány István elnök s Liszkay
János és Oravecz Mihály tagokból álló igazoló-bizottság beterjeszti jelentését,
melynek alapján a megjelentek, ezen jegyzőkönyv elején foglalt névjegyzék szerint igazoltatnak s elnökség
a közgyűlést megalakultnak jelenti ki.
III. (G.) A püspök évi jelentését a következőkben teszi meg:
Tisztelt

egyházkerületi

közgyűlés!

/

Az Ur me'rhetlen kegyelméből vagyunk itt, hu egyházrészünk
ezen szentélyében, egyházkerületünk képviseletében, együtt. Az
Űr szent nevében s szentlelke ható erejének könyörgésével kezdtük meg évi tanácskozásainkat imént. M e l e g az öröm a viszonttalálkozhatás felett r é s z ü n k r ő l , kik Istennek hála hosszú 22 év
óta már, akartunk és tudtunk, nézetek és törekvések különböző
volta daczára is, a békés fejlődés nagy művének egyetértve ápolásában egyek lenni, nyelvek és az ebből fakadó érzelmek, ezen
gyúpontok és mozgató erők többféle volta mellett is tudtunk az
egy egyház nagy czéljaiért nemes harczban egyek maradni. É g ő
a v á g y részünkről, fénylő ezen multat a jövőre is átvezetve látni,
Urunk, Megváltónk szent tana, áldó szelleme, alkotmányos egyházunk rendje s az elődök példájának, ragyogó ezen emléknek,
hatása alatt munkálhatni küzdelmes e jelenben szent egyházunk
sikerdús jövőjeért egyakarattal.
Ily örömteljes vágygyal üdvözlöm a megjelent egyháztényezők mindannyiát az Úr szent nevében melegen! Üdvözlöm ezt
az egyházközséget, egyházunk ideáljainak tükrét, melynek meleg
otthona ma szeretetteljes meghivás varázsával nyilott meg előttünk
s a hű keblen édes pihenést enged mindannyiunknak. Üdvözlöm

e vármegye egyházias, hazafias hitsorsos közönségét, közegyházunk
ezt a virányát, nemes munkatársat, hű barátot, biztos otthont, a
sz. evangyéliom és a hazaszeretet égő oltáraival, felvilágosodás,
szabadság és nemesede's védő, fenntartó és fejlesztő nemtőivel.
Üdvözlöm a régi szövetségesek diszlő sorában a helyeiket köztünk
most először elfoglaló új szövetségtársakat Liptóból, reményteljes
feltevéssel, hogy a minket összehozott törvény előtt meghódolva
meg fognak egyházkerületünk ősi szellemével s a testvértényezőkkel csakhamar barátkozni s hű követői lesznek e tekintetben
ŕ

is az Urnák, ki nekik is, nekünk is mindannyiunknak, adta intésül:
arról ismernek meg titeket tanítványaimul, hogy szeretitek egymást! Különben is nem a keret, hanem a lényeg, nem a nyelv
az eszköz, hanem az egyház a czél lévén egyházias összes törekvéseinkben a vezető, meg fogjuk egymást a szent lélek ható ereje
által nyelvek különböző volta mellett is teljesen érteni, s keresni
fogjuk ezen egyházkerület életközösségében is az egyház közbékéjére és a hívek lelki üdvére valókat. Üdvözlöm végűi a régi szövetségeseket,-jó és balszerencsében osztályos társakat, hő kívánattal,
vajha tudjanak az új időszakban is hűség, igazság, szeretet és
méltányosság nemtőivel azon utakon — melyek igaz boldogúlás
felé vezetik
az Ur rendeléséből az Ur egyházát, s benne a Meg/
váltó Ur megváltottait — biztosan járni.
Új időszakba, korszakalkotó évbe vezetett az Úr! Hazánk
bérczein ép úgy, mint a hazafiak szivében még mindig örömtüzek
égnek. Hazánk völgyeiben miként a hazájukhoz hű lelkek szentélyeiben még mindig hangzik a hálaének. Egyházaink, iskoláink kivették az egyetemes ünneplésből a maguk részét bőven, bizonyságéi, hogy mint mindig, egynek érzi magát közegyházunk a
hazával most is, s marad a ki volt: áldozatkész munkása a magyar állam nagy czéljainak. Történetivé vált ezen igazság lélekemelő voltáról tegyünk itt is bizonyságot. Olvaszszuk be vallásos
szent érzelmeinketa hazafias közfohászba: Aid meg Isten a hazát!
Tartsd meg Isten a királyt! Vezéreld alkotmányos államunkat!
Korszakalkotóvá lett ez a nagy év az u. n. egyházpolitikai
törvények által is. Az egyházak eddigi kiváltságai beszüntethettek.
Az állam visszavette természetes jogát. S ezzel egyházunk befolyása a hívekre, mint állampolgárokra elvitázhatatlanúl megcsökkent. Egy erős kapocscsal lazább lett a viszony. Ámde ép
/

/

/
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ez által bensőbbé lett az egyház és lelkészei közt a viszony,
utóbbiak lelkes utánjárása szivélyesbbé teszi majd az egyházban a
hívek összmunkáját, Állami ezen forma miatt, nem fogják az egyház
igaz hívei a szent oltár és egyházi tűzhely fényét kevesebbre becsülni, sőt az egyházhoz tartozás kényszerének összetörésével, a
szabad viszony lesz az egyházban és általa a boldogulásnak ujon
építendő vára. Ilyek tartották fenn századok viharai közepett szent
egyházunkat.ŕ Ilyek lesznek az egyház jövőjének is munkás tényezői.
Bízunk az Urban, az ő szolgáiban és az ő népében!
A jogegyenlőség és viszonosság törvényben kimondott nagy
elveit lassan bár, de biztosan vezeti a valósúlás elé a törvényhozás. Számokban szólva: a közalap 2 év óta évente 50 ezer
frtot kap, az egyházkerületek pedig évente 6—6000 frt segélyben részesülnek. Középiskoláink eddig kerek 120000 frt segélyt
kapnak s ez az új szerződések szerint megállapított maximumig
emelkedni fog. Középiskolai tanáraink, teljes fizetéssel állami nyugdíjra jogosűlvák s az ily módon biztosított 250 ezer frt nyugdíj
követelte évi jövedelemhez 42500 frthoz az állam pénztára 43°/o-lival
19275 frttal járul évente, elemi iskoláink tanítói teljes fizetésükre
544 ezer forintra nyugdíj-igényt kaptak, s az ezen nyugdíj biztosítása, kívánta évi jövedelem 108800 frthoz az állam pénztára
fizet évente 43552 frtot; a. 800 frtban megállapított lelkészi fizetés
minimumáig a törvényhozás által 1895-re megszavazott 100 ezer
frtból lelkészeink 12000 frtot, 1896-ra már 150 ezer frtból 18 ezer
forintot kaptak, a tanítók fizetésének 300, illetőleg 400 frtig biztosításához az állampénztár 1895 és 1896-ban egyházkerületünkben már közel 10 ezer frt évi segélyt biztosított.
Kap tehát államsegélyből közegyházunk
egyetem,

Közalap gyarapítására
Középiskoláink
Tanári nyugdíj-igényre
Tanítói nyugdíj -igényre
Tanítói fizetések biztosítása
Egyházkerületek segélyezésére
Lelkészi fizetések biztosítása

ebből egyházkerületünk

50000

10845

120000

60000

19275

9000

43552

6224

? ?

9600

24000

6000

18000

3600

frt
1 0 5 2 6 9 frt évente,
oly összeget, melyet autonom jogainknak, legalább e miatt korlá274827
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tozása vagy koczkáztatása nélkül, nyerünk egyházunk s benne
iskoláink és beltisztviselőink javára évente.
Hogy egyházunk jogos igényei ezeken felül messze túl emelkednek, annak bizonyságát adta m. é. egyetemes közgyűlésünk,
egyházkerületünk előterjesztésériek elfogadása folytán történt felterjesztésben a magas kormányhoz. Jönnie kell azon időnek, mikor
ezen nem kevésbbé állam-fenntartó, az állam czéljait nem kisebb
mérvben s tízszeresen nagyobb áldozattal munkáló ev. egyház a
kiváltságos egyházak arányában kell, hogy kapjon külön törvény
által állami javadalmazást tőkében vagy évi jövedelemben; addig
is pedig nagy múltjához s jelenben is nagy áldozatához arányos
és fokozatosan emelkedő államsegélyben kell, hogy részesíttessék.
S ezen jogos igénynek előbb vagy később valósításánál nem az
erre kötelezett, vállalkozott s most is jóakaratú államkormány
és törvényhozás a döntő tényező, hanem közegyházunk vezérférfiai a közegyház élén és a törvényhozásban, kiknek legalább
már ez egyben egyesített egyházszeretete határozó faktornak fogna
bizonyúlni. Alkalmas ezen időponton az ev. 2 egyház vezéreinek
találkozása és határozata bizonyára meghozná nemcsak a jogos,
hanem a szükségeltnek is mutatkozó állami dotácziót. Nyilatkozzék e nemes patronusi szellem világi vezérférfiainkban ily
módon is s az ev. egyház hazánkban nem szőrül többé idegen
földről kenyérmorzsákra, a különben is sanyargatott hívők véres
verejtékére, s elfoglalja újra azt az előkelő helyet, melyről nem
annyira klilviszonyok, mint inkább belviszály és előkelő közöny
szoríták vissza jobb sorsra érdemesített közegyházunkat.
Közegyházunk napirendjére került az egyházegyetemnek a
törvény kívánalmai szerint rendezése, az egyetemes nyugdíjintézetnek a zsinati törvény értelmében megalkotása és a 3 theológiai intézetnek egyesítése.
Az egyetemnek, mint képviseleti rendszeren nyugvó alkotmányunk közigazgatásilag legfőbb hatóságának, szabályrendeletek
alkotása által és folytán berendezése, felette lassan és nehezen
megy. Oka a kényelmesebb és olcsóbb múlthoz SZÍVÓS ragaszkodás ép azok részéről, kik hatásos tényezői voltak a zsinatnak.
Oka az a veszedelmes kerékkötő, mely most is alkalmazásba vétetik, a mikor látjuk mindannyian innen alólról is, hogy meredek
hegy felé vitetik az egyház jármüve. Pedig az e tekintetben
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is jó példaadás: tekintélyt adna az egyetemnek, sikert biztosítana, az egységet megerősítené, irányt, kedvet nynj tana az egységes munkának a közigazgatás alsóbb fokain is jó kedvvel vezetésére, büszkeséget öntene a lanyha erőbe, a helyi és pártérdekek
által szétmarczangolt köztudatnak egyházias egységre törekvő
magasb érdekből adna erősítő és nemesítő táplálékot. A sok
csapás közül, mely közegyházunkat sújtja jelenleg, távolítsuk
el a sz. egyházból, a bele sehogy sem illő, sőt benn bontó erővé
fajult ezt a fajta elvilágiasodást s becsüljük benn és kövessük
készséggel azokat, a kik az egyház bizalmából az egyház magasb czéljainak, bizonyos fokig lemondással és áldozattal, mun/
f
kálására, az Úrtól nyert tehetségekkel az Ur sz. áldása reményében vállalkoznak. Ezt az egyházias közszellemet tartsuk
ébren, egyesítsük s vigyük a közegyházba Urunk Megváltónk
diadalára s együtt közegyházunk megmentésére.
Az egyetemes nyugdíjintézetnek az 1894-ik évben szentesített zsinati törvények szerint a jövő év első napján kell
életbe lépnie. Hatszázharmincz lelkésznek, 50 theol. tanár, vallástanár, tanító és énekvezér lelki nyugalma, családjaik jövője
függ ezen mentő intézkedés létesítésétől. S az egyetemes közgyűlésnek intést kellett bevárnia indítvány alakjában 1895-ben,
annak létesítése kívánta előmunkálatok elrendelésére. S a kiküldött bizottságnak 9 hónapig kellett tétlenül várnia a munka
megkezdhetéséig, s csodát kellett julius 1-ső napján tartott
üléséből követelnie azon előkészítő bizottságtól, melyet oly utasítással küldött ki, hogy az az egyetemes közgyűlésig, vagyis 2V2
hó alatt szakférfiak befolyásával is készítsen szabályrendeleti
javaslatot. Nem kis érdeklődéssel várjuk az eredményt.
A 3 theológiai intézet egyesítésének napirendre tűzésére
alkalmat nyújtott a theol. hallgatóknak 100-ról 67-re lefogyása
és az anyagi erőnek, a fokozódó követelmények mérlegén, elégtelen volta.
Mennyiben fog az sikerülni: az a jövő titka. Egy azonban
ma is bizonyos: az egyetlen egy theológiának, nem a budapesti
egyetemmel kapcsolatosan, mint teljes fakultásnak, hanem például
Pozsonyban önerőnkre történt utalással szervezése, nem nyújt,
mert nem is nyújthat, sem a tudomány és tanszabadság, sem az
egyházias élet magasb igényeinek szempontjából kellő biztosi-
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tékot. Különben is kell, hogy az ősi intézetek lerombolását a
legvigyázóbb körültekintés s a jövőnek nyilt szemmel mérlegelése előzze meg. Bizalmam az ily intézeteket fenntartó két
egyházkerület intézkedésében teljes. A többit majd elmondja a
napirend folyamán az érdemleges tárgyalás.
Ezzel hazatérve egyházkerületünk kisebb körébe, előadom
évi jelentésemet. Terjedelmes az, mint mindig másszor, mert van
bőven jelenteni való.
/

Egyházkerületünk népessége Liptó- és Arvavármegyék idecsatolása folytán 40 ezer lélekkel, a keleten levőnagy szórványban lakó hitsorsosok számbavételével 11674 lélekkel, összesen
51674 lélekkel szaporodott. Van jelenleg 28 vármegyében levő
5397 politikai községben 209,609 lélek, ezek közül 171 anyaegyházban 127,925 (63%), 153 leányegyházban és 16 missiói
körben 81684 (37%), — 173 lelkészszel és 389 tanítóval.
Püspöki egyházlátogatást ez évben sem végeztem. Oka
ugyanaz, a mi az előbbi években. Meglátogattam azonban az
egyházmegyei elnökséggel a n.-károlyi és n.-váradi egyházakat,
H.-Vécsét, Fancsalt, az eperjesi 2 egyházat, a collegiumot s a
bennlévő egyházkerületi intézeteket 3 ízben, a Rozsnyón levő
egyházkerületi intézeteket pedig 2 izben.
Résztvettem továbbá az egyetemes gyűlésen, az egyetemes bizottságok október 7—-8., november 27., deczember 12. és 1896-ban
május 18., junius 30. és julius 1-ső napján megtartott ülésében,
a Baldácsy-alapitvány közgyűlésén (máj. 17.) és a Németh-alapitvány ülésén (junius 27.).
Az egyházmegyei elnökségek közül kiváló tevékenységet
fejtettek ki:
Tátraalja főesperese, ki is N.-Lomniczon, Erdőfalván, Hunfalván, Forbergen, N.-Szalókon, Rokuszon és A.-Erdőfalván a
nyári vizsgákon vett részt.
Gömör főesperese, ki is J.-Taplóczán, Restéren, Geczelen,
F.-Sajón, Rédován, Feketepatakán, Hrussón, Derencsényben, Süvetén, K.-Taplóczán, Periászon és Pádártt látogatta meg az iskolákat s lelkészek választása tárgyában több helyütt intézkedett személyesen.
Kishont elnöksége, mely Pongyelokon lelkészválasztást ve-
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zetett és foesperese, ki Klenóczon és Pongyelokon lelkészeket
bevezetett.
Sáros foesperese, ki Aboson, Laposon és Ófalván lelkészeket
iktatott be, — elnöksége pedig a lelkészek fizetésének rendezése tárgyában Kapi-Németfalván, Keresztesen, Kükemezőn,
Laposon és Margonyán intézkedett.
Hegyalja elnöksége, mely N.-Károlyban, N.-Váradon és Vécsén végzett egyházi látogatást s esperese ezenkívül Fancsalban, Tokajban intézkedett.
Brassó foesperese, ki Fürészmezőn, Osernátfaluban és Pürkeretzen egyházi építkezés, Krizbán és Újfaluban pedig a községi iskolák államosítása dolgában intézkedett.
Ü n n e p é l y e k tartattak:
D v o r e t z e n ( s z e p t . 29.), ahol aG. A.-egylet segélyével felépített templomot képviseletemben Strauch Béla egyházkerüeti jegyző,
L ő c s é n pedig (okt. 19.) Herrman Gusztáv áldozatkész hitsorsos költségén épített temetői kápolnát képviseletemben Csiskó
János kassai lelkész avatta fel. K i s-S z e b e n b e n és G e s z t es e n az egyház temploma alapkőtételének százados évfordulója
ünnepeltetett. C s e r n á t f a 1 u b a n (ápril 25.) uj toronynak, F iir é s z m e z ő n (május 12.) uj templomnak alapköve tétetett le.
U j - K l e n ó c z o n az uj templom tornyára a gomb és kereszt
tétettek fel (juli. 12.). N a g y - L o m n i c z o n újított templomban
uj oltár állíttatott (juli. 26.) és N y u s t y á n uj iskola (nov. 5.)
adatott át rendeltetésének.
Kegyeletesen emlékeztek meg: Nyíregyháza, kiváló lelkésze,
a hegyaljai egyházmegye tisztb. főesperesének Bartholomeidesz
Jánosnak a betöltött 60-dik lelkészi év ritka, alkalmából, továbbá
Kövi, 50-ik működési évét betöltött érdemes tanítója Orosz
Endréről és Szirk, 40 éves szeretett tanítója Hoznék Frigyesről.
Súlyos csapásszámba megy egyházkerületünkre nézve :
F a r b a k y József volt egyházkerületi és egyetemes főjegyzőnek, hegyaljai főesperesnek, nyíregyházi lelkésznek, a Ferencz
József-rend lovagjának hirtelen elhunyta (ápril 29.), ki is kora
ifjúságától az egyház és haza szolgálatában ragyogó szelleme és
nemes szive, úgyszintén minden áldozatra kész tettereje által
elenyészhetlen emléket hagyott hátra méltó emlékezetül és
például.
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H á m o s Józsefnek a f.-pokorágyi egyház felügyelője és a
rimaszombati egyesült prot. fogymnasium igazgató tanácsa elnökének szintén rövid szenvedés után elhunyta, ki is egyházszeretetének kimagasló és következetes bizonyságai által a jók javának
maradt végiglen.
I v á n k a Imrének, egyet, gyámintézetünk egyik alapítója
és 17 éven át egyetemes világi elnökének, mindvégig nobilis
pártfogója és jóltevőjének elhunyta (juli 27.).
B á n ó József, VI. sz. k. v. egyházmegyei felügyelőnek, e
helyről végleg leköszönése, ki is félszázadon fényes múlttal egyházunk közügyeinek sokhelyütt élén, az egyház halhatlanai közé
sorozta be magát, meleg ügybuzgalma, szívós kitartása, rokonszenves modora és igaz patronusi áldozatkészsége által.
R o m b a u e r Emilnek a brassói egyházmegyei másodfelügyelői állásról történt leköszönése, ki is a szász egyházból kiválás nehéz és hosszú küzdelmében, mint vezértárs, azóta pedig
mint világi vezető: bölcs mérséklettel, határozott irányban vezetéssel példaadó gyanánt járt elől.
Du k a Tivadarnak az eperjesi egyház felügyelőségéről visszavonulása, ki is nagy erőfeszitéssel igyekezett a gyenge egyház
jobb sorsának biztosításán.
f
Aklás térjen mindannyiuk életére, érdemeire, emlékére!
Azon i n t é z k e d é s e k e n kivűl, melyek a közgyűlés napirendjébe tágyúl felvétettek, felemlítem itt: Dr. Schwartz lipcsei
superintendensnek, mint a pogány missió igazgatójának kérelme
folytán készséggel adott engedélyt, felvidéki egyházainkban vallásos olvasások tartására. Az érdemdús superintendens 16 egyházunkban jelent meg e czélból, s egyházhíveink itt 219 frttal
járúitak a missió czéljaihoz. Igaz, hogy itt is megint külbefolyás
folytán, ámde mégis felébredt bennünk a vágy, világra szóló
evangy. egyházunk nagy czéljainak hazánk szűk határain kívül
is ismerése- és istápolására. Es én hiszem, hogy ezen szép kezdetnek, lesz majd nyugalmasb időkben, a terméketlen és pusztító
harczoknak Isten kegyelméből elmúlta után, folytatása azok által,
kik a nagy missió vezetőinek szellemében tudják majd az ily
foglalkozásnak is erőt adó és boldogító hatását érezni, s szervezni
fogják azt a szövetséget, mely majd összekötő kapocs lesz messze
/
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a helyi e'rdek határain túl, az áldást termő testvérszövetkezetekkel. Elismerés az Úr egyháza azon bátor és nemes előmunkásának.
Legyen sok követője közöttünk!
Egyetemes egyházunk Simeonjának lemondása folytán a
dunántúli egyházkerület Gyurátz Ferencz pápai lelkész személyében választott püspök-utódot, kinek m. é. deczember 10-ikén
történt felavatásának ünnepélyén Glauf Pál egyházkerületi főjegyzővel vettem részt. Nem kisebb melegséggel üdvözöltem Pap
Gábor elhunytával utódul válásztott új püspököt Antal Gábor
személyében azért, mert nagy mérvben birja azon tulajdonságokat
Istentől, melyek a hazai kis protestáns egyház sorsában ma elsőrangú tényezők.
Lelkészekűl felavattam: Karsay püspök helyett Budapesten
(október 9.) 2 lelkészjelöltet, Sárkány püspök helyett Miskolczon
1 lelkészjelöltet, s ezeken kívül segédlelkészekűl: Eperjesre Liptay
Jánost, Iglóra Gura Jenőt és Rozsnyóra Frenyo Lajost.
Egyházkerületünk képviseletében vizsgákhoz elnökükül kiküldtem:
Theologiai szakvizsgára Eperjesre: Sztehlo János volt főesperest.
Tanítóképesítő vizsgákra: Osiskó János kassai lelkészt.
Vallástanból és a többi tudományokból érettségi vizsgákhoz:
Eperjesre: Osisko János kassai lelkészt és Moor Gyula brassói
főesperest.
/

Késmárkra: Weber Samu bélai lelkészt és Gresch Ágost bélai
felügyelőt.
Iglóra: Strauch Béla egyhker. jegyzőt és Terray Gyula főesperest.
Rozsnyóra: Balthazár Antal jolsvai lelkészt és Liszkay János
alesperest.
Rimaszombatba: Liszkay János alesperest és Martinyi József nyíregyházi igazgatót.
Nyíregyházára: Materny Lajos debreczeni lelkészt és Zvarinyi
Sándor késmárki igazgatót.
Az érettségi pótvizsgákhoz 1895-ben: Nyíregyházára Farbaky
József főesperest, 1896-ban Rimaszombatba Glauf Pál főesperest.
Az egyházkerületi leányiskola vizsgáihoz. Liszkay János al-
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esperest és az állami tanítóképző vizsgáihoz Iglón Strauch Béla
egyházkerületi jegyzőt.
A kiküldöttek emberül oldották meg feladatukat. Elismerés
ezen közszolgálatért is nekik!
A Zsedényi-féle ösztöndijat az egyházmegyei közgyűlések
hármas ajánlatára kiadtam a nagy alapító szellemében a következő tanítóknak:
Ormossy Jánosnak Lőcsén
Danhauser Rezsőnek Poprádon
Küffer Vilmosnak Merényben
Ambrózy Albertnek N.-Szalókon
Szollár Pálnak Hosszűszón

Járossy Endrének Redován
Szlopovszky
Péternek Kokován
Szklenár Pálnak Vörös vágáson
Rúzsa Endrének Nyíregyházán.

Egyházaink emésztő bajainak egyik ere az egyháztőkéknek
vagy drága kölcsönöknek jövedelmet nem hozó templomi, lelkészlak, tanítólak vagy iskolai épületekbe befektetése. Ezen bajoknak enyésztetésére kínálkozik immár kedvező alkalom törlesztési
kölcsönök által, milyeket a Cultusministerium és a Bankok most
már egyházainknak is adnak. Ezt az előnyt felhasználták Rozsnyó
és Miskolcz. Rozsnyó a Oultusministeriumtól 32 éves törlesztés mellett 5V2 %-lira vett fel 35 ezer frt kölcsönt a leányiskolái új épületre. Miskolcz pedig, hogy templomát 10 ezer forint
költségen és emeletes épületét 5 ezer frt költségen helyrehoz,
hassa, új iskolai épületet 14 ezer frton emelhessen, 90 ezer frt
árán 2 emeletes bérháznak építésére határozta el magát, oly
feltevéssel, hogy az utóbbinak évi jövedelme törleszteni fogja
majd az e czélokra felvett 130 ezer frt kölcsönt. Ezt a kölcsönt
60 évre, évi 4-7 % törlesztési és kamatösszegre a magyar Jelzálogbank, illetőleg ennek nobilis elnöke Széli Kálmán ur ő
excellencziája adta, ki kértemre az egyházkerületnek is hajlandó
esetleges építkezési czélokra, hasonló feltételek mellett nyújtani
kölcsönt. Ugyancsak itt folyik a tárgyalás néhány egyház drága
kölcsönének átvétele iránt. Ajánlom ezt a módot az építkező és
adóssággal terhelt egyházak s azok istápolój a, az Egyetemes
Gyámintézet figyelmébe.
Az egyházpolitikai törvények hatásáról szóló jelentései a
főespereseknek, illetőleg a lelkészeknek általában odanyilatkoznak,
hogy egyházi cselekmények tekintetében változást azok nem

okoztak, a reversálisok tekintetében azonban szaporodás, stolárék
tekintetében pedig egyes városi egyházakban apadás jelei mutatkoznak. Ezen jelentéseket a körlevelekben fogom kiadni. Tanulságosak azok azon lelkészekre nézve, akik az Úr népe lelki gondozását eddig a stólajövedelemnek alá helyezték, úgyszintén
azokra nézve is, kik nagyobb fokú kishitűséggel szemlélik az új
törvényeknek, sötét szemüvegük szerint romboló hatását.
Eddig is úgy volt, ezután is úgy lesz: védő, fentartó és
fejlesztő erő nincs a Krisztus törvényének betöltése nélkül. Vigyázzanak e pásztorok, legyenek ne béresek, hanem hű lelki vezérek
s az itt-ott feltűnt aggasztó jelenségek el fognak tünedezni. Hithűség, önfeláldozó tevékenység és hódító szelídség voltak és
lesznek az új hidakon keresztül is a régi egyház őserejéhez s
általa a boldogúláshoz biztosan elvezetük. Bizunk az Úrban, az
O szolgáiban és az O népében!
Szükségelt nyilvántartás szempontjából felemlítem, hogy a
lefolyt közigazgatási évben 3945 akta folyt be és a postán 9434
levél küldetett el. Oly szám, mely az irodának a zsinati törvény
szerint és a szükséghez mért módon berendezését most már
csakugyan megköveteli.
IV. . A tisztviselői

karban

történt

változások

Az egyházmegyei tisztviselők sorában:

A VI szab. kir. vár. egyházmegyében:
leköszönt Bánó József, esp.
felügyelő, a főespeiesi teendőket Limberger István késmárki lelkész végezte.
A XIII szep. v. egyházmegyében:
főesperesnek megválasztatott:
Justh S. István sztrázsai lelkész ; egyházmegyei pénztárnoknak, a leköszönt dr. Lorx Sándor, újból egyhangúlag megválasztatott: Strauch
Béla felkai lelkész egyházmegyei jegyzői hivatalától megvált, melyet
Kübecher Albert durándi lelkész tölt be, ugyancsak esp. vil. jegyzőnek Klug
Ottó helyébe Polgens Cornél. hernádvölgyi szolgabíró lett megválasztva.
A VII sz. h. v. egyházmegyében:
leköszönt dr. Valkó Zsigmond
egyházmegyei felügyelő és Piger János másodfelügyelő. Mindkettőnek
helye eddig betöltetlen. A főesperesi teendőket Wittchen Frigyes, az egyházmegyei felügyelői teendőket pedig — gyűlésen kivűl — Küffer Vilmos
egyházmegyei főjegyző végzik.
A tátraaljai egyházmegyében:
mandátumaik le'ártával újból megválasztattak : egyházmegyei felügyelőnek dr. Szontagh Miklós, főesperesnek Schonviszner János és alesperesnek Székely Gyula nagy-lomniczi lelkész.
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A hegyaljai egyházmegyében:
Farbaky József főesperes f. év ápr.
26-án elhalt Nyíregyházán. A főesperesi teendőket a zsinati törvény értelmében Turótzy Pál s.-arnóthi lelkész-esperes végzi. Ugyancsak meghalt
Déry Károly esp., számvevőszéki tag, kinek helyére Handtel Vilmos,
debreczeni egyháztanácsos választatott-.
A brassói egyházmegyében:
lemondott Kiss Árpád esp. pénztáros;
megválasztattak: esp. pénztárnoknak Sára András brassói áll. isk. tanítóa vallástani bizottság elnökévé Walther Béla áll. főreáliskolai tanár;
az esp. törvényszék tagjaivá Balázs Péter és Dávid Mihály brassói áll.
isk. tanítók.
Az árvái egyházmegyében:
Skripeny János főesperes, az esperességi
másodfelügyelő, az esp. egyházi és világi jegyző s az esp. ügyész mind
letették hivatalukat. A választás f. év aug. hó 20-án ejtetett meg ezen
betöltendő állásokra nézve.
A z e g y h á z i f e l ü g y e l ő k sorában :

A VI sz. kir. v. egyházmegyében
:
E p e r j e s e n (I. egyháznál) az általános tisztújítás folytán felügyelőül újból megválasztatott Kubinyi Albert; másodfelügyelőül dr. Mosánszky
Győző, pénztárosúl Radvány Kálmán.
E p e r j e s e n (II. egyháznál) Duka Róbert és Méliórisz Lajos felügyelők leköszöntek. Megválasztattak dr. Kakusz Béla és Boros Zsigmond.
K a s s á n (az I. egyháznál) a törvényes 6 év lejártával az egyházi
tisztviselői kar újból megválasztatott.
K é s m á r k o n Kosztenszky Károly tiszteletbeli egyházi és iskolai
felügyelő meghalt.
A VII sz. b. v. egyházmegyében:
leköszöntek Göllnitzbányán:
Streck Mihály; Nagy-Folkmáron : Breuer Róbert egyházfelügyelők, megválasztattak Göllnitzbányán: Menesdorfer Károly polgármester, NagyFolkmáron Andrasovszky Béla körjegyző.
A tátraaljai
egyházmegyében:
T o p o r c z o n az elhunyt Irányi Dániel helyére egyházfelügyelőül
megválasztatott Kobialka János, másodfelügyelőül pedig az eltávozott
Fábry Adolf helyébe Kobialka György bussóczi lakos.
A gömöri
egyházmegyében:
Meghalt: Veszverésen Lipták János. Leköszönt: Pádárban Groó
Vilmos; Restérben: Urbán János. Megválasztatott: Pádárban Kolbenhayer Gyula ; Restérben : Szmik Gábor.
A kishonti egyházmegyében:
Meghalt Scholcz Miksa klenóczi és
Hámos József pokorágyi egyházfelügyelő, ki 36 évig működött ily minőségben. Megválasztatott: Monczol János Osztricza Klenóczon és Hamaliár
Lajos másodfelügyelővé Osgyánban.
A sáros—zempléni
egyházmegyében
: leköszönt: Boros Zsigmond
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Aboson. Megválasztatott: Szakmáry Géza főszolgabíró Aboson; Bánó
Iván földbirtokos Laposon.
A hegyaljai
egyházmegyéében:
Ózdon Brunovszky Pál egyházfelügyelő eltávozás miatt állásáról leköszönt. Helye betöltetlen. Hönsch
Dezső Újhelyben újból megválasztatott.
A brassói egyházmegyében
:
Bácsfaluban Gödri János egyházfelügyelő meghalt. Hosszúfaluban,
Alszegen Bánhegyi Aladár brassói kir. mérnök választatott egyházfelügyelővé. Zajzonban Czitó Ferencz brassói culturmérnök.
/

A lelkészek sorában:

A VI szab. kir. v.
egyházmegyében:
E p e r j e s e n (I. egyháznál) a leköszönt Sztehlo János helyére megválasztatott iíj. Draskóczy Lajos, kassai volt segéd-lelkész.
E p e r j e s e n (a II. egyháznál) lelkészi állásáról lemondott Novák
Mihály, helye még ekkoráig betöltve nem lett. Plavniczáról eltávozott
Halmi Aladár. A lelkészi teendőket ideiglenesen Dianiska Albert, kisszebeni lelkész végzi.
A gömöri
egyházmegyében:
Meghalt: Dobsinszky Pál, nyugalmazott szirki lelkész 1896. junius
29-én Ratkón 98 éves korában. Leköszönt: Rozlozsnyán Baltazár János;
Felső-Sajón Dendely Samu. Megválasztatott: Hrussón Klinczko Pál, Rozlozsnyán előbb Baltazár János, s ennek távoztával Dendely Sámuel. Kiküldetett: Felső-Sajóra administrátorul Nádassy János rozsnyói s.-lelkész.
A kishonti egyházmegyében
:
Eltávozott Bodiczky Mihály pongyeloki lelkész. Helyére megválasztatott Baltazár János, volt rozslozsnyai lelkész.
A sáros—zempléni
egyházmegyében
:
Leköszönt: Kükemezőn Pankuch Gusztáv. Kapi-Németfalván Nudzik
György, Laposon Zeman János. Megválasztatott: Kükemezőn Nudzik
György, Aboson Zeman János, Laposon Halmi Aladár, Ofalván Pankuch
Gusztáv. Eltávozott Szarvasra Placsko István ó-falvi lelkész.
A hegyaljai egyházmegyében
:
Nyíregyházán elhalt Farbaky József helyére megválasztatott: Geduly Henrik ottani segédlelkész. Sátoralja-Ujhelyből Materny Imre lelkész
Nagyváradra hivatott meg segéd-lelkészül.
Az árvái
egyházmegyében:
Jaszenován, a Liptó-Szent-Miklósra távozott Janoska György helyére megválasztatott Krcsméry Miroslav, turócz-mossóczi lelkész.
A liptói
egyházmegyében:
Liptó-Szent-Miklóson Baltik Frigyes lelkész helyére, ki BalasaGyarmatra költözött, megválasztatott Janoska György jaszenovai lelkész.
2*
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A s e g é d l e l k é s z e k sorában.

K a s s á n lemondott Draskóczy Lajos, ki Eperjesre hivatott meg
lelkészül, — helyén Möhr Béla alkalmaztatik.
E p e r j e s r ő l (a 11-dik egyháznál) Liptai Lajos, mint segédlelkész, a fancsali egyházba hivatott meg.
I g 1 ó n : K l e i n Pál helyébe Gura Jenő választatott meg.
G ö l l n i c z b á n y á n : f. év január 26-án meghalt Esztel R. Frigyes
a budapesti tébolydában. Helye betöltetlen.
R o z s n y ó n : leköszönt Rajter János s meghivott utódja Nádassy
János Felső-Sajóra neveztetvén ki administratorul, eltávozott. Helyére
meghívatott Frenyó Lajos papjelölt.
N a g y - R ő c z é n lemondott Chriastyéli Gyula, ki Nyiregyházára
hívatott meg segédlelkészül.
L i p t ó-S z e n t-M i k 1 ó s r ó 1 eltávozott Koncsek László.
A t a n á r o k sorában.

E p e r j e s e n : Collegiumi igazgatónak megválasztatott dr. Szlávik
Mátyás 1 évre, főgymnasiumi igazgatónak Ludman Ottó 3 évre, theologiai dékánul Hörk József. — Kemény Árpád tanár eltávozása folytán
megválasztatott Hamvas József. • — Nyugalomba vonult Hazslinszky
Frigyes. Meghalt Herfürth József és Hazslinszky Tamás, az előbbi tanári
mőködésének 45, az utóbbi 42-ik évében. Meghívatott Balló Aurél.
K é s m á r k o n : elhalt Koller Károly; Pozsonyba távozott dr. Losonczy Lajos. Megválasztatott Proehle Vilmos Frigyes.
N y í r e g y h á z á n helyettes tanárul megválasztatott Becker Nándor,
de rövid idei működés után eltávozott, ugyancsak helyettes tanárul
megválasztatott Király Béla. Petrás György helyén tornatanárul ideiglenes minőségben Hajsó Gusztáv alkalmaztatott.
R o z s n y ó n : a vallás- és közoktatásügyi minister által rendes
tanárul kineveztetett: Schuszter Alfréd és Miklóssy Sándor, helyettes
tanárul Baltazár Gábor. Az iskolatanács által megválasztatott Schrődl
József rendes tanárnak. Elhalt 50 éves tanári működés után Ráffay János.
R i m a-S z o m b a t o n : Benedek Gyula a hódmezővásárhelyi ev. ref.
főgymnasiumhoz hivatván meg, helyébe Michnay Gyula nyert alkalmazást.
A tanítók sorában.

A VI sz. kir. vár. egyházmegyében:
megválasztattak Eperjesen a
polg. leányiskolához Oschger Adél, az I. egyház tanítójául Remenyik
Lajos, Kis-Szebenben: Marczy Sándor helyébe meghívatott Marschalkó
Vilmos egy próbaévre.
B á r t f á n : (II. egyháznál) Bartsch Victor leköszönésével Vanta
András nyert alkalmazást.
A XIII sz. v.
egyházmegyében:
S z e p e s - B é l á n : Mayer Armin volt vallástanító és kántor helyett
a teendők elvégzésével megbízatott Neupauer Pál.
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I g l ó n : ideiglenes minőségben megválasztatott Kinczler Arpád és
a polgári leányiskolához tanítónőül Scholcz Inesz.
I z s á k f a l u b a n : Renner János véglegesíthetett. Leköszönt Mayer
János Majerkán, Gótsch Károly Ruszkinban. Megválasztattak Mülner
Mihály Majerkán, Rusznyák Károly Ruszkinban.
A VII sz. b. v.
egyházmegyében:
S v e d l é r e n : Kurján Samu tanitó véglegesítetett.
A tátra-aljai egyházmegyében
:
M e n g u s z f a l v á n (Batizfalu) Danisch tanító helyére megválasztatott Krokavecz Károly.
A gömöri egyházmegyében
:
Nyugalomba voniílt Betlérben Púi Pál. Meghalt: Baradnán Kovács
Vitális, Berdárkán Rogozz Pál. Murány-Hosszuréten Lóska János. Leköszönt : Poprocson Danis Pál, Hankován Válint András, Bugyikfalván
Klinczko István, Mnisányban Sándor János, Markuskán Matheidesz Ákos,
Gacsalkon Belányi János, Szuhán Krokavecz Károly, Krokován Balog
János, Restéren Kicsiny Gyula, Rozlozsnyán Kupecz János, Nadabulán
Németi András, Umrlo-Lehotán Majoros Imre. Megválasztatott: Poprocson Hrisnyák János, Betlérben Válint András, Bugyikfalván Balog János, Mnizsányban Petrusz Pál, Markuskán Bokor János, Kecsőn Péter
Károly, Sztrizsben Danis Pál, Rákoson Belányi János, Ratkó-Szuhán
Szucháts Dániel, Krokován Obedjár András, Restéren Szoják Endre,
Rozlozsnyán Kicsiny Gyula, Umrlo-Lehotán ifj. Klinczko János. Eltávolíttatott Pétermányból: Szivák Gusztáv. Eltávozott Jolsva-Taploczáról
Gilányi Lajos.
A kishonti egyházmegyében
:
Elhalt Banczik Pál, a kokovai egyház kiérdemült és nyugalmazott
tanítója. Nyugalomba vonult Faluba Lajos szkálnoki és Solcz Ádám
nyustyai tanító. Megválasztattak Dubovszky János N.-P.-Keresztúron,
Gál János Rima-Zsaluzsányban rendes tanítókul. Klinczko István Lukovistyén és Vregyik Gusztáv Szkálnokon ideiglenes minőségben egy-egy évre.
A sáros-zempléni
egvházmegyében:
Bogdányban alkalmazást nyert ideiglenesen Sofranka István, Berettőn Hlavács Sámuel helyett Csengery Pál lett tanító. — Megválasztattak még Harasztiban Javorniczky Albert; Mernyiken Szoha Endre;
Margonyán Istvánffy Gyula; Német-Jakabvágáson Matheidesz István;
Tapoly-Izsépen Ravasz Lajos. Eltávozott: Nandrássy Dallen Aurél, n.-jakabvágási tanító Nyíregyházára.
A hegyaljai
egyházmegyében:
Eltávozott: Móhr Béla debreczeni; Topscher Lajos debreczeni; Fejér
Sándor nagy-károlyi tanító. Alkalmazást nyertek: Plachta Albert ideig-

— 22 —
lenesen és Keller Sándor Debreczenben ; Nagy Sándor Nagy-Károlyban ;
Ohodniczky László nyíregyházi tanyai tanító helyett Gabriányi Sámuel és
Dövényi Gyula helyett Nandrássy Dallen Aurél, mindketten Nyíregyházán.
A brassói egyházmegyében
:
H o s s z ú f a 1 u-A1 s z e g e n Ortel -János vallástanító helyét Háger
András; ennek helyét pedig Záhon Dezső tanítóképezdei növendék foglalta el.
H o s s z u f a l u-F ű r é s z m e z ő n Gödri Márton eltávozása folytán
megválasztatott Háger András.
Ž a j z ó n b a n leköszönt Sára András, kinek helyét Paizs György
tölti be.
Az árvái egyházmegyében
:
Eltávoztak: Valtinyi Pál nagybisztereczi és Medzihradszky Péter
felső-kubini tanítók. Előbbi állami anyakönyvvezetőnek, utóbbi királylehotai állami tanítónak neveztetett ki.
A liptói egyházmegyében
:
Meghalt: Kollár József Csorbán. Nyugalomba vonult: Simkó Ádám
Sztancsina-Lehotán és Lovich József Illánón. Leköszönt: Tréger János
segédtanító Pribilinán; Kordos Emil s.-tanító Kokován; Grőner Adám
Hybbén. Alkalmazást nyertek: Bulyovszky Emil volt modori tanító Hybbén;
Holly József Rózsahegyen; Hlavács Sámuel Kis-Palugyán.
/

p

V. Hagyományok

és

alapítványok.

E p e r j e s e n : (I. egyház) néh. Herfurth József eperjesi coll. tanár
40,000 frtnyi vagyonát végrendeletileg az egyháznak ajándékozta, oly
czélból, hogy az a leányiskolának felsőbb leánynöveidévé leendő kibővítésére fordíttassák. Néhai Elischer Boldizsár ügyvéd és volt budapesti
egyetemi m. jogtanár végrendeletileg hagyott az egyháznak 1000 frtot.
Özv. Kullmann Frigyesné szül. Nehrer Teréz az egyháznak ugyancsak
500 forintot.
K a s s á n : (az I. egyháznál) Weitzenbreyer Frigyes volt egyháztanácsos, az egyháznak és iskolának 500—500 frtot hagyott. Ifj. Halykó
Mihály egyháztanácsos, egyházi illeték-alapra 100 frtnyi; a lelkész-tanítói
özvegy és árva nyugdíj-alapra 100 frtnyi és a rozsnyói ker. árvaház javára
szintén 100 frtnyi alapítványt tett. Benyéken a vegyes vallású telkesek
a község határában bírt egy szántóföldet, mely 300 frt értékű, az iskolának adták.
K é s m á r k o n : Özv. Kullman Frigyesné, szül. Nehrer Teréz eperjesi
volt lakosnő végrendeletileg az egyháznak 400 frtot hagyott.
L ő c s é n : Néh. -Kermeszky Mór a következő alapítványokat tette
és pedig: iskolai alapra 500 frtot, szegény-alapra 50 frtot, a vegyes ének-
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kar alapjára 25 frtot. Ugyanott Herrmann Gusztáv a temetői templom
fentartására 1000 frtot; a tiszakerületi ev. gyámintézetnek évente egy
szegény és áldozatkész egyház felsegélésére 1000 frtot tett alapítványul.
Nagy Károlyné szül. Adriányi Zsuzsánna hagyománya a lőcsei egyháznak 50 frt.
Összesen : 46,125 frt.
A XIII szep. városi egyházmegyében
:
S z e p e s-B é 1 á n Özv. Weisz Gulden Amália és Gresch Ágostonné
boldogult férje, illetve édes apja dr. Weisz János emlékére 200 forintot;
Gresch Ágostonné ezenkívül nagybátyja Gulden Albert emlékére 100 frtot.
D u r á n d o n : Néh. Róth-Schwartz Mária a durándi egyháznak a lelkész haszonélvezetére egy 400 Q] méteres gyümölcsös kertet hagyott
200 frt értékben.
I g l ó n : Néh. Bartholy Mihály és neje Volsz Zsuzsanna hagyott az
egyháznak 2750 frtot.
M ü h l e n b a c h b a n : Néh. Pfeiffer Rezső volt tanító ösztöndíjra
100 frt alapítványt tett.
M e n h á r d o n : Néh. Fäbry Illyés hagyott az egyháznak egy szántóföldet 1500 frt értékben.
P o p r á d o n f. év febr. havában elhalt Husz Dávidné, szül. Brendl
Julia, férjével történt végintézkedés folytán a poprádi egyháznak 30,000
frtot, a XIII sz. v. és tátraaljai egyesült özv.- és árvaintézetre 1000 frtot
hagytak.
S z e p e s-S z o m b a t o n : Hönsch Ede családja 2 alapítványt tett, az
egyik 100 frt, a másik 400 frt értékű. Utóbbi 500 frtig tőkésítendő és ennek elérte után, úgy az előbbi, mint az utóbbinak jövedelme szegény
árvák ruháztatására fordítandó.
Összesen: 36,750 frt
A VII sz. b. v. egyházmegyében
:
G ö l l n i c z b á n y á n : Elischer Sámuel végrendeletileg hagyott az
egyháznak 1000 frt és 2 darab szántóföldet, az iskolának pedig 400 frtot,
mely hagyományok azonban csak az örökhagyó halála után lesznek
folyóvá téve.
K r o m p a c h o n : hazánk ezredéves fenállásának emlékére lelkészi
fizetési alap gyűjtetett, mely 541 frtot eredményezett,
Összesen: 1941 frt.
A tátraaljai egyházmegyében
:
N a g y - S z a l ó k o n : Néh. Hunfalvy Pál 1000 frtnyi hagyománya,
neje Hunfalvy-Röck Karolina által kifizettetett.
Összesen: 1000 frt.
A gömöri egyházmegyében :
J o l s v á n : Néh. Remenyik Károly és neje hagytak az egyháznak 50
frtot; Lekenye leányegyház gróf Andrássy Dénestől 1000 frtnyi alapítványban részesült.
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K ö v i n b e : papi és tanítói segély-alap létesült 30 frtnyi tőkével.
N a g y - R ő c z é n : Beliczay László özvegye Doleschall Hermin férje
emlékére 50 frtos alapítványt t e t t ; Ochtinán Bartholomaeidesz János
nyíregyházi lelkész a filléregylet javára 50 frtnyi alapítványt tett.
R o z s n y ó n : Szent-Iványi Árpád és Terray Gyula által létesített
leányiskolái gömöri internátus tőkéjéhez a nagy-rőczei műkedvelő-társulat
118 frttal járult.
Összesen: 1298 frt.
A kishonti
egyházmegyében:
O s g y á n b a n : Kovács János Sipos az orgona-alapra, Hamaliár Lajos
Il-od felügyelő az egyház tőkéje gyarapítására 100—100 frt alapítványt adtak.
R i m a s z o m b a t b a n : Bakki Józsefné szül. Rákóczy Ilona 200 frtot
tett alapítványul; Lestyán Julianna pedig végrendeletiig 100 frtot hagyott;
Tiszolczon Szmik János, az új orgona-alapot 300 frt hagyománynyal növelte.
Összesen : 800 frt.
A hegyaljai egyházmegyében
:
D e b r e c z e n b e n : Schäfer Nándor és neje, Legányi Julianna körülbelül 170,000 frtot tevő vagyonukat végrendeletiig egy nevöket viselő
árvaintézetre hagyták. Ugyanott Kronauer Gyula a filléregyletnek 500
frtot hagyott.
M i s k o l c z o n befolyt illetékalapra 501 f r t ; nyugdijalapra 117 f r t ;
iskolai alapra 332 f r t ; szegényalapra 200 f r t ; temetői alapra 200 frt; nőegyletre 797 f r t ; filléregyletre 100 frt.
Összesen 172,742 frt.
A liptói egyházmegyében
:
H y b b é n : Bartos Mihály és neje alapítványképen az egyháznál
100 frtot tettek; Szent-Péteren Vitális Antal elemi iskolai ösztöndíj-alapul
180 frtot.
Összesen 280 frt.
A középiskoláknál.

I g l ó n : Néh. Payer Jenő, volt főgymnasiumi tanár által tett 100
frt ösztöndíj-alapítványt neje 400 frttal 500 frtra emelte.
K é s m á r k o n : Antal József abauj-szántói lakos és neje, Kiss Hermin
elhunyt fiók emlékére 500 frtnyi ösztöndíj-alapítványt tettek.
N y í r e g y h á z á n : a néh. Draskóczy Sámuel által 1874-ben tett
4000 frtos alapítvány-összeg kifizettetett. Jövedelme részben szegény tanulók segélyezésére, részben tanárok jutalmazására fordíttatik. Szabolcsvármegye lelkes közönsége pedig néhai Lukács Ödön volt nyíregyházai
ev. ref. lelkész és esperes s megyebizottsági tag emlékére a gymnasiumnál 1000 frtos ösztöndíj-alapítványt tett.
R o z s n y ó n : a főgymnáziumnál szorgalmas és jómagaviseletű tanulók felsegélyezésére segély-egvlet alakult, melynek alapító tagjai lettek:
Terray Gyula, Schlosser Albert, Tirsér István, Néhrer Gyula, Polónyi
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Károly 100—100 forinttal. A segélyegylet kapott a rendes és rendkívüli
tagoktól 1016 frt 75 krt.
R i m a s z o m b a t b a n : a főgymnasium a rimaszombati takarékpénztártól 300 frt, özv. Liszka Józsefnétől 100 frt és Lokcsánszky Endrétől
100 frt alapítványt kapott.
S a j ó - G ö m ő r ö n a polgári fiúiskolánál ösztöndíj-alapítványt tettek : Csiszár Mihály runyai lakos 100 frtot, özv. Szőke Andrásné, szül. Farkas Erzsébet 50 frtot, melyet 100 frtra kiegészíteni igért.
Az alapítványok és hagyományok főösszege kitesz:
az egyházaknál
260.941 frt — kr.
a középiskoláknál
7566 „ 75 „
Összesen:

268.507 frt 75 kr.

•

VI. Adományok

s

gyűjtések.

Ezen kimutatásban a pénzbeli adományok és gyűjtések összevonva
vannak feltüntetve. A részletekre nézve tájékozást az illető egyházmegyei
gyűlések jegyzőkönyvei nyújtanak.
Az egyház
kapott:
a lott:

A VI szab. kir. v. egyházmegyében
A XIII szep. v.
„
A VII szep. b. v.
„
A tátraaljai
„
A gömöri
„
A kishonti
„
A sáros—zempléni
„
A hegyaljai
A brassói
„
Az árvái
„
A liptói

»

5537.66

1428.84

5581.64

405.85

4594.12

87.44

399.-

127.24

12152.—
960.98

168.14
—

.

—

1622.53

58.90

10999.84

2488.10

1259.98

232.69

—

.

—

2.—

2079.53

551.20

45187.28

5550.40

Nagyobb adományok voltak :
A VI sz. kir. v. egyházmegyében
:
K é s m á r k a helybeli gyűjtésekből a polgári leányiskolára 1072 frtot,
jótékonysági vállalatoktól 188 frtot, havi krajczáros gyűjtésekből 492 frtot.
L ő c s e a conventi évi tánczvigalom jövedelméből 241 frtot, diakonissa-czélokra 300 frtot.
A XIII szep. vár. egyházmegyében
:
S z e p e s - B é 1 a a barlang-ligeti kápolnára kapott gyűjtésből 207 frtot.
I g l ó n . az örömünnepi alaphoz gyűjtetett 1823 frt.
L e i b i t z : a Scholtz Mária-alapítványból 532 frtot.

A VII szep. b. v. egyházmegyében
:
S z o m o l n o k a várostól a szokásos 165 frt segélyt ujolag megkapta.
S z e p . - R e m e t e ugyancsak a városi segélyből kapott 500 frtot.
M e r é n y a budapesti német egyháztól kapott 250 frtot, a Weiszerlalapból 200 frtot.
A tátraaljai egyházmegyében
:
S z e n t g y ö r g y leányegyház Amerikában élő híveitől 169 frtot.
A gömöri egyházmegyében
:
B e t i é r b e n gróf Andrássy Géza az egyháznak 250 frtot, a lelkésznek 260 frtot, a tanítónak 50 frtot adott.
L u b e n y i k o n a hivek az iskola átalakítására 150 frtot gyűjtöttek.
G e c z e l e n gróf Andrássy Dénes templomjavításra 3000 frtot. Markuskán szintén ő hasonló czélra 2500 frtot adományozott.
G ö m ö r - P a n y i t o n, a templom rendbehozatalára Kubinyi Géza
100 frtot adományozott.
K u n t a p 1 o c z á n Paulovics Lajos lelkész egyházi czélokra 100 frtot,
N a g y - S z 1 a b o s o n az első magyar papíripar-részvénytársaság a
toronyépítéshez 100 frttal járult, mely czélra a hívek szintén 400 frtot
gyűjtöttek.
O l á h p a t a k o n a község, mint erkölcsi testület adott az új iskolára 100 frtot.
R a t k ó - S z u h á n az iskola újraépítéséhez a rima-murány-salgótarjáni
vasműegyesület 100 frtot adott.
R e k e n y e gróf Andrássy Dénestől kapott 500 frtot; S ü v e t e, épületek rendbe hozására küladakozóktól 325 frtot, híveitől 110 frtot.
A kishonti
egyházmegyében:
T i s z o l c z o n az ottani takarékpénztár adott 200 frtot az úrbéresek
pénztára 400 frtot.
A sáros—zempléni
egyházmegyében
:
M a r g o n y á n a hívek egyházi czélra 831 frtot adtak, ugyané czélra
Uj-Klenóczon a hívek 190 frtot adakoztak, Zsegnyén pedig 229 frtot.
A hegyaljai egyházmegyében
:
S a j ó - A r n ó t o n egyházi czélokra begyűlt 136 frt. Debreczenben
672 frt. Diósgyőrben templomra 600 frt. Kölese kapta a Palló-féle 400
forintot.
M i s k o l c z o n nőegyleti czélra gyűjtetett 232 frt.
N a g y-K á r o 1 y iskolai czélokra kapott a csizmadia társulattól 101
forintot.
N y í r e g y h á z a kapott iskolai szükségletekre a várostól 4000 frtot.
T á 11 y a egyesektől egyházi és iskolai czélokra 382 frtot. Tokaj
egyházi czélokra 509 frtot.
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S á t o r a 1 j a-U j h e 1 y kapott segélyekből és adományokból 660 frtot.
H e r n á d-Y é c s e egyházi czélokra, adományokból 320 frt segélyt.
A brassói

egyházmegyében:

B r a s s ó b a n az egyház kapott a várostól 120 frt segélyt.
A liptói egyházmegyében
:
Gyűjtetett különféle czélokra: Csorbán 167 frt. Hybbén 177 frt.
Prybilinán 120 frt. Szielniczen 160 frt. Szmrecsányban 181 frt. VerbiczaSzent-Miklóson 619 frt.
A k ö z é p i s k o l á k körében :

Eperjesi collegium
Iglói főgymnasium
Késmárki lýceum
Rozsnyói főgymnasium
Nyíregyházai főgymnasium .
Rimaszombati főgymnasium .
Rozsnyói ker. polg. leányiskola .
Adományok és gyűjtések
főösszege:
a) egyházaknál
b) középiskoláknál
Összesen: .

VII. Építkezések,

kapott

adott

260.336.90
256.1375.50
755.885.86
1765.85
5635.11

30.40
120.56
27.23
950.212.75
69.82
1410.76

45187.28
5635.11
50822.39

5550.40
1410.76
6961.16

—

tatarozások.

A VI sz. kir. v. egyházmegyében :
B á r t f á n a közös templom 550 frt költséggel zsindelyeztetett.
E p e r j e s e n (I. egyház) az egyházi és iskolaépület jókarban tartására fordíttatott 150 frt.
A XIII szep. v. egyházmegyében

:

L e i b i c z o n a templom körüli kövezetre kiadatott 979 frt.
A VI szep. v.
egyházmegyében:
N a g y - F o l k m á r o n az imaház- és iskolaátalakítás és a tanítólak
helyrehozatala 1825 frt költséggel eszközöltetett.
A tátraaljai egyházmegyében
:
F e l s ő - E r d ő f a l v á n templomjavításra és mozaikpadozatra 900 frt,
belső fölszerelésre 1200 forint költetett.
V i b o r n a épületekre és javításokra költött 765 frtot.
A gömöri egyházmegyében :
C s e t n e k templomát 1600 frt kiadással újonnan fedeti.
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F e k e t e - P a t a k o n a tanterem és tanitólak 777 frttal teljesen megujíttatott.
J o 1 s v a-T a p 1 o c z a tornyának és templomának tetőzetét 1200 frttal teljesen helyrehozta.
N a g y-S z 1 a h o s o n a torony 1600 frt költséggel új tetőt kapott.
S e b e s - P a t a k paplakát 983 frt, iskoláját pedig 833 frt kiadással
teljesen rendbehozta.
A kishonti
egyházmegyében:
N y u s t y á n 5000 frt kiadással két tanteremmel biró új iskola épült.
A sáros-zempléni

egyhtizmegyében

:

ŕ

Uj iskolaépületek emeltettek: Felső-Kemenczén 3000 frtnyi, Margonyán 1870 frtnyi költségen.
A hegyaljai egyházmegyében
:
M i s k o l c z o n egy két emeletes bérház és négy tanteremmel biró
iskolaépület emeltetett; mely építkezések keresztülvitelére az egyház egy
60 esztendőre szóló 130,000 frtnyi törlesztési kölcsönt fordít, még pedig
akként, hogy 84,610 frtot a két emeletes bérházra, 12,111 frtot az új iskola építésére használ föl. A többit a régi iskolaépületnek bérházzá átalakítására, a templomtorony és a paplak tatarozására fordítja.
A brassói
egyházmegyében:
H o s s z ú f a 1 u-F ű r é s z m e z ő új templomot építtetett 14,222 frton.
A liptói egyházmegyében
:
S z m r e c s á n y h o z tartozó Zsiár községben 1010 frt költséggel
torony építtetett.
Részleges építkezésre, javításokra tisztántartásra fordíttatott:
a VI sz. k. v. egyházmegyében . . . .
1434.69
a XIII szep. v.
„
. . . .
2225.59
a VII szep. b. v.
„
. . . .
320.82
a tátraaljai
„
. .
210.—
a gömöri
„
. . 14852.94
a kishonti
„
. .
702.—
a sáros—zempléni
„
. .
2690.18
a hegyaljai
„
. . . .
5695.62
a brassói
„
. . . . 12045.63
az árvái
„
. .
200.a liptói
„
. . . .
1320.75
Összesen:. . . 54698.22
Teljes építkezésre és tatarozásra a
.
167189.11 egyházmegyében
.
221887.22
Kiadatott összesen: .
Nagyobb kiadás volt: Bártfán a templomra 550 frt. Leibiczon a
templomkörűli kövezetre 979 frt. Felső-Erdőfalván templomjavításra 900
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frt, a belső fölszerelésre 1200 frt. Jolsván templom- és toronyra 2106 frt.
Kokován a paplak befedésére 400 frt, Zsegnyén 739 frt, Aboson javításokra 560 frt, Nyíregyházán 2761 frt, Türkösön 540 frt, Felső-Kubinban
melléképületekre 200 frt, Tarnóczon 300 frt.

VIII. JVĽozzanatok.
Beszerzés.

Felszerelés.

A XIII szep. v. egyházmegyében
:
I g l ó n a nép- és polgári leányiskolánál tanszerek szereztettek be
174 frt 50 kr értékben.
A tátraaljai egyházmegyében :
S z e n t-G y ö r g y ö n szent edények és oltári készlet szereztetett
be 112 frtért.
F e l s ő-E r d ő f a 1 v á n oltári és általában templomi felszerelésre kiadatott 2100 frt.
N a g y-S z a 1 ó k o n új iskolai padokkal láttatott el az iskola 145 frt
költséggel.
A gömöri
Rákoson
forintot.

egyházmegyében:
adott a rima-murány-salgótarjáni részvénytársaság 120

R o z s n y ó n , oltári felszerelésre kiadatott 310 frt.
A hegyaljai egyházmegyében
:
N y í r e g y h á z a iskolai felszerelésre kiadott 520 frtot.
T o k a j templomi és iskolai felszerelésre 220 frtot költött,
A brassói egyházmegyében
:
A p á c z a új orgonát szerzett 1200 frttal.
A liptói
egyházmegyében:
R ó z s a h e g y e n a már megújított elemi iskola számára 7000 frton
egy megfelelő ház vásároltatott.
C s o r b a 101 frt kiadással oltár-képet szerzett.
A középiskolák körében

Iglón. tanszerekre kiadatott
Rozsnyón
„
„
Nyíregyházán tanszerekre kiadott . . . .
Rimaszombat
„
„
• • • •

490 frt,
500 „
1088 „
295 „
2375 frt.

Fizetésjavítás.

Az állam által eszközölt tanítói fizetésjavítások külön kimutatásban
vannak föltüntetve.
3
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A VI sz. kir. városi
egyházmegyében:
B á r t f á n (I. egyház) a lelkészi fizetés 650 frtról 800 frtra emeltetett.
A XIII sz. v.
egyházmegyében:
I z s á k f a l v á n a tanító készpénzfizetése 70 frtról, 100 frtra emeltetett. P o p r á d o n a Husz Dávid és neje Brendl Julia alapítvány jövedelméből a lelkész-fizetés javítására fordíttatott 300 frt, a két tanító fizetésének javítására 150—150 írtjával szintén 300 frt.
A gömöri egyházmegyében
fizetés-javítás
történt:
D e r e n c s é n y b e n é s H r u s s ó n , hol a lelkészi fizetés 800—800
frtra egészíttetett ki.
R á k o s o n , a tanító terménybeli jövedelme pénzértékre lett változtatva és a salgó-tarjáni vasmű-egyesület által 300 frt pótlással 800 frtia
kiegészítve.
R a t k ó n , a millennium emlékére a városi képviselőtestület, a két
tanító fizetését 50—50 írttal emelte.
R o z s n y ó lelkészének fizetését személyéhez kötve 200 frttal, a káplántartási illetéket 100 frttal emelte.
S z i r k e n é s T u r c s o k o n a lelkész és tanítók terménybeli járandósága készpénzzel váltatott meg.
A kishonti egyházmegyében
:
K o k o v á n a tanítók fizetése a tűzifa megváltása által mintegy
60—60 frttal emelkedett.
N y ü s t y a lelkészének fizetését 100 frttal javította.
R i m a-L e h o t a é s R i m ó c z a községek iskoláinak egyesítése által,
a tanító fizetése tetemesen emelkedett.
R i m a s z o m b a t a lelkészi fizetést, az ünnepi offertóriumok megszüntetésével 200 frttal, a kántor-tanitóét pedig 60 frttal emelte.
A sáros—zempléni
egyházmegyében :
K l a d z á n y b a n a lelkészi fizetés 30 frttal. Laposon 277 forinttal
javíttatott.
A liptói
egyházmegyében:
Fizetés-javitás történt H y b b é n, hol a lelkész fizetését személyéhez
kötve 126 frttal, Szentpéteren a lelkész fizetését 20, a tanítóét 20 frttal
és Szrmecsányban, hol a lelkész fizetését 90 frttal emelték.
Adósságtörlesztésre:

A XIII sz. v. egyházmegyében:
tésre kapott 59 frtot.

R u s z k i n külföldről adósságtörlesz-

A tátraaljai
egyházmegyében:
A 1 s ó-E r d ő f a 1 u 550 frt adósságából, melyet iskola-javításra vett
föl, törlesztett 200 frtot.
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A gömöi'i egyházmegyében :
O l á h p a t a k az új iskola építésére felvett 1000 frtból törlesztett
800 forintot.
G ó cs, ugyancsak iskolaépítési czélra felvett 1200 frt kölcsönből
4 év alatt 800 frtot visszafizetett.
M e l e g h e g y , 1150 frtnyi tartozásából 500 frtot törlesztett.
A kishonti egyházmegyében :
R i m a-B r e z ó a templomépítésből származó 2145 frt teherből 429
frtot a hívekre való kivetés által törlesztett.
A sáros—zempléni
egyházmegyében :
B á t y o k b a n 200 frt, Laposon 274 frtnyi adósság törlesztetett,
A hegyaljai egyházmegyében :
D e b r e c z e n építkezés, nyugdíjhátrálék és tőketartozásából törlesztett 775 frtot.
N y í r e g y h á z a a központi iskola építésére felvett 50,000 frtból két
esedékes részletet 2625 frtot törlesztett.
A liptói egyházmegyében :
K i r á 1 y-L e h o t a adósságából 169 frtot.
N é m e t-L i p c s e 4200 frtnyi tartozásából 300 frtot,
T a m ó cz 350 frtot törlesztett; azonkívül dr. Matuska Péter egyházfelügyelő egy régi adósságtörlesztésre 100 frtot ajándékozott.
Vegyesek.

A VI sz. kir. v egyházmegyében
:
K é s m á r k , az eddig fenállott ág. hitv. ev. népiskolai V. és Vl-ik
leányosztályt I. és Il-ik polgári leányosztálylyá alakította át, valamint a
Ill-ik és IV-ik osztályt is megnyitotta.
A XIII szepes vár. egyházmegyében
:
A r u s z k i n i egyháznál a templom gyökeres javítása, a külföldről
kapott 2365 frt segélypénzen elhatároztatott.
A p o p r á d i egyház, két egészen uj iskolatanterem felépítését határozta el.
A VII sz. b. v.
egyházmegyében:
K ü f f e r Vilmos tanító, a magyarnyelv sikeres tanításáért, a vallásés közokt.-ügyi ministertől 50 frt jutalomdíjat kapott.
A gömori
egyházmegyében:
G e s z t e s 1895-ik okt. havában temploma felavatásának 100-ik évfordulóját tartotta.
R o z s n y ó orgonáját a millennium emlékére megújíttatta.
H o ss z ú s z ó az isteni tisztelet nyelvét teljesen magyarrá változtatta, hasonlóképen Pelsőcz-Ardó is. — Tanítói 50 éves jubileumot tar-

tott Köviben
jos tanító.

S2 -

Orosz Endre tanító, 40 éveset pedig Szirken

Hoznék La-

A sáros—zempléni
egyházmegyében
:
U j - K l e n ó c z o n az uj templom befejezéséhez közeledik, fölavatása
a f. é. szeptember hó vége felé leend.
A hegyaljai
egyházmegyében:
D i ó s - G y ő r b e n a templomépítési alap közel 6000 frtra növekedett. A terv és költségvetés elkészülte után az egyház a templomépítéshez hozzá fog. — A f ö l d m í v e l é s i ministerium az egyház lelkésze,
tanítója és iskolája részére a szokásos tűzifát most is utalványozta.
K ö l e s é n confirmandusok egylete alakult.
N a g y b á n y á n az egyház temploma és tornyának rendbehozatala
végett sorsjegyeket bocsátott ki.
T o k a j elemi iskoláját megnyitotta.
A brassói
egyházmegyében:
Husszúfalu — Fürészmező 39,000 frt költséggel újtemplomnak építését határozta el.
A k ö z é p i s k o l á k körében.

Igló, Rozsnyó, Nyíregyháza és Rimaszombat főgymnas. ifjúsága részt
vett az ezredéves országos tornaversenyen.

IX. Irodalmi

munkásság.

Irodalmi munkásságot
fejtettek ki:
D r. H o r v á t h Ödön egyetemi magántanár és eperjesi jogkari
dékán, kiadta „A magyar közjog tanításáról és két dolgozat jogi oktatásügyünk teréről" czimü művét, valamint „Ünnepi beszéd Sárosvármegye
törvényhatósági bizottságának 1896. évi május hó 11-ki ezer éves díszgyűlésén" cz. munkáját. Szerkesztette: „Az eperjesi Széchenyi-kör évk ö n y v é é t ; a vallás- és közoktatásügyi ministerium felkérésére a millennium alkalmából a ministerium által kiadott „Felső oktatás Magyarországon" czimü nagy munkában megírta az összes protestáns jogi oktatás
múltját és jelenét. Dolgozik „A magyar állampolgárság" cz. nagy közjogi
tanulmányon. Számos lapnak és folyóiratnak levelezője, illetve munkatársa.
D r. H o r o v i t z Simon jogtanár dolgozik a „Büntető törvénykönyv
különös része" cz. művön.
D r. S a r u d y Vilmos jogtanár dolgozik „Az állami anyakönyvekről
szóló törvény magyarázata" cz. művön.
C s o b r d a Pál, szemrecsányi lelkész „Bibliai történetek" czim alatt
iskolák számára tótnyelvű tankönyvet szerkesztett.
K m e t i János liptói főesperes nagypalugyai lelkész tót nyelven
kis imádságos könyvet írt.
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Szaklapokba és folyóiratokba közleményeket
irtak:
W é b e r Sámuel, bélai lelkész, ki ezenfelül Leibitz városának történetét írta meg; továbbá kiadta „Bibliographia a Szepesség történetéhez"
cz. munkáját stb.
K i i b e c h e r Albert durándi lelkész, dr. Szlávik Mátyás, Hörk József, Mayer Endre és Csengey Gusztáv theologiai tanárok, Simkó Endre
tanitóképezdei tanár, Altmann Gusztáv kisszebeni, Limberger István késmárki, Faix Mihály holló-lomniczi, Bartal Andor batizfalvi lelkészek.
Utóbbi lefordította németből tót nyelvre: „Ein Tag in Majanderam" cz.
művet. Czékus László, abauj-szántói lelkész: „Kennst du das Land" czimű
Schneller által kiadott művet magyar nyelvre, több egyházi és politikai
lapokba közleményeket írt, továbbá az ezredéves ünnepre, ünnepi éneket
írt. Ugyancsak ezredéves ünnepi éneket készített Kemény Lajos osgyáni
lelkész is és írt több lapba.
U g y a n c s a k s z a k - é s f o l y ó l a p o k b a n jelent meg több közlemény Bartholomeidesz Jánostól és Geduly Henriktől, ki ezenfelül kiadta
„Nyiregyháza az ezredik évben" czímű monographiát.
M a t e r n y Imre volt sátoralj a-uj helyi, Kovács Andor hernád-vécsei,
Bohus Pál apáczai, Deák Sándor türkösi, Boór Jenő fűrészmezei, Szorády
Lajos zajzoni, Moór Gyula brassói, Krcsméry Miloszláv jaszenovai lelkészek és Józsa Mihály brassói hitoktató szaklapokba és folyóiratokba írtak.
L a p s z e r k e s z t ő k : Zimann János iglói főgymnasiumi tanár szerkeszti a „Szepesi Lapok"-at; Porubszky Pál nyíregyházi főgymnasiumi tanár
a „Nyiregyháza" czímű társadalmi lapot; Riszdorfer János nagybányai
lelkész a „Nagybánya és Vidéké"-t; Janoska György liptó-szent-miklósi
lelkész a „Cirkevné Listy" havi folyóiratot; Geduly Henrik pedig egy
ideig szerkesztette a „Nyíregyházi Hirlap"-ot.
Az iskolai értesítőkben
megjelentek:
Az e p e r j e s i b e n : Dr. Szlávik Mátyás ezredévi ünnepi imája:
Kubányi Béla főgymnasiumi tanár : „Dicső multunk egy ezredév" czímű
költeménye, Hörk József collég, igazgató ezredévi ünnepi beszéde, ugyancsak tőle Herfurth József és Hazslinszky Tamás emlékezete.
A k é s m á r k i b a n : a lýceum történetére vonatkozó adatok.
A r o z s n y ó i b a n : a főgymnásium története Oravecz Mihály igazgatótól.
A n y í r e g y h á z i b a n : Pheidias. Részlet Maxime Collignon „Histoire
de la Sculpture grecque" czímű mű I. kötetének magyar fordításából,
Moravszky Ferencz tanártól.
A r i m a s z o m b a t i b a n az ezredéves ünnepélyre ima és értekezés
Sárkány Imre, s az ünnepi beszéd ezen alkalomból dr. Veres Samu főgymnasiumi tanároktól.
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Ezekben előadott tiszteletteljes jelentesem befejezését megelőzőleg tartozom annak kijelentésével, hogy a m. é. jelentésem
folytán hozott határozatokat végrehajtottam. Nevezetesen:
1. Vallás- és közoktatásügyi .minister urnák szólott üdvözlő
iratot felterjesztettem s ezt, valamint az arra kapott választ a
jegyzőkönyv mellékletében kinyomattam.
2. Karsay Sándor lemondott püspöknek szóló búcsúiratot
Glauf Pál egyházker. főjegyzővel személyesen adtam át s meghatott lélekkel voltunk tanúi azon hálatelt örömnek, melylyel
azt az agg főpásztor fogadta. Ezen búcsúirat is a jegyzőkönyv
mellékletében kinyomatott.
3. Megküldtem a köszönő iratokat gróf Andrássy Dénes,
Duka Tivadar, Szentiványi Miklós, Herrman Gusztáv, Laczo János
és Novák Mihály uraknak kegyes alapítványaikért s azok szövegét a jegyzőkönyv csatolmányaiként közzétettem.
4. Megrendeltem Thébusz „Zsinat története" czimu munkáját az egyházkerületi levéltár, tlieologia és tanítóképző könyvtáraiba.
5. Megküldtem Debreczen város polgármesterének a rendelt
köszönő iratot.
6. Közöltem a VII sz. b. v. egyházmegye elnökségével a
pereknek záros határidő alatt lebonyolítására vonatkozólag kötelező határozatot, a mely azonban csupán 2 havi késéssel hajtatott f. é. január hóban végre.
Tiszteletteljes jelentésem befejezéseül
hálás köszönetemet fejezem ki az egyházkerületi közgyűlés
előtt, az egyházkerület tisztviselői, az egyházmegyék elnökségei,
azok összes sorában kivált az én valóságos bajtársaim, a főesperes urak, valamint mindazon egyházi és iskolai tényezők, utóbbiak sorában kivált az igazgatók és dékánusok iránt, kik a lefolyt közigazgatási ev alatt is a sokasodott teendőket ügybuzgalommal végezték el.
Indítványba hozom, hogy az Úrhoz tértek sorában még
külön Farbaky József, Ivánka Imre és Hámos József érdemeiről
áldólag megemlékezni, a lemondottak közöl Bánó József, Rombauer Emil, Duka Róbert és Novák Mihály, ismételten pedig
Sztehlo János és Fábry János kiváló érdemeit méltatni, hogy
továbbá az alapítványt tevők irányában elismerő köszönetét ki/
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fejezni s azok sorában Scheffer Nándornét külön köszönő iratra
méltatni, hogy Gyurátz Ferencz püspököt testvéries melegséggel üdvözölni, Németh tábornok alapítványára vonatkozó jelentésemet pedig tudomásul venni méltóztassék.
Különben pedig az Úr áldó kegyelme nyugodjék ezen hű
egyházrésznek jobb sorsán, vezérelje nemes törekvésében sikerhez, tartsa meg rendületlenül azon a szt. alapon, a mely egyszer
vettetett s melyen épül biztosan az Úr szt. egyháza, benne a
hívek lelki üdve az örökéletre. Ámen!
A közgyűlés ezen jelentést egész terjedelmében jegyzökönyvébe felveszi s a püspöknek a lefolyt egyházi közigazgatási év minden fontos mozzanatát gondosan és
tanulságosan feltüntető munkájáért, az iránta osztatlanul táplált bizalom és szeretetteljes ragaszkodás lelkesen megujuló nyilatkozatai közt, köszönetét és elismerését fejezi ki.
A püspöki jelentés kapcsán előterjesztett indítványokra nézve következő intézkedések tétetnek:
1. A dunántúli testvéregyházkerület új püspökét,
Gyurátz Ferenczet, főpapi székében a közgyűlés meleg
rokonszenvvel és örömmel üdvözli s ez üdvözletét
nyomban, távirati úton is hozzájuttatni határozza.
2. Az Úrban elhunytak sorából kiemelve néhai
Farbaky József hegyaljai főesperest, mint aki szivének
nemes tulajdonainál fogva a közszeretet méltó tárgya,
az egyházkerület jegyzői tisztében 25 éven át kifejtett
buzgó és kiváló tevékenységével, valamint általában
az egyházi közügyek javára gyümölcsöztetett széleskörű tudása és fényes tehetségeivel ezen egyházkerületnek nemcsak egyik vezérmunkása, de sőt ékessége
volt, — halála felett a közgyűlés mély fájdalmát fejezi
ki s emlékét megörökitve átadja az utókor kegyeletének is.
3. Hasonlóan a veszteség fájó érzetével emel kegyeletes emléket jegyzőkönyvében a közgyűlés néhai Ivánka
Imrének, a gyámintézet egyik alapítója és volt elnökének, valamint néhai Hámos Józsefnek, aki egyházkerületünk világi jelesei közt evangéliumi hithűséggel buz-
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gólkodva, mint a rimaszombati e. prot. főgimnázium
igazgató-választmányának 34 éven át elnöke s a f.-pokorágyi egyházközség 36 óven át felügyelője maradanó
erdemeket szerzett.
4. Bánó József VI sz. k. v. egyházmegyei felügyelő lemondását, az egyházi közszolgálatban megfutott főiszázados pályája alatt szerzett erdemeinek
őszinte ős lelkes méltatása mellett veszi a közgyűlés
tudomásul, azon reményének ős óhajának adva kifejezést, hogy egyházkerületünk ezen oszlopfőrfia tapasztalatainak bő tárházát s lelkesitő példájának közvetlen hatását az egyházi közügyektől nem fogja még
végképen elvonni.
5. Szintúgy sajnálattal kiséri a közgyűlés Sztehlo
János és Fábry János kiérdeműlt főespereseknek hoszszű, hű és sikeres működés után az egyházi közszolgálattól való végleges visszavonulásukat, nemkülönben
Rombauer Emil brassói egyházmegyei másodfelügyelő,
Duka Róbert eperjesi egyházközségi felügyelő és Novák
Mihály eperjesi lelkész lemondását s méltó érdemeiket
jegyzőkönyvi elismerésben részesíti.
6. A bejelentett jótevőknek hitbuzgó áldozatkészségükért a közgyűlés hálás elismerést szavaz s azok
közül özv. Scheffer Nándornéhoz köszönő iratot is intézni határoz.
7. Végűi a néhai Németh tábornok alapítványának
végleges rendezése tárgyában tett jelentés helyeslő
tudomásul vétetik.
IV. (Mr.) Püspök bejelenti, hogy az 1896. évi XVI. számú
körlevéllel elrendelte, hogy hazánk ezerévi fenállása egyházkerületszerte megünnepeltessék, még pedig május 9-én az iskolában és május 10-én az egyházban; a felhívó szózatnak visszhangjaként beérkezett — 5 árvái egyház kivételével — jelentés
a kerület minden egyházából, fő- és középiskolájából a hálaadó
ünnep megtartásáról, mely sok egyházban alkalmúl szolgált a
protestáns áldozatkészség megnyilatkozására, gyűjtésekre, alapítványok létesítésére nemes czél érdekében.
Tudomásul vétetett.
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V. (Ms.) Püspök jelenti, hogy az 1896. évi egyetemes egyházi közgyűlésnek a jegyzőkönyv 86-ik pontja alatt meghozott
határozathoz képest intézkedett az iránt, hogy nagy reformátorunk, dr. Luther Márton halálának negyedfélszázados évfordulója az egyházkerülethez tartozó egyházak- és iskolákban
megünnepeltessék s hogy az emlékünnepek ennélfogva mindenütt meg is tartattak.
Tudomásul szolgál.
VI. (Mr.) A mult e'vi egyházkerületi gyűle'snek Miskolczon
tartott második üle'sszakában LXVI. sz. a, hozott határozata
folytán, püspök beterjeszti az árvái egyházmegye 1895. évi szept.
hó 23-án tartott közgyűlésének eredeti jegyzőkönyvét, melyben
az foglaltatik, hogy ezen egyházmegye ragaszkodva eddigi álláspontjához, a tiszai egyházkerületi gyűlésre azért nem küld képviselőket, mivel a püspök és általában az egyházkerületi elnökség választásába be nem folyt s arra az idő rövidsége miatt
most sem adatott meg néki a lehetőség; továbbá, mivel a m. é.
aug. 7-én hozott s az egyházkerületi s egyetemes gyűléshez intézett előterjesztése eddig elintézve nem lett. Továbbá jelenti a püspök, hogy a m. évi egyházkerületi gyűlés debreczeni első időszakában hozott XV. p. alatti határozat folytán ismételve fölhívta az árvái főesperest, hogy a közalapra s a vallástanitásra
vonatkozó kitöltött íveket, valamint több más jelentést az egyes
lelkészektől beköveteljen s esetleg a kötelességteljesitést megtagadó írásbeli nyilatkozatokat küldje be s miután az árvái főesperes a néki f. évi márczius 15-ig adott határidő alatt sem tett
eleget e felhívásnak, Strauch Béla egyházker. jegyző és Bobrovniczky Kálmán egyházi felügyelő személyében egyházkerületi
bizottságot küldött ki, amely eljárásáról jegyzőkönyvet vévén
fel, azt további eljárás végett az egyházkerületi törvényszék elé
terjesztette, az egyházkerületi törvényszék ennek alapján Miskolczon 1896. ápril 9-én tartott ülésében Skripeny János árvái
főesperes ellen az egyházi törvénykezési eljárást folyamatba
tette s annak keresztülvitelére az Alk. 359. §. d) pontja alapján
a XIII szepesi v. egyházmegye törvényszékétküld te ki, ezen törvényszék Poprádon 1896. julius hó 21-én tárgyalta ezen ügyet,
panaszlott bejelentette, hogy főesperesi állásáról lemondott, a törvényszék őt mindamellett feddésre s 25 frt 40 kr perköltségnek
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megfizetésére Ítélte, mely Ítélet jogerőre emelkedett. Skripeny
János a főesperesi állásra újból megválasztatván, f. évi augusztus hó 26-án azon jelentést küldte be, hogy az árvái egyházmegye f. évi aug. 20-án tartott közgyűlésén újból azt határozta,
hogy a jelenlegi kerületi gyűlésre képviselőket nem küld, mivel m.
évi határozatára a kerületi gyűléstől még semmi választ nem kapott s mivel az egyházmegyének pénzügyi kérdései a dunáninneni
kerülettel nincsenek tisztába hozva, továbbá, hogy az árvái egyházmegyei közgyűlés felhivta az egyházakat, miszerint a keriirületi segélyt fizessék le, de ne a kerületi pénztárba, hanem az
esperességi pénztárosnak, hol az, mint letét fog kezeltetni addig,
mig az egyházmegyének az egyházkerülethez való viszonya tisztába nem hozatik s ezenkivűl az egyházmegye több más, az illető
pontoknál előadandó határozatokat hozott, a jegyzőkönyvet azonban a főesperes sem eredetiben, sem másolatban be nem
küldte.
Az egyházkerületi közgyűlés a püspöknek ezen
ügyben tett intézkedéseit helyeslőleg tudomásul véve,
mély sajnálatát és megütközését fejezi ki azon kötelességmulasztó és törvényellenes eljárás felett, melyet
az árvái egyházmegye főesperese s lelkészei törvényes
egyházi főhatóságuk, a tiszai egyházkerület és annak püspöke iránt tanúsítanak s következő határozatokban állapodott meg:
1. Az árvái egyházmegye 1895. évi szeptember
23-án I. sz. a. hozott közgyűlési határozatát, mint a
zsinati törvényekbe ütközőt megsemmisíti.
2. Felhívja az árvái főesperest arra, hogy ugyanezen egyházmegye 1896. évi augusztus hó 20-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét eredeti példányban
a püspökhöz további eljárás végett f. október 31-ig
terjeszsze be.
3. Felhívj a s arra kötelezi Skripeny János árvái
főesperest még egyszer és utószor, hogy püspökünk
felszólításainak a közalapra s a, vallástanításra, valamint
a többi jelentések beküldésére vonatkozólag tegyen
eleget, a mult évi miskolczi kerületi gyűlés LXXVIII.
pontja alatt az árvái egyházmegyére kivetett 14 frtnyi
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kerületi és 61 frt iskolai segélyt az egyházaktél hajtsa
be s közvetlenül az egyházkerületi pénztárba (Beller
Károly pénztáros űrhöz Kassára) szolgáltassa be s
azon esetben, ha az alantas lelkészek kötelezettségöknek eleget tenni vonakodnának, erről tőlök Írásbeli
nyilatkozatot vegyen s eljárása eredményéről legkésőbben f. évi október hó 31-ig a püspöknek számoljon be.
S a mennyiben az árvái főesperes e felhívásnak e
határidőig sem tenne eleget, az egyházkerületi elnökség megbizatik, hogy ellene az Alk. 324. § d) és g)
pontjai s a 360. § alapján az egyházi törvénykezési
eljárást és vizsgálatot, a hivatalától való azonnali felfüggesztés mellett, az ezen ügyben az egyházkerületi
törvényszék által kiküldött XIII szepesi városi egyházmegye törvényszéke által folyamatba tehesse.
VII. (Mr.) A rnult évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének LXVI. pontjában adott megbízáshoz képest a püspök beterjeszti a liptói egyházmegye 1895. évi szeptember hó 4-én és
szeptember hó 23-án tartott közgyűlésének hitelesített eredeti
jegyzőkönyvét. Ennek kapcsán a liptói egyházmegyének az egyházkerületi gyűlésen megjelent küldöttei a gyűlés színe előtt élő
szóval azon kijelentést tették, hogy a f. évi augusztus hó 20-án
tartott egyházmegyei közgyűlésen kimondották azt, hogy bár
ezentúl is ragaszkodni fognak a mult évi határozatukban kifejezett óhajtásaikhoz, mindamellett az egyházkerületi közgyűlésre
képviselőiket elküldötték s ez által a, törvény előtti meghódolásuknak bizonyítékát adván, egy házmegy éj őket a tiszai egyházkerület atyafiságos szeretetébe ajánlják; egyúttal azonban kérik
anyanyelvük tiszteletben tartását, valamint egyéb óhajaiknak
figyelembe vételét.
A törvény iránti tiszteletnek s a testvéri érzületnek azon megnyilatkozása, melynek a liptói egyházmegye küldöttei kifejezést adtak, élénk visszhangra
talált az egyházkerületi gyűlés tagjainál; — őszinte
örömmel s a testvéri érzésnek viszonzásával üdvözli
tehát egyházkerületünk a maga kebelében, immár nemcsak a törvény hatalmánál fogva, de a kölcsönösen kifejezett jóindulat és szeretetj kapcsával hozzácsatolt
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liptói egyházmegyét s annak összes tagjait. Miután
pedig a liptói egyházmegye f. évi augusztus hó 20-án
tartott közgyűlése az által, hogy az idei egyházkerületi
közgyűlésre képviselőket. küldött, a mult évi szeptember
23-iki egyházmegyei közgyűlés határozatától eltérőleg
intézkedett, az egyházkerületi közgyűlés ez utóbbi határozatra nézve többé semmi intézkedésnek szükségét
nem latta, a felett tehát napirendre tért. A mi pedig a
liptói egyházmegye folyó évi augusztus hó 20-án hozott
határozatában foglalt s a küldöttek által szóval is kifejezett óhajtásokat illeti, azok közül az anyanyelv használata iránti jogot az egyházkerület eddig is elismerte,
s jövőben is elismerendi, a többi óhajtások tárgyalásába
bocsátkozni azonban sem időszerűnek, sem szükségesnek nem tartotta.
VIII. (Mr.) A mult évi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének LXVI. 2. pontjánál a püspök jelenti, hogy Osobrda Pál
szmrecsányi lelkész ellen az egyházi törvénykezési eljárás folyamatba tétetett, a minek eredménye az volt, hogy a liptói egyházmegyei törvényszék a megejtett vizsgálat és tárgyalás után
egyházi vétség tényálladékát fenforogni nem látván, a további
eljárást beszüntette; mely végzés egyik részről sem felebbeztetvén, jogerőre emelkedett.
Tudomásul vétetik.
IX. (Mr.) A múlt évi kerületi gyűlési jkv. L. pontjánál jelenti a számvevőszék, hogy az egyetemes közgyűlés a közalapra
vonatkozó adatok beküldésére határnapul 1896. évi márczius hó
1-ső napját tűzte ki. Ez okból az árvái és az időközben egyházkerületünkhöz csatolt liptói egyházmegyék a püspök által újból
felszólíttattak a szükséges adatoknak záros határidőben való beküldésére. A liptói egyházmegye ezen kötelezettségének eleget
is tett; az árvái egyházmegyéből azonban — Lestine kivételével — az adatok be nem érkeztek; a lestinei bevallás 11 frt
43 krban elfogadtatott, a többi árvái egyházakra, bevallás hiányában, lelkenként 1 krt vetett ki, úgy, hogy a lestinei bevallással együtt az árvái egyházmegyei j árúlék 70 frt 67 krt, a liptói
egyházmegyei járulék 328 frt 38 krt tesz ki. Az egyházkerület
összes járúléka 3396 frt 52 kr volna; mivel azonban ez összeg-
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ben a rendezetlen missiók járúle'ka 221 frt 18 krral bentfoglalta tik, mely összegnek behajtása legyőzhetlen akadályokba ütközik, a számvevőszék ezen 221 frt 18 krt addig, mig a missiók
ügye rendezve nem lesz, leirandónak tartja s az egyházkerület
járulékát 3175 frt 34 krra helyesbíteni javasolja, A közalapi
előmunkálat az egyházkerületnek 160 frt költséget okozott ; erre
nézve a számvevőszék javaslata az, hogy ez a közalap terhére
Írandó, az első évi járulékból levonásba hozandó s a ker. közigazgatási pénztárnak visszatérítendő.
Az egyházkerületi számvevőszék jelentése s javaslatai helybenhagyó tudomásul vétetnek, s az egyházkerületi elnökség felhatalmaztatik arra, hogy ha a kivetésre felhatalmazott egyetemes bizottságnak e tárgyra
vonatkozó jegyzőkönyve hivatalosan beküldetik, az e
tárgyban szükséges intézkedéseket megtehesse.
Egyszersmind köteleztetnek az egyházmegyék, hogy
a f. é. egyházker. körlevelek 55. sz. a. egyházmegyénként és egyházanként kimutatott járandóságot f. évi
deczember 15-ig egy összegben az egyházker. közigazgatási pénztárba küldjék be.
X. (Ms.) A vallástanításra vonatkozó összeírás eredményével s a mult évi egyházkerületi közgyűlés 51-ik pontjával kapcsolatban bemutattatott a vallásoktatás tárgyában szükséges
további intézkedésekre vonatkozó javaslat — s ezzel kapcsolatosan a debreczeni egyházköz égnek a kérvénye, melyben a
különböző helybeli tanintézetekben tanuló hitsorsos növendékek
vallásoktatására a közalap- vagy az államsegélyből egy hitoktatói
állás rendszeresítését kéri.
Az egyházkerület a javaslatokat elfogadván, kimondja, hogy:
1. A vallástant a kerületi középiskolákban a zsinati törvények 214-ik §-a értelmében minősített s a
többi szakok tanáraival teljesen egyenjogú vallástanárok tanítsák.
2. Kiváló figyelem fordítandó azon városi helyekre,
hol különféle idegen iskolákban hitsorsos tanúlók nagyobb
számban tanúinak s a hol külön ágost. hitv. evang.
katechetákat szükséges okvetlenül alkalmazni. Ilyen
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helyek: Kassa, Lőcse, Sajó-Gömör, Rima-Szombat,
Ungvár, Debreczen, Miskolcz, Nagy-Károly, S.-A.-Ujhely es Rozsnyó.
3. Minden népiskolában, legyen az akár felekezeti,
akár községi, akár állami, vagy egyes testületek által
fentartott, — a lelkészek tartoznak a vallásoktatást ellátni és pedig az anyaegyházakban levő összes iskolákban a helyi egyházközség hozzájárulásával, a leányegyházakban és szórványhelyeken pedig ott, ahol azt
sem az illetékes anya-, sem az illetékes leányegyházak
nem tehetik, — a közalap költségére.
4. Különös gond fordítandó a szórvány helyi vallásoktatásra s elodázhatlanul szükséges, hogy a lelkészek a vallásoktatás végzésére oda időnként és lehető
gyakran kijárjanak. Az erre szükséges összegek vagy
az államsegélyből, vagy a közalapból lesznek fedezendők.
5. A vallásoktatók kötelesek a tanítás eredményéről a püspök úrnak tanévenként jelentést tenni.
6. Örvendetes tudomásul vétetett, hogy a mult
évi egyetemes közgyűlés 4350 forintot juttatott a
vallásoktatás némi segélyezésére, a mely összegből
kerületünkre 1245 frt esvén, ezen összeg azon egyházak között osztatott ki, a melyekben vagy azok
szórványaiban 50-nél több hitsors-növendék járt idegen iskolába. — Ez alapon Gömör-Panyit 80 frt,
Kladzány 100 frt, Uj-Klenócz 100 frt, Abos 80 frt,
Ungvár 100 frt, F.-Kemencze 100 frt, Pazdics 50 frt,
S.-A.-Ujhely 80 frt, N.-Károly 80 frt, Debreczen 150
frt, Kaza 100 frt, Kölese 75 frt, Liptó-Arva, az egyházker. elnökség rendelkezésétől függőleg 150 frt segélyben részesültek.
7. Tudomásul vétetett végül, hogy az egyházkerületünkhöz tartozó 136 leányegyházban, 5 fiók idegen
iskolában és 50 anyaegyházhoz tartozó 127 szórványhelyen a vallástan oktatásával járó költségek, a melyek
nagyobbára csak a lelkészek számára szükséges fuvarköltségeket foglalják magukban, 6960 frtra rúgnak s
hogy az idegen városi iskolákba, gymnasiumokba, reál-,
/
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polgári, kereskedelmi iskolákba járó hitsorsosaink vallástanítása cze'ljából alkalmazandó ág. hitv. evang.
katecheták fizetéseinek pótlására ez idő szerint 4730
frt szükséges s amennyiben ezen két rendbeli költségek fedezésére sem az egyes egyházmegyék, sem az
egyházkerület alappal nem bírnak és felesleggel nem
rendelkeznek: az egyetemes egyházi közalap volna
hivátva arra, hogy az egyházkerület ezen szükségletét
összesen évi 11690 forinttal fedezze.
8. Végül a debreczeni egyházközség kérvénye kiadatik az államsegély-osztó egyetemes bizottság egyházkerületünkbeli tagjainak támogatás végett.
XI. (G.) Olvastatott báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő
és Baltik Frigyes, hivatalban legidősebb püspök, mint az egyetemes közgyűlés elnökségének Ácsán 1896. évi juli 12-én, illetőleg Balassa-Gyarmaton u. é. juli 16-án 41. sz. a. kelt leirata,
melylyel a Budapesten, a Deák Ferencz-téri ev. egyházközség
nagytermében f. é. október hó 21-én d. e. 10 órakor tartandó
egyetemes közgyűlésre s az előző napon este 6 órakor ugyanoda kitűzött előértekezletre, az egyházi alkotmány 148. §-a értelmében, a hivataluknál fogva jogosult tagok, valamint képviselőik által az egyházkerületek meghivatnak.
A közgyűlés az egyházi alkotmány 114. § p)
pontja értelmében ezen egyetemes közgyűlésre a következő képviselőket küldi ki, még pedig:
a) M e g b i z ó-le v é l i el: Berzeviczy Egyed, Fabinyi Ferencz, Kubinyi Géza, dr. Markó Sándor, dr. Meskó
László, Radvány István, Szentiványi József, Szontagh
Pál világiakat, a lelkészek közül pedig: Gsisko János,
Dianiska András, Kmeti János, Liszkay János, Moór
Gyula, Strauch Béla, Törköly János és Ujágh Károlyt.
b) J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t m e l l e t t : dr. Zelenka Lajos, Majerszky Béla, Gresch Ágost, Hevessy
Bertalan, Kulman János, Hámos Zoltán, Benczúr Géza,
dr. Nagy Árpád, Szentiványi Márton világiakat és a
lelkészek közöl Ohotvács Endre, Kemény Lajos, Janoska
Györgyöt.
c) Az e g y h á z i a l k o t m á n y 148. § c) p o n t j a
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a l a p j á n az egyházkerületünkben főgymnasiumok két
küldöttjét ezen közgyűlésre megválasztani, a megállapított sorrend szerint, az eperjesi és iglói főgymnasium
jogosultak.
XII. (Mk.) A mult évi ker. gyűlési jkv. XIV. pontjánál jelentetett, hogy egyházkerületünknek mult évi indítványát az
egyetemes gyűlés magáévá tette, s egyházunknak nagyobb mérvű
állami dotatiója tárgyában a kérvényt egy küldöttség által a
kormányíjak átadta.
Tudomásul vétetik.
XIII. (Mk.) A brassói egyházmegye beterjeszti azon kérvényét, melyben a kormánytól azt kéri, hogy miután az egyházpolitikai törvények életbeléptetése folytán házassági ügyekben az egyházmegyei pénztár által szedett, évenként mintegy
300 frtra menő jövedelmétől elesett, az állam részéről ezért kárpótlásban részesíthessék.
A brassói egyházmegye ezen kérvénye kiadatik a
püspöknek további intézkedés végett.
XIV. (Ms.) Püspök előterjeszti, hogy az egyházkerület által a lelkészek alkalmazása tárgyában még 1894-ben elfogadott
s ugyanazon évben az egyetemes közgyűléshez megerősités végett felterjesztett szabályrendelet még nem hagyatott jóvá,
amennyiben a mult évi egyetemes egyházi közgyűlés kimondta,
hogy e tárgyiján az elvi jelentőségű intézkedésekre nézve lehető
egyöntetűség volna kivánatos, miért is csak akkor fog az ügy
érdemleges felülvizsgálatába bocsátkozni, ha az e tárgyú javaslatokat mind a négy egyházkerület beterjeszti.
Tudomásúl szolgál.
XV. (G.) Az egyházker. háztartási szabályrendelet életbeléptetése tárgyában jelenti a nagybizottság, hogy a szabályrendeletet a m. é. egyetemes közgyűlés észrevétel nélkül jóváhagyta, s hogy az egységes pénztár befogadására vállalkozó
egyházközségek közöl a legmegfelelőbb ajánlatot a miskolczi
egyházközség teszi, midőn a pénztár helyiségeul az e czélra
készülő pánczél-szobát ajánlja fel díjmentesen.
Az egyházi alkotmány kívánalma szerint jóváhagyott háztartási szabályrendelet kihirdettetvén, annak
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életbelépését a közgyűlés az 1897. évi január 1-jére
tűzi ki, s a végből a következő intézkedéseket teszi:
1. Az egyházkerületi pénztár helyiségére nézve elfogadtatik a miskolczi egyházközségnek, a f. é. augusztus
hó 18-kán tartott egy háztanács-gy ülésé bői keltezett aj ánlata, még pedig a díjmentességért köszönettel.
2. Egyházkerületi pénztárosnak Kulcsár Károly
gondnok; ellenőrnek pedig Maruzsák Károly könyvelő
választatik meg, kik közül az első jelen lévén, a tiszti
esküt nyomban leteszi.
3. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökeiül :
Lichtenstein József és Terray Gyula, tagjaiul pedig a
pénztároson és ellenőrön kívül, Beller Károly, Fischer
Lajos, Institórisz Endre, Majerszky Béla, dr. Markó
László, Polgár Lajos, Törköly János s ügyészül Glósz
Károly választatnak meg.
4. Az egyházkerületi számvevőszék a következőkből alakíttatik meg: Benczúr Géza és Osiskó János elnökök, Materny Lajos számvevő, tagjai pedig: Bánó
Árpád, Bartholomaeidesz László, Berzeviczy Egyed, Brósz
László, Hámos Zoltán, Prúnyi Ottó, Moór Gyula, Radvány István és Topscher György.
5. Az egyházkerületi nyugdíj intézeti bizottság Gresch
Ágost és Strauch Béla társelnökök mellett Dobó Adolf,
Fischer Miklós, Janoska György, Justli S. István, Kmeti
János, Kulman János, Székely Gyula, Wünschendorfer
Károly, Ujágh Károly és Zvarinyi Sándor tagokból
szerveztetik.
6. Az egyházkerületi árvaházi bizottságba Gál János
és Terray Gyula társelnökökké, Baltazár Antal, Bazilidesz
Gusztáv, Becser Endre, Hevesy József, Justh János,
Sárkány Kálmán, Stefancsok Károly, Szmik Gábor, Tichy
Mihály és Weisz Antal tagokűl választatnak.
7. Végűi meghatalmaztatik az egyházkerületi elnökség mellett Radvány István, Majerszky Béla és Materny
Lajos tagokból álló bizottság, hogy az eddigi pénztárosoktól a f. évi zárszámadás alapján a pénztárakat átvegye
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s a most megválasztott pénztáros, ellenőr s egyházker.
pénzügyi bizottság kezelésébe átadja.
X VI. (G.) Olvastatott Szontagb József nyugdíj intézeti és
árvaházi bizottsági elnök Rozsnyón 1896. évi augusztus 12-kén
kelt lemondása.
A közgyűlés nevezett lemondását, az egyházkerületi
nyugdíjintézet és árvaház kormányzása körűi kifejtett
buzgó tevékenységének elismerése mellett tudomásul veszi.
XVII. (Ms.) Bemutattatott és kihirdettetett a rendbüntetési
jog mikénti gyakorlása tárgyában az 1894. évi május hó 16 és
17-ik napjain tartott közgyűlésen megállapított s a műit évi
egyetemes egyházi közgyűlés 73. pontja alatti határozatával jóváhagyott egyházkerületi szabályrendelet.
Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a kihirdetett szabályrendelet azonnal életbe lép s püspök
felkéretik, hogy azt az egyházmegyékkel közölje s a
közzététel iránt kellően intézkedjék.
XVIII. (Ms.) Előterjesztetett a liptói egyházmegyéhez tartozó politikai községek beosztására vonatkozó javaslat.
A bemutatott javaslat észrevétel nélkül elfogadtatván, a liptói egyházmegyéhez tartozó községek a
nuílt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 52-ik
pontja alatt megállapított szabály rendeleti tervezetbe a
javaslat szerint felvétetni határoztatnak, s a püspök
felkéretik, hogy az ekként kiegészítendő beosztási tervezetet az egyházkerület pénztára terhére két példányban
elkészíttetve, azt jóváhagyás végett az egyetemes egyházi közgyűléshez terjeszsze fel.
XIX. (G.) A kidolgozandó egyházkerületi szabályrendeletre
nézve a nagybizottság jelenti, hogy a tervezet egyéb halaszthatlan ügyek miatt nem készülhetett el, s igy a határidőt a jövő
évi közgyűlésig meghosszabbítani kéri.
Tudomásul vétetik s a kért halasztás megadatik.
XX. (Mk.) A mult évi kerületi gyűlési jkv. XXII. pontja
alatt foglalt határozat folytán az egyházkerületi nagy bizottság
Poprádon f. évi julius hó 3-án tartott ülésében tárgyalás alá
vette az egyházmegyék kikerekítése- és beosztásának ügyét s
elvül kimondván azt, hogy a beosztási javaslat csak azon egy-
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házmegyékre terjedjen ki, a melyek azt önmaguk kívánják, vagy
a melyeknél további önálló fenmaradhatásukra nézve a kellő
erők és biztosítékok hiányzanak, következő javaslatban állapodott meg:
1. A VI szabad kir. városi — feloszlását ismételten önmaga
is elhatározott— egyházmegyéből csatoltassék K a s s a két egyházközsége a hegyaljai, — K é s m á r k egyházközsége a tátraaljai, — L ő c s e egyházközsége a XIII Szepes-városi, — B á r t f a
két egyházközsége, E p e r j e s két egyházközsége, K i s - S z e b e n
két egyházközsége és P l a v n i e z a egyházközsége a sáros—
zempléni egyházmegyékhez.
2. A VII bányavárosi egyházmegyéből csatoltassék S t o ó s z
egyházközsége a hegyaljai egyházmegyéhez, — G ö 11 n i c z b á n y a,
K r o m p a c h , M e r é n y, R e m e t e , S z o m o 1 n o k és S v e d 1 é r
6 egyházközség pedig a XIII szepesi városi egyházmegyéhez, —
végre
3. Az árvaegyházmegyei 6 egyházközség, nevezetesen A l s ó ív u b in, J a s z e n o v a , I s z t e b n e , L es t i n i , N a g y f a l u és
Z s a s k o csatoltassék a liptói egyházmegyéhez.
Ezen javaslat alkotmányos tárgyalás végett az egyházmegyékkel közöltetvén, azok arra nézve következőképen nyilatkoztak:
a) a VI sz. kir. v á r o s i egyházmegye annak kijelentésével, hogy az egyházmegye e tárgyban már az 1894. évi eperjesi
és lőcsei közgyűléseken jogérvényesen határozott s a felosztást
két ízben kimondotta, e kérdést ujabb szavazás alá bocsátani
szükségesnek nem tartotta s a felosztás végrehajtására egy
bizottságot küldött ki.
b) A XIII szepesi városi egyházmegye nyilatkozata be nem
küldetett.
c) A VII sz. b á n y a v á r o s i egyházmegye örömmel járúl a
nagybizottság indítványához s a XIII szepesi városi egyházmegyébe leendő bekebelezésének végrehajtására bizottságot küldött ki.
cl) A g ö m ö r i egyházmegye továbbra is eddigi épségében
kíván megmaradni, a többi egyházmegyékkel szemben pedig
azon elvi álláspontot foglalja el, hogy mások érdeke felett
azok meghallgatása nélkül határozni nem akar.
e) A k i s h o n t i egyházmegye a nagybizottság javaslatát
egészben elfogadja.
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f ) A t á t r a a l j a i egyházmegye eddigi területet és elnevezését továbbra is meg akarja tartani, azonban ha valamely
szomszéd-egyházközség hozzá akar csatlakozni, azt a legnagyobb
készséggel fogadja a maga kebelébe.
g) A s á r o s — z e m p l é n i egyházmegye a hozzája kívánkozó
VI sz. kir. városi egyházmegyebeli egyiiázakat szivesen fogadja,
más egyházmegyék egyházközségeire nézve, melyek a kiválást
óhajtják, ellenvetést nem tesz, de az erőltetett széttagolást nem
kívánja.
h) A h e g y a l j a i egyházmegye elfogadja a nagybizottság javaslatát, de azonfelül, hogy a 13 vármegyére terjedő hegyaljai egyházmegyében szétszórtan egyházközségek és missiói
pontok czélszerubb közigazgatási felügyelet és gondozás alá vehetők legyenek, a hegyaljai egyházmegye ketté osztását óhajtja.
i) A b r a s s ó i egyházmegye a nagybizottság tervezetéhez
hozzájárul
j) Az á r v á i egyházmegye nem fogadja el a nagybizottság határozatát s továbbra is önálló egyházmegyeként kíván
megmaradni.
Az egyházkerületi gyűlés az egyházmegyék többségének nyilatkozata alapján határozattá emelte úgy a
nagybizottságnak, mint a hegyaljai egyházmegyének
javaslatát s következőképen osztotta be a hozzá tartozó egyházmegyéket:
1. A XIII sz. v. egyházmegyét alkotják azon egyházközségek, melyek eddig hozzá tartoztak, s azonkívül az
eddigi VII bányavárosi egyházmegyéből: Göllnitzbánya,
Krompách, Merény, Remete, Szomolnok és Svedlér s az
eddigi VI sz. kir. városi egyházmegyéből: Lőcse.
2. A t á t r a a l j a i e g y h á z m e g y é t képezik, az
eddig ahhoz tartozó egyházközségek s a VI sz. kir.
városi egyházmegyéből hozzá csatolt Késmárk.
,3. A g ö m ö r i e g y h á z m e g y e és
4. A k i s h o n t i e g y h á z m e g y e eddigi területükkel változatlanúl hagyatnak.
5. A s á r o s—z e m p l é n i e g y h á z m e g y é t alkotják az eddig ahhoz tartozott egyházközségek közül:
Budamér, Girált, Hanusfalva, Német-Jakab vágás, Kom-
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lós-Keresztes, Komlós, Kükemező, Lapos, Margonya,
Kapi-Németfalu, O-falu, Zsegnye, továbbá az eddigi
VI sz. kir. városi egyházmegyéből, Bártfa két egyházközsége, Eperjes két egyházközsége, Kis-Szeben két
egyházközsége és Plavnicza.
6. A l i p t ó i e g y h á z m e g y e eddigi területéhez
hozzácsatolt-atik az árvái egyházmegye összes 6 egyházközsége.
7. A h e g y a l j a i e g y h á z m e g y é t alkotják:
Miskolcz, Diós-Győr, Sajó-Kaza, Arnót, Fancsal, Csanálos, Tállya, Szántó, Hernád-Vécse, eddigi egyházközségei,
továbbá a VII bányavárosi egyházmegyéből: Stósz, a
VI sz. kir. városi egyházmegyéből: Kassa két egyházközsége, s a sáros—zempléni egyházmegyéből: Abos,
Ránk, Felső- és Alsó-Kemencze.
8. A t i s z a v i d é k i e g y h á z m e g y e következő
egyházközségekből alakíttatik: a hegyaljai egyházmegyéből: Nyiregyháza, Tokaj, Debreczen, Nagy-Bánya, NagyKároly, Nagy-Várad, Kölese és S.-A.-Ujhely s a sáros—
zempléni egyházmegyéből: Pazdics, Sókút, Mernyik,
Kladzány, Uj-Klenócz egyházközségekből.
9. A b r a s s ó i e g y h á z m e g y e pddigi állapotában
érintetlenül hagyatik.
Az egyházkerületi elnökség megbizatik, hogy ezen
új beosztást jóváhagyás végett a folyó évi egyetemes
gyűlés elé terjeszsze, s a jóváhagyás után ezen új beosztásnak 1897. évi január hó 1-én leendő életbeléptetése iránt a szükséges intézkedéseket megtegye.
XXI. (S.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyve 31. pontjánál jelenti a kerületi nagybizottság, hogy az állami, községi,
társulati és magán nép- és polgári iskoláknál tartandó nyilvános-, magán-, pót- és javító vizsgálatok megejtése körül követendő eljárásról, valamint a tanítók és tanítónők képesítő vizsgálatairól szóló cultusministeri szabályzat véleményes jelentés
végett egyelőre egyházkerületünk tanítóképzője tanári karának
adatott ki — és hogy ezen jelentés szériát az itt említett szabályzatokban nincsenek oly elvek, tételek, avagy kifejezések, melyek
autonom egyházunk iskoláit bántólag érintenék.
«
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Ezen szabályzatot a közgyűlés határozatilag megállapítván, azt e jegyzőkönyv melléklete képen egész
terjedelmében kinyomatni rendeli s életbelépésének
idejéül a jövő 1897. évi január 1-ét tűzi ki.
XXII. (S.) A kerületi nagy bizottság bemutatja a, középiskolai
vallástanítás ellenőrzése és a VIII. oszt. vallástani vizsgálat vezetése tárgyában megalkotott — az 1896-ik évi 57. körlevélben
olvasható — szabályrendeleti javaslatot.
A kerületi közgyűlés ezen javaslatot a következő
módosításokkal elfogadja:
1. Magában a czimben a „vallástani érettségi vizsgák" helyett „szigorított vallástani osztály vizsga" kifejezés foglaljon helyet, mely kifejezés a 12-ik §-ban
is érvényesül.
2. A 2-ik § „egy rangban áll a többi rendes tanárokkal" kifejezés „a többi rendes tanárokkal ugyanazon jogokat élvezi", módosítást nyert.
3. A 4. § a következő szövegezést kapta: „A
vallástanár a tanév végén jelentést tesz a püspöknek
a tanintézet vallásoktatásáról és vallási ügyeiről és pedig
saját tanintézeteinkben az intézeti igazgatóság utján, —
idegen tanintézetekből közvetlenül".
4. Az 5. § második kikezdésében az „esetleg" szó
helyett „vagy" szó, mint stiláris helyesbítés foglal helyet.
5. A 8-ik § „erkölcsvallási állapotára" kitétele „valláserkölcsi jellegére" kifejezéssel cseréltetik fel.
6. A 12-ik §-ban, „mely a hit- és erkölcstanon
és az egyháztörténeten kivül a bibliai ismeretre is kiterjedhet" helyett „mely a VIII-ik osztály vallástananyagára kiterjed" álljon.
A teljes szövegében megállapított ezen szabályzat
e jegyzőkönyv mellékletében kinyomatni rendeltetett és
életbelépésére 1897. január 1 -je határoztatott.
XXIII. (G.) Felvétetett az egyházkerületi népiskolai tankönyv-bíráló bizottság javaslata, melyben az 1894. évi egyházker. közgyűlés jegyzőkönyve XXXI. pontjában hozott határozata
következtében, a német és a tót tannyelvű elemi iskolák használatára pótlólag a következő tankönyveket ajánlja:
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A) N é m e t

-

nyelvűek.

I. Földrajz-történelmi

szak.

1. Philipp J. Die Heimatskunde, Erster geographischer Unterricht für die III. Klasse der Volksschulen. Kötve 25 kr. Igló, Csetényi Emil.
2. Vargyas. Erdbeschreibung für die III.—VI. Klasse der
Volksschulen. Osztatlan népiskolák számára.
3. Vargyas. Geschichte der Ungarn in Zeitbildern.
4. Philipp J. Geographie für die IV., V. und VI. Klasse
der Volksschulen. Hornyánszky Budapest.
II.

Természetrajz.

1. Pokorný. Naturgeschichte für Volksschulen.
2. Vargyas Naturgeschichte für die V. und VI. Klasse der
Volksschulen. Osztatlan iskolába.
III.

Természettan.

1. Crüger. Physik für Volksschulen.
2. Dr. Kempf. Naturlehre für die Volksschulen.
3. Bein. Naturlehre für Volksschulen.
IV.

Számtan.

1. Močnik-Orbók, számolókönyvek.
2. Ambros-Kopetzky. Rechenbuch für Volks- und Bürgerschulen. I—VIII. Heft. Wien, Pichler.
3. Szirmay. Számtani példatár. Osztott népiskola számára.
B) T ó t

I. Olvasás

nyelvűek.

—

nyelvtan.

1. Bella János. Slovenský Abecedár a prvá čitanka.
2. Groó Vilmos. Uhorská čítanka a cvičebná knižka pre
II., III. a IV-tű Klassu slovenských pospolitých skôl. — Vezérkönyv.
3. Druhá čítanka. Názorné vyučovanie pre strednie triedy
a. v. škôl. Vydal zvolenský seniorát.
4. Ertl Heribert. Abecedár a prvá Čítanka pre počiatočné
ludové školy.
5. Német Lajos és Linder Károly. Olvasókönyv az ág. hitv.
ev. elemi iskolák III. és IV. osztályai számára. Úgyszintén:
Nemzeti olvasókönyv, szerkesztette több tanférfiu. A magyar
nyelvben előhaladott iskolák számára.
4*
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6. Sebesztlia, Károly. Uhorská mluvnica pre nižšie a pre
vižšie triedy elementárnych škôl.
7. Rizner Lajos. Szirmay-fele magyar nyelvképző iskola,
tót tannyelvű iskolák számára.
II.

Földrajz-történelem.

1. Vargyas E. Groó V. Zemepis pre IV., V. a Vl-tú triedu
dedinských pospolitých škôl.
2. Sebesztlia Károly. Zemepis pre slovenské elementárné školy.
3. Ertl Heribert. Zemepis pre V. a Vl-tú triedu slovenských
a slovensko-uherských pospolitých škôl.
4. Vargyas E. Groó V. Dejepis Uhorska pre V. a Vl-tú
triedu dedinských pospolitých škôl.
5. Sebesztlia Károly. Dejiny Uhorska pre slovenské elementárné školy.
6. Bezso János. Tretia čítanka a mluvnica pre evanjelické
a. v. počiatočné školy. Ismétlő iskola számára.
7. Ballagi és Nagy L. Magyarország története.
8. Prostonárodný evanjelický školník. Vydal Zvolenský seniorát. — Tanítóknak vezérkönyyül.
III.

Természetrajz.

1. Ertl Heribert. Krátký prírodopis pre slovenské elementárné školy.
2. Ertl Heribert. Prírodopis pre slovenské káždodenné a
opakujúcé národnie školy.
3. Vargyas E. Groó V. Prírodopis pre V. a VI-tű triedu
dedinských pospolitých škôl.
IV.

1.
školy.
2.
3.
4.

Természettan.

Ertl Heribert. Krátký Silozpyt pre slovenské elementárné
Bezso János. Silozpyt čili Fyzika pre národné školy.
Mauritz Rezső. Természettan. Városi iskoláknak.
Uram Gergely. Zdravo a teloveda pre ludové školy.
V.

Számtan.

1. Groó Lajos Géza. Počtové príklady pre slovenskie národnie školy.
2. Bezso János, Prvá počtovnica pre ludové školy. Osztatlan iskola I. és II. oszt. számára.
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3. Dr. Lutter F. Sbierka počtovedných príkladov, pre národnie
školy. Osztott városi iskoláknak.
4. Močnik-Orbók. Számolókönyv a ne'piskolák számára 6 füzet.
A közgyűlés a bizottságnak ezen javaslatát elfogadva, az abban felsorolt tankönyveknek a német, illetőleg a tót tannyelvű elemi népiskolákba való kötelező
behozatalát elrendeli.
A mennyiben pedig a tót nyelvű tankönyvek a
csak ujabban idecsatolt liptói és árvái egyházmegyékre
való tekintet nélkül állapíttattak meg: felhivatnak ezen
egyházmegyék, hogy a népiskoláikban eddig használatban levő tankönyveket megbirálás végett bemutassák.
XXIV. (Ms.) Előterjesztetett az egyházpolitikai törvények
végrehajtásáról szóló jelentés s ezzel kapcsolatosan a gömöri
egyházmegye indítványa az egyházkerületünkhöz tartozó tanítóknak anyakönyvvezetői helyettesekül való alkalmazása tárgyában.
Az előadott jelentés, mely szerint az egyházpolitikai
törvények végrehajtása tárgyában kiadott egyetemes
gyűlési utasitás végrehajtatott, tudomásul szolgál s a gömöri egyházmegye indítványa alapján kimondatik, hogy
tanítóink csak iskolafentartó egyházközségük beleegyezése s az egyházmegyei elnökség jóváhagyása mellett'
vállalhatják el a helyettes anyakönyvvezetői állást.
XXV. (Ms.) Előterjesztetett Marton János e. k. ügyész jelentése az erdélyrészi szász egyházkerület azon vélt sérelme tárgyában, mely az erdélyrészi missiói körök szervezéséImi s különösen két illetékességi ügyből kifolyólag merült fel,
mely is a következő:
Zsinati törvényünk 27. §-a értelmében a m a g y a r á l l a m
t e r ü 1 e t é n lévő összes polgári községek anyaegyházakba és szükség esetén missiói körökbe lévén az illető egyházkerületek által
beosztandók, ugy egyházkerületünk, mint egyházkerületünk püspöke e törvényszakaszt egészen helyesen akként magyarázta,
hogy a m a g y a r á l l a m területében Erdély is bentfoglaltátik és
így e tekintetbeni intézkedéseit az erdélyi részekre is kiterjesztette
oly módon, hogy a beosztásra vonatkozó és az egyetemes közgyűlés jóváhagyása alá terjesztett szabályrendeletben, a külön
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egyházi hatóság alatt álló erdélyi részekben Brassó, Udvarhely,
Torda és Deés központtal missiói köröket létesitett csupán és azon
oknál fogva, mert tekintetbe vette — testvéries figyelemből —
azt, hogy hazánk erdélyi részeiben van egy önálló egyház, a
magát előbb erdélyi szász, utóbb erdélyrészi ág. hitv. ev. országos egyháznak nevező egyházkerület, amely a mienkkel közös területen van hivatva az egy hiten lévők vallási és egyházi
czéljait velünk együtt munkálni, arra is gondot fordítván e beosztás, hogy a missió-központok olyan városokban helyeztessenek el, a hol az erdélyrészi egyházkerületnek nincsen szervezett
anyaegyház-községe.
Kerületünk ez intézkedése, de különösen két illetékességi
ügyből kifolyólag,. püspökünk által az erdélyrészi egyházkerülethez 3232/894. sz. a. intézett átirat miatt, püspökünk ellen és hivatalos túlterjeszkedést panaszolva, az erdélyrészi ág. hitv. consistorium 424/895. sz. a. sérelmet panaszolt a nagymélt. cultusminiszter
előtt, amelyben a zsinati törvényünk 27. §-ának értelmezése ellen tiltakozván, arra kéri a ministert, hogy mondja ki, hogy
úgy e törvényszakasz, valamint általában zsinati törvényünk
által az erdélyrészi ág. ev. országos egyház területe nem érintetik s az csakis a tiszai kerülethez csatolt brassói magyar esperességre kötelező.
A nagyméltóságú cultusminister ur, daczára püspökünk
és egyetemes felügyelőnk által adott és szentesített törvényeinkben gyökeredző alapos felvilágosításainak az erdélyrészi consistoriumhoz 39210/895. sz. a. intézett és egyetemes felügyelőnkkel a l k a l m a z k o d á s v é g e t t egyszerűen közölt rendeletében
kimondta, hogy miután zsinati törvényünk a Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. egyházra nem, csakis a brassói
magyar egyházmegyére kötelező, ennélfogva a hivatkozott 27.
§ értelmében egyházkerületünk missiói köröket csakis a kötelékébe tartozó brassói magyar egyházmegye területén belől létesíthet és nem egyszersmind olyan területen is, amely az erdélyrészi egyházkerülethez tartozik, amely kerület saját alkotmánya
értelmében van kötelességszerűen hivatva egyházi ügyeit teljesen független önállósággal intézni. E törvényes helyzetnek tiszteletben tartását — úgymond a rendelet — egyaránt megkívánja a testvéries együttműködés és a valláserkölcsi élet maga-
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sabb érdeke! Végűi kijelenti a minister, hogy e rendeletével az
erdélyrészi consistorium és püspökünk között felmerült illetékességi kérdés elintézést nyert.
E ministeri rendelettel szemben egyetemes felügyelőnk reprezentált, értesítvén a ministert arról, hogy átiratait s az egész
ügyet az egyetemes gyűlés elé fogja terjeszteni.
Egyházegyetemünk a Budapesten 1895. október 9—12-én
tartott közgyűlésében (9. pont) tárgyalván az ügyet, az egyetemes felügyelő eljárásának helyeslése és elfoglalt álláspontjának
elfogadása mellett a cultusminister eljárását és rendeletét sérelmesnek találván, az ellen az egyetem részéről felterjesztés intézését határozta el. Ez igazaink tudatában erélyes, de egyetemünk méltóságához illő,hangon szerkesztett felterjesztés a f. é.
elején lett a cultusministerium elé terjesztve s az arra adandó
és a f. é. egyetemes gyűlésünkön tárgyalandó ministeri leirat
elé élénk érdeklődéssel tekint egyházkerületünk.
Az egyházkerületi közgyűlés a püspöknek ez ügyben tanúsított magatartását elismerő helyesléssel veszi
tudomásul s meleg érdeklődéssel tekint a további fejlemények elé.
»
XXVI. (Mr.) A mult évi ker. gyűlési jkv. XIX. pontja
alatti határozat folytán püspök jelenti, miszerint az egyetemes
gyűlés kerületünknek a tanügyi bizottság tagjaira nézve tett
észrevételét még nem tárgyalta érdemileg, azon javaslatát pedig,
hogy az egyetemes szabályrendeletek az egyházkerületekkel közöltessenek alkotmányos tárgyalás végett, el nem fogadta, hanem hogy a javaslatok tárgy altatásuk előtt lehetőleg ismertek
legyenek, akkép intézkedett, hogy azok sokszorosítva, a püspök
utján a képviselőkkel közöltessenek.
Tudomásul vétetik azzal, hogy kerületünk az egyetemes szabályrendeletek tárgyalására vonatkozó határozatát fentartja s azt ujabbi megfontolás és elfogadás
végett az egyetemes gyűlés elé terjeszti.
XXVII. (Ms.) Püspök bejelenti, hogy a mult évi egyetemes
közgyűlés a pénzügyi bizottságnak adta ki kerületünk azon indítványát, illetve kérelmét, mely szerint az egyetemes egyházi
törvényszék lelkész-biráinak közgyűlési uti költségei az egyetemes pénztár terhére javasoltattak utalványoztatni s egyszer-
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smind kérelmeztetett, hogy térítse meg az egyetemes pénztár
az egyházkerületi pénztárnak az uj zsinati alkotmány életbelépte
óta felmerült s két egyetemes törvényszéki lelkész-biró részére
közgyűlési útiköltség és napi dij 'fejében kifizetett 217 frt 27 kr.
költséget.
Tudomásul szolgál.
XXVIII. (S.) A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzó'könyve
28-ik pontja értelmében az egyetemes theologiai akadémia és a
két testvérintézet egyesítésének lehetőségét és módozatait tanúlmányozó és eziránt javaslatot teendő bizottság lévén kiküldve,
miután ezen ügy egyházkerületünket — mint a melynek kebelében az egyik, az eperjesi theológiai testvérintézet fennáll —
legközelebbről érdekli;
a kerületi közgyűlés a fenforgó kérdésben álláspontját azzal jelzi: hogy miután a szándékolt egyesítés
— ha az egységes intézet nem Budapesten létesül a
tudományegyetemmel kapcsolatban — tanúimányi úgy,
valamint anyagi tekintetből is aggályokat keltő és igen
sok nehézségbe ütköző; miután továbbá egyházkerületünknek hő óhaja az, hogy az eperjesi theológiát, mint
ősintézetét továbbra is fentartsa; miután végre ezen
tanintézetének, mint „egyetemes jellegű"-nek s legnagyobbrészt a többi egyházkerület számára lelkészeket
nevelőnek — hozzájárúlásunkkal — az egyházegyetem
költségén fenntartása méltányos és jogos kivánalom:
egyházkerületünk az itt jelzett ügyre nézve közelebbről és tüzetesen érdemileg nyilatkozni csak akkor
fog, ha majd az egyházegyetemes közgyűlés azon megindokolt felterjesztéseinkre ad választ, mely a fenforgó
kérdésre nézve a múlt 1895-ik évben (lásd egyházkerületi körlevelek 1895. II) az egyetemes gyűléshez
intéztetett.
XXIX. (G.) Püspök jelenti, hogy a vonatkozó zsinati törvény rendelkezése szerint, már a jövő 1897. évi január l-jén
életbeléptetendő egyetemes nyugdíjintézet szervezése czéljából
eddig az történt, hogy az illető egyetemes bizottság a szervezetre
vonatkozó szabályrendelet alapelveiben megállapodott s a szabály-

rendelet elkészítése're saját kebeléből 7 tagú szerkesztő-bizottságot küldött ki.
Tudomásúl vetetik.
XXX. (G.) Püspök előterjeszti, hogy a közalap javára befolyt 50000 frt államsegélyből, a m. é. egyetemes közgyűlés
jegyzőkönyvének 48. pontja szerint, 10000 frt tőkésíttetett,
15850 frt különböző intézetek fentartására, 5000 frt szűkölködő
egyházközségek, 10000 frt a törvényes minimumon alóli fizetéssel biró lelkészek segélyezésére, 4800 frt egyházkerületenként
egy-egy missionárius lelkész fizetésére s a felmaradó 4350 frt
vallásoktatás czéljaira osztatott ki, s abból egyházkerületünknek
eperjesi collegiuma czímén 3000 frt, rozsnyói leányiskolájára
1000 frt, egy missionárius lelkész fizetésére 1200 frt, 14 egyházközség segélyére 1400 frt és 29 lelkész részére 2900 frt, vallásoktatásra 12 lelkésznek 1245 frt, összesen 10745 frt jutott.
Tudomásúl vétetik.
XXXI. (G.) Az egyetemes névtár ujjászerkesztése tárgyában
püspök előterjeszti, hogy bár annak új kiadását az egyházkerületek új beosztása sürgősen indokolja, tekintettel mégis a
politikai községeknek a többi egyházkerületekben most folyó beosztására, a m. é. egyetemes közgyűlés nem látta ínég időszerűnek az iránt intézkedni.
Tudomásúl szolgál.
XXXIÍ. (Ms.) Olvastatott a magyarországi protestáns egyházkerületek meghatalmazottai által, boldogéit báró Baldácsi Antal
protestáns alapítványa ügyében 1896. május hó 17-ikén tartott
közgyűlés jegyzőkönyve.
A bemutatott jegyzőkönyv, mely szerint az alapitvány 1895-ik évi számadásai felülvizsgáltatván, rendben
találtattak, s az 1896-ik évi költségelőirányzat szerint
bevételi többletként várható 42.515 frt 94 krból 2200 frt
rendes tőkésítésre, 33,000 frt a kerületek rendes és rendkívüli osztalékára fog fordíttatni, s abból kerületenként
külön-külön 2500 frt rendes, 500 frt rendkívüli osztalékképen kifizettetni, a fenmaradó 7315 frt 94 kr pedig
1897-re átviendő pénztári maradványként irányozta tik
elő: örvendetes tudomásúl szolgál.
A jegyzőkönyv 8-ik pontja alatt foglalt azon hatá-
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rozatot azonban, mely a volt ügyész részére megszavazott évi 1000 frt nyugdíjra vonatkozik, a közgyűlés
sajnosan veszi tudomásul, s azon óhaját fejezi ki, hogy
ezen, az alapító levél intentióiba ütköző határozat jövőre
praecedensűl ne szolgáljon.
XXXIII. (G.) Felvétetett az egyetemes egyházi pénztár m. é.
zárszámadása, mely szerint a forgalmi bevétel s kiadás 7669.35 frtot
tett, a vagyon pedig: 353410.92 frt.
Tudomásul szolgál.
XXXIV. (Ms.) Püspök előadja, hogy a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter űr 1896-ik évi 30.172. szám alatt kelt
rendeletével 2400 frt államsegélyt osztott ki egyházkerületünk
legszegényebbül javadalmazott, s leginkább segélyezésre szoruló
lelkészei között, s hogy a törvényhozás által az ág. hitv. ev.
egyház részére 1896-ra felvett államsegélyből egyházkerületünk
részére 6000 frtot, a brassói magyar esperességnek pedig külön
688 frt 88 kr államsegélyt utalványozott. Ezen előterjesztéssel
kapcsolatosan tárgyalás alá vétetett a gömöri egyházmegye
indítványa, a lelkészi javadalmaknak egyöntetű elvek alapján
való ujabb összeirása iránt.
Az egyházkerületi közgyűlés a lelkészek, s az egyházkerület részére nyújtott államsegély kiutalását tudomásul
veszi, s a gömöri egyházmegye indítványát elfogadván,
feliratot intéz az egyetemes egyházi közgyűléshez az
iránt, hogy tekintettel a kedvezőtlenebbül alakult közgazdasági viszonyokra, vegye a lelkészi javadalmak összeírását revízió alá, s rendelje el a revíziónak az összes
egyházkerületekben egyöntetű elvek alapján való foganatosítását.
XXXV. (Ms.) Püspök előterjeszti, hogy egyházkerületünk
intézetei, alapjai, egyházai, szegény lelkészei s ezek özvegyei a
lefolyt 1896-ik évben összesen 15,120 frt 35 kr segélyben részesültek, melyhez Ő felsége a király 100 frttal, a gyámintézet
4450 frt 29 krral, a Baldácsy-alap 1928 frttal járult, míg a felmentési dijakból 200 frt, államsegélyből 4100 frt, Aschendorferalapból 100 frt és Gusztáv Adolf-egylettől 4242 frt folyt be.
Tudomásul szolgál.
XXXVI. (Mr.) Püspök jelenti, hogy 1895. évi augusztustól
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deczemberig 197 s 1896 januártól julius vegéig 179, összesen
376 miniszteri rendelet érkezett hozzá, még pedig általános érdeküek 77, főiskolákra vonatkozók 61, középiskolákra tartozók
156, elemi iskolákat érdeklők 20, segélyre vonatkozók 40, dispenzátiók 10, a hivatalos közlönyben 12. Ezek közt nincs olyan,
mely az egyházi alkotmány szempontjából kifogás alá esnék,
vagy a gyűlés részéről különös intézkedést. igényelne; a fontosabbak a körlevelekben kihirdettettek, a fő- és középiskolákra
vonatkozók az illető intézeteknek külön megküldettek.
Tudomásul vétetik.
XXXVII. (S.) Olvastatott az egyházkerületben fennálló főés középiskolák működéséről és ennek eredményéről szóló jelentés, mely is a következőkről hoz kimerítő tudósítást:
I. A g y m n a s i u m o k. Az egyházkerület főhatóságához 6
főgymnasium tartozik. Valamennyi főtannyelve a magyar. Az
iglói és késmárki főgymnasium ok alsóbb osztályaiban segédnyelvül a németet használják. Párhuzamos osztály csak Iglón
volt az első osztály 26 és 30 tanulóval. Iglón az V-ik osztályban volt 63, Nyíregyházán az I-ben 68, a II-ban 59, a IlI-ban
60, Rimaszombatban az I. osztályban 61 tanuló volt párhuzamos
csztály nélkül.
A 6 főgymnasium között 5, u. m. az eperjesi, a nyíregyházai, a rimaszombati, a rozsnyói (12000 frtjával) és az iglói
(8000 frt) = 56000 frt államsegélyben részesültek.
Az egész év folyamán 1943 tanuló (38-czal több, mint az
előző évben) vétetett föl; vizsgálatot tett 1844 tanuló, ezek
között 51 magántanuló. Legtöbb magántanuló (24) Nyiregyházán volt. Ismétlő volt 71 (3.8%).
A görögöt pótló tanfolyamban 5 főgymnasiumban részt vett
291 tanuló. Késmárkon, a hol a görög nyelv kötelező, görögpótló tanfolyam nincsen.
Az 1844 vizsgázott tanuló között v a l l á s r a nézve volt:
ág. hit-v. evang. 570 (31%), ev. ref. 381 (21%), róm. kath. 399
(21%), görög kath. 41 (3%), izraelita 445 (24%), azonkívül 8
görög keleti. Az ágostai hitv. evangélikusok száma tehát az
összes létszám Va-dát sem teszi ki. Több izraelita, mint evangélikus volt: Eperjesen (127 és 78) és Nyíregyházán (128 és 71).
Több róm. kath., mint evangelikus voltl Iglón (146 és 116) és
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Nyíregyházán (78 és 71). Aránylag legtöbb evangelikus volt
Rozsnyón (95 100-zal szemben) legkevesebb Nyíregyházán (71,
302-vel szemben).
Az év végén megvizsgált 1844 tanuló között a n y a n y e l v r e
nézve volt: magyar 1332 (72.2%), német 416 (22.5%); tót 89
(5.3%) és 7 más anyanyelvű tanuló.
I l l e t ő s é g r e nézve 4-nek kivételével a tanulók magyarhoniak voltak.
E g é s z s é g i á l l a p o t : könnyű betegségi eset 1921, súlyos
136, járványos 22 (legtöbb Eperjesen 18), haláleset 3 (mind
Rimaszombatban) fordult elő. Legegészségesebb volt az ifjúság
Késmárkon, hol az év végéig megmaradt 280 tanulónál csak
28 könnyű és 3 súlyos betegségi eset volt.
A tanulók m a g a v i s e l e t e : Az 1793 nyilvános tanuló
között volt 1382 jó, 395 szabályszerű, 16 kevésbbé szabályszerű,
69 tanuló igazgatóilag, 92 tanárkarilag lett megróva, consilium
abeundit kapott 5 tanuló.
A tanulók m u l a s z t á s a : igazolva mulasztottak 37895,
nem igazolva 479 tanórát.
A tanulásban tett e l ő m e n e t e l : jeles eredménynyel 130
(7%), jó eredménynyel 357 (19.3%), elégséges eredménynyel
938 (51 °/o) vizsgázott. Egy tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot 211 (11.5%) tanuló, két tantárgyból 130 (7%), több
tantárgyból 78 (4.2%).
R e n d k í v ü l i t a n t á r g y a k : Franczia nyelvet tanultak
55-en, Rozsnyót és Eperjest kivéve. A magánrajzot tanulták
— Igló kivételével — 195-en. A műéneket — mindenütt — 404,
a gyorsírást 127, zenét (Iglón és Késmárkon) 52, vívást (Késmárkon) 47.
Magyar önképző kör mindenütt volt, összesen 536 taggal,
német önképző kör volt Iglón és Késmárkon 77 taggal, olvasókör Eperjesen, Késmárkon és Nyíregyházán volt 140 taggal,
(Rozsnyón és Rimaszombatban az önképzőkör egyúttal olvasókör is), tornakör mindenütt volt, a tagok száma 274, dalkör
csak Késmárkon nem volt, tagszám 226, zenekör Eperjesen,
Iglón és Rimaszombatban működött 30 taggal, gyorsírókör
Eperjesen, Iglón, Rimaszombatban és Rozsnyón volt 146 taggal.
É r e t t s é g i v i z s g á l a t o k : érettségire jelentkezett 199
/
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tanuló, az írásbeli alapján 11 visszavettetett, szóbelire 188 bocsáttatott. Sikerrel tett érettségit 148 (22 jeles, 38 jó, 88 elégséges). Javítóra utasíttatott 35, egy évre visszavettetett 3, beteg lett 1, visszalépett 1. A 148 érett ifjú közül hittani pályára
készül 6, bölcsészetire 9, jogira 54, orvosira 21, a többi 58 más
pályára.
T a n á r i k a r : a tanárok, tanítók száma 102 (rendes
tanár 61, helyettes 8, vallástanár 22, óraadó 1, tornatanító 6,
rendkívüli tárgyat tanító 4). A rendes tanárok közül állami oklevéllel bír 27, felekezetivel 21, jogosítványnyal 13. A helyettes
tanárok nem oklevelesek. A rendes tanárok átlagos fizetése 1400
frt, a helyetteseké 833 frt.
A f ő g y m n á s i u m ok h e l y i s é g e i : számuk 180, ebből
tanterem 52, tápintézeti 25, könyvtári 10, téli tornaterem 6,
rajzterem. 6, természetrajzi szertár 9, természettani 6, vegytani
6, tanári 6, igazgatói 5, levéltár 1, olvasó terem 2, játszóterem
1, földrajzi szertár 1, nagyterem 1, üdülőhely, játszótér és nyári
tornahelyiség van mindenütt.
T a n í t á s i e s z k ö z ö k : van 76566 természetrajzi, 2042
természettani, 2185 vegytani, 638 földrajzi, 1448 tornászati,
8394 rajztanítási eszköz, 10667 darab érem, minden intézetben
történeti, régiségi, művészeti múzeum, összesen 366 darabbal.
K ö n y v t á r a k : volt 40941 szakmunka 76474 kötetben,
386 tud. folyóirat 4059 kötetben és 22248 vegyes mű 25195
kötetben. Az ifjúsági könyvtárakban van 1041 drb tankönyv
és 11718 ifjúsági olvasmány.
A t a n u l ó k s e g é l y e z é s e : tandíj elengedés 2997 frtot,
tápdijelengedés 2058 frtot tett ki. Olcsóbb élelmezésben részesült 624 tanuló. Intézeti ösztöndijat kapott 136, külsőt 27 tanuló,
jutalomban részesült 108, segélyben 77 tanuló.
A f ő g y m n a s i u m ok v a g y o n a 1460977 frtot képviselt,
évi bevétel 203786 frt volt s ugyanannyi a kiadás.
II. A j o g a k a d é m i a. Négy évfolyamból állott. Előadási
nyelv a magyar. Tanárok száma 11 (7 rendes, 4 magántanár). A
hallgatók száma az I. félév végén 121, a II. félév végén 111 volt,
ez utóbbiak közül anyanyelvre nézve: magyar 100, német 7,
tót 2, ruthén 2. Vallásra nézve: ág. liitv. evang. 45, ev. ref. 5,
róni. kath. 36, görög kath. 10, izraelita 15. Magaviseletre 86

teljesen megegyező, 16 kevésbbé megegyező. Első alapvizsgára
jelentkezett 61, képesítetett 47; második alapvizsgára jelentkezett 29, képesítetett 24; államtudományi vizsgára jelentkezett 6,
képesítetett 5; jogtudományi állam vizsgálatra jelentkezett 14,
képesítetett 11; absolutoriumot kapott 15. A tandíjból elengedtetett 4 tanulónak 80 frt; ösztöndijat élvezett 33 tanuló 880
frt 90 kr összegben; a segélyalap tőkéje tesz 4805 frt 09 krt:
segélyt kapott 14 hallgató, összesen 215 frtot. A jogakadémiai
ifjúsági könyvtár 679 műből áll 896 kötetben (19 kötet évi
szaporodás). A könyvtárt 52 hallgató vette igénybe.
Ezen terjedelmes és részletes jelentést a kerületi
közgyűlés örvendetes tudomásul veszi.
XXXVIII. (Ms.) Olvastatott az egyházkerületi collégium
igazgató-választmányának évi jelentése az 1895/96-iki tanévről,
s a collégium körében felmerült főbb mozzanatokról, »nevezetesen arról, hogy a collégium i díszterem Kósch Frigyes hagyománya- s többek áldozatkészségéből, 1000 frt költséggel kifestetett, hogy a collégium néh. Herfurth József tanár hagyatékából
nagyértékű könyvtárhoz és éremgyüjteményhez jutott, — hogy
a theologiai intézettel kapcsolatosan egyelőre egy évre internátus
szerveztetett, — s hogy végűi collégiumi igazgatónak dr. Szlávik
Mátyás, theol. dékánnak Hörk József, jogakadémiai dékánnak
Horváth Ödön, főgymn. igazgatónak Ludmann Ottó, tanítóképző
intézeti igazgatónak Simkó Endre, ephorusnak Mayer Endre,
könyvtárosnak Flórián Jakab, jegyzőnek dr. Sarudy Vilmos választatott. Kapcsolatosan előterjesztetett a jogakadémiának az
egyházi egyetemes közgyűléshez intézett kérvénye, egy új rendes
tanári tanszék javadalmazására 1200 frt rendes évi segély megszavazása iránt, s végűi bemutattatott Gamauf György tanítóképezdei tanár s volt igazgató felebbezése a tanítóképző új igazgatójának megválasztása ellen.
Az egyházkerületi közgyűlés ezen jentést a pénzügyi rész kivételével tudomásúl veszi, s a jogakadémia
rendes évi segély iránti méltányos kérelmét pártolólag
terjeszti fel az egyetemes egyházi közgyűléshez, s
Gamauf György felebbezését elutasítja, mert a hiványban foglaltakat a collégium szervezetéről szóló szabályrendelet hatályon kívül helyezte, s mert maga a hivány
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is előre fentartotta az e részben alkotandó szabályrendelet szabad intézkedési jogát s felebbezőre is kötelező erejét.
Az igazgató-választmányba néh. Farbaky József
helyére Ozékus László abauj-szántói lelkész megválasztatik.
XXXIX. (G.) A gyűlés folyama alatt egy helyettes egyházkerületi világi jegyző választása válván szükségessé.:
Ez alkalomra helyettes jegyzőül meg válasz tátik
Fischer Miklós iglói főgynm. igazgató.
XL. (S.) Az Eperjesen fennálló négy évfolyamú kerületi
theologiai intézetről szóló jelentés, mely szerint az 1895/6-ik
tanévben ott 4 rendes és 3 segéd-tanár működött, a megállapított
tantervben meghatározott minden tantárgy előadatott, 16 hittanhallgató (5 magyar, 3 német és 8 tót; vallásra nézve valamennyi ág. hitv. evang., nyelvismeretre magyarúl és németül
beszélő 3, magyarúl és tó túl 10, hazai két más nyelven 3;
honosságra nézve: egyházkerületi 10, más egyházkerületi 6; alapvizsgázók 3, szakvizsgázók 2; papi vizsgálatot tevők 3 és pedig
Frenyo Lajos jeles, Gura Jenő jó, Liptay Lajos elégséges eredménynyel) volt, a vizsgálatok szabályszerű időben megtartattak; az 1896. szept. 7-én tartott szakvizsgálaton Justli Géza
egyszerűen képesíttetett; az ugyanezen napon tartott papi vizsgálaton Haj ász Lajos és Justh Géza elégséges osztályzatot nyertek; mely szerint továbbá ezen tanintézetünkben volt három
theologiai egyesület: a theologusok testülete a kebelében fennálló becsületbirósággal, a theologiai önsegélyző-egyesület és a
theologiai belmissiói egyesület; a theologiai könyvtár 2045 műből
(2470 kötet és 246 füzet) áll; mely szerint ott a collegium a
theologusok részére internátust rendezett be, a melyben 9—10
theologus ingyen lakás, fűtés, kiszolgálás, világítás és reggeli
jótéteményében részesül; t a n d í j elengedésben 18 frt 38 krban 4
theologus, tápdíj elengedésben 277 frtban 14 theologus, ösztöndíjban 360 frtban 14 theologus, kerületi segélyben 100 frtban 4
theologus részesült és azonfelül az országos kiállításra a theologiai
ifjúság az egyházkerülettől utazási költségek fejében 100 forintot kapott:
a kerületi közgyűlés által azzal vétetett tudomásul,

hogy a theologiai internátus létesítése körüli buzgó
fáradozásaiért különösen Mayer Endre theologiai tanár
irányában méltán kiérdemelt elismerést mond.
XL1. (S.) Olvastatott a ker. tanítóképzőről szóló 1895/6-ik
évi jelentés, melyből a kerületi gyűlés arról értesül, hogy a három évfolyamra berendezett s internátussal egybekötött — tisztán magyar tannyelvű — intézet, melynek gyakorlati iskolájakép
az eperjesi egyház iskolája szerepel, három tantermet használ
az eperjesi collégium épületében; hogy az intézetbe a múlt tanévben fölvett 38 tanúló között vizsgát 36-an tettek; hogy ezek
között 32 ág. hitv. evang., egy róm. kath. és egy izraelita volt
(12 magyar, 7 német és 17 tót), hogy minden ág. hitv. evang.
növendék tandíjmentességet élvezett és hogy az internátusban
32-en ingyen ellátásban részesültek; hogy az internátus költségei
2163 forintot tettek ki; hogy ösztöndíjat 33 frt 60 krban 7 növendék kapott: hogy általános tanítói oklevelet 28 rendes intézetbeli és 16-an olyanok nyertek, a kik a képezdei tanúhnányokat magánúton végezték; hogy ott 3 rendes tanár és két más
intézetbeli óraadó működik és hogy az intézet fentartásának
évi költsége 7292 frt volt.
Ezzel kapcsolatosan méltánylólag emeli ki a püspök, hogy
a tanárok működése az intézetben elismerést érdemel, jelenti,
hogy a tanítóképzőnek egyik jeles tanárereje: Simkó Endre, a
soproni képzőhöz hivatván meg tanáról, intézetünknél elfoglalt
állásáról lemondott; hogy ennek folytán ideiglenes intézeti igazgatóul Csengey Gusztávot bízta meg ideiglenesen egy évre,
méltányos tiszteletdíj mellett heti 6 tanóraadás kötelezettséggel; hogy az iránt is intézkedett, miszerint az eltávozó tanárt
többi tanóráira nézve — ugyancsak megillető honorárium mellett — a collegiúm tanárai a helyettesítő kötelezettséget magukra vállalják; hogy végre azon nehézményekkel szemben, a
melyeket a magas kormány tanítói oklevéllel nem bíró tanítóink
ellenében támaszt, kerületi eperjesi tanítóképzőnknél az egyházkerület költségére tanítóképzői póttanfolyamot rendezett be ez évben
július—augusztus hóra szólólag azzal, hogy az abban a vizsgát
sikerrel letettek az egyházkerület részéről bizonylatot nyernek.
A midőn az egyházkerületi közgyűlés a tanítóképzőről szóló előadói jelentést tudomásúl veszi és
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Simko Endre tanárnak ezen intezetünktől való megválását — szerzett erdemeinek elismerése mellett —
fájlalja: a püspöknek igazgatóhelyettesítési, tanórák pótlási es nevezetesen a tanítóképzői póttanfol, am berendezését illető intézkedéseiért s az ügyben gyors es
cze'l tudatos eljárásáért móltó elismeréssel adózik.
XLII. (Mr.) Előterjesztetett a rozsnyói kerül, felső leányiskola 1895/6. évi jelentése, mely szerint:
Az intézet növendékeinek létszáma 63 volt, (62 rendes, 1 rendkívüli növendék) még pedig az I. osztályban 12, a
II-b an 19, a III-ban 18, a IV-ben 13, kik közű] 16 volt benlakó,
mely létszám a mult évihez képest nemcsak kielégítő, de szép
reményekre jogosító, a tanítás zavartalanul folyt, az egészségi
állapot igen kedvező volt; a vallásos és hazafias szellem ápolása
főczélul tekintetett az intézet vezetésénél; az évzáró vizsgák
junius 18—20-án tartattak Liszkay János kishonti alesperes,
mint kerületi biztos jelenlétében, ki teljes megelégedését fejezte
ki a tapasztalt tanítási és nevelési eredmények felett.
A lefolyt évben anyagilag támogatták az intézetet: az
egyetemes egyházi közalap 1000 frt, gróf Andrássy Dénesné
1000 frt, gróf Andrássy Géza 200 frt, a Leopoldiánum 125 frttal, némethoni Gusztáv Adolf-egyletek egy német nevelőnő dijazására 265 frt 42 kr., továbbá ugyanazok 134 frt 60 krral s
azonfelül a rozsnyói egyházhívek s mások számos kisebb adomány nyal.
Örvendetes tudomásúl vétetik.
XLIII. (S.) Olvastatott a tanképesítő vizsgák megtartásáról
és lefolyásáról szóló bizottsági jelentés. E szerint ezen vizsgák
dr. Schmidt Gyula és Csisko János társelnöklete alatt f. évi
junius 24-én és következő napjain tartattak ineg. Vizsgázott
összesen 12 tanuló, kik között 9 képezdei növendék volt, 3 pedig máshonnan jött. A képezdei növendékek közül 2 kitűnő, 2
jeles, 4 jó és egy elégséges eredménynyel tette le a vizsgát, a
máshonnan jöttek közül 1 jeles és 2 elégséges osztályzattal vizsgázott. Hogy a képezdei növendékek ez évben oly szép eredménynyel tették le a vizsgát, ennek oka az, hogy a növendékek
intellektuális tekintetben az előző évieket minden tekintetben
felülmúlták.
5
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A javító- és pótvizsga ugyancsak dr. Schmidt Gyula ós
Csisko János elnöklete alatt f. óvi szept. 2-án tartatott. Javítóvizsgát tettek összesen 4-en, kik a mult évben leginkább a magyarból es a számtanból vettettek vissza. Elégséges osztályzattal kepesíttettek mind a négyen.
Teljes (pót-) vizsgát tett 7. Ezek közül ketten általános jó és
öten általános elégséges eredménynyel. Ezek mind magántanulók
voltak.
Tudomásul vétetett.
XLIV. (S.) Olvastatott a fogymnásiumokban a vallástani
érettségit pótló és ezzel kapcsolatban az eperjesi kerületi és az
iglói állami tanítóképzőben, valamint a rozsnyói kerületi polgári
leányiskolában is megtartott ez évi vallásvizsgálatokról szóló
jelentés, mely szerint:
1. A r o z s n y ó i f ő g y m n a s i u m VIII-ik osztálya vallásvizsgáját Balthazár Antal elnök vezette május 5-én. 15 tanuló
vizsgázott, 7 jeles, 5 jó és 3 elégséges eredmény nyel.
2. A k é s m á r k i f o g y m n a s i u m b a n Wéber Samu elnökölt, mint kerületi biztos a vallásvizsgán május 28-án. 21 tanuló közül 15 jelesen, 5 jól és 1 elégségesen vizsgázott.
2 A r i m a-s z o m b a t i e g y e s ü l t p r o t e s t á n s f o g y mn a s i u m b a n az egyházkerület részéről elnökölt május 1 -én a
VIII. osztály vallásvizsgáján Liszkay János. 12 növendék közül
5-en jeles, 3-an jó, 4-en elégséges osztályzatot nyertek.
4. Az e p e r j e s i f ő g y m n a s i u m b a n az érettségi vallástani vizsgát, mint kerületi biztos május 11-én Osisko János vezette. A 9 tanuló közül 5 jeles, 3 jó és 1 elégséges osztályzatot
kapott.
5. Az i g l ó i f ő g y m n a s i u m b a n Strauch Béla elnökölt,
mint vizsgátvezető kerületi biztos május 16-án. A vizsgázott 13
növendék közül 7 jeles és 6 jó eredményű volt.
6. A n y i r e g y h á z a i f ő g y m n a s i u m b a n Materny Lajos
tartotta meg május 10-én, mint elnök a VIII. osztály vallásvizsgáját 8 tanulóval, kik közül 2 jeles, 4 jó és 2 elégséges osztályzatot nyert.
7. Az e p e r j e s i k e r ü l e t i t a n í t ó k é p z ő b e n a vallástani vizsgát juni 24-én Csisko János vezette. Vizsgázott pedig
ott 12 növendék, 5 jeles, 4 jó és 3 elégséges osztályzattal.
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8. A z i gl ói á l l a m i t a n í t ó k é p z ő b e n kerületi vizsgáló
biztos minőségben juni 16-án Strauch Béla elnökölt. Az osztályes tanke'pesítő vizsgán megjelent 23 növendék közül 13 jeles, 8
jó ós 2 elégséges osztályzatot érdemelt.
9. A r o z s n y ó i k e r ü l e t i p o l g á r i l e á n y i s k o l a vizsgáján juni 16-án Liszkay János jelent meg, mint kiküldött kerületi biztos, a ki is az eredményt ott minden tekintetben kitűnőnek tapasztalta. Az 57 növendék közöl 21 kitűnő, 17 jeles,
9 jó, 7 elégséges 3 elégtelen volt.
Ö s s z e s í t v e : a 120 tanuló közöl 58 jeles, 38 jó, 22 elégséges és 3 elégtelen osztályzatot nyert. A mult évben 113 növendék tett vizsgát 59 jeles, 38 jó és 16 elégséges osztályzattal.
Egyebekben a következőket jelez még a jelentés: a vizsgálati biztosok az elért eredménynyel meg voltak elégedve mindenütt, sőt örömüket fejezik ki a tapasztalt haladás felett. Nyíregyházára nézve újból konstatáltatott a segédlelkészi és vallástanári állás összeférhetlensége. Egyáltalán azon kell lenni, hogy
szakemberek alkalmaztassanak vallástanárokúi s hogy e végből
a theologusok a hittanintézetekben az elméleten és a szaktudományokon kivul a vallástan rendszeres előadásában a katechizálásban is vegyenek kellő utasítást és gyakorlatot. A midőn a
jelentés még megemlíti, hogy az egyházi énektanításról, valamint
az isteni tisztelet látogatásáról mindenütt kellőleg gondoskodva
van: arra hívja fel az érdeklődő figyelmet, hogy —- miután
köztudomású dolog, hogy az elemi és középiskolákban közvetített vallásos és egyházias irány az egyetemi tanúlóknál gyakran
hajótörést szenved, úgy, hogy tisztelet a kivételeknek, az egyetemről hazakerülő ifjak nemcsak közönyösek, de sok tekintetben
ellenséges indúlatúak is vallásuk és egy házuk iránt, amelynek pedig jótéteményeit gyakran élvezték — az egyháznak oda kellene törekednie, hogy az egyetemi ifjúság az egyháznak és a
vallásnak megóvassék és megtartassék.
Ezen jelentés — a vallástani vizsgákat vezető kerületi biztosok eljárása iránt való elismerés mellett —
tudomásúl vétetett.
XLV. (F.) Olvastatott a kerületi főgymnásiumok érettségi
vizsgájáról szóló jelentés, mely szerint:
1. Az érettségi vizsgák ez évben is teljesen a törvényeknek
5*
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megfelelő módon es a szabályrendeletek értelmében tartattak
meg. Az átvett tananyag mennyisege megfelelt a középiskolai
tantervben megállapított mértéknek. A tanuló ifjak feleleteiből
azt lehetett következtetni, hogy ők az egyes tantárgyakban kellő
ismeretmennyiséggel és tájékozottsággal, valamint kellően fegyelmezett gondolkodással birnak; ezen körülménynek pedig természetes következménye az, hogy az egyes intézetek tanárai szakképzett és lelkiismeretes munkásai a tanügynek.
2. A pótló és javító vizsgák az 1895/6-ik tanévben Nyiregyliázán tartattak. Jelen volt Farbaky József egyházkerületi biztos
mint elnök és Farkas József tlieol. akadémiai tanár, mint a kormány képviselője.
Pótló érettségi vizsgát tett — 1895. szept. 9-én — négy
ífju. Ezek közül egyszerűen érettnek nyilváníttatott 2, javitó
vizsgára utasíttatott 1, az érettségi vizsgára utasittatott 1.
A javító érettségi vizsga szeptember 9-én tartatott. Javító
vizsgát tett 17 ifjú; ezek közül érettnek nyilváníttatott 14, a
deczemberi javító vizsgához utasíttatott 3.
Deczember hónapban 3 ifjú tett javító érettségi vizsgát.
Ezek mindannyian megállották a vizsgát s érettnek nyilváníttattak. Egy tanúló elmaradt a vizsgától.
3. Az 1895/6-ik tanév junius havában megtartott rendes
érettségi vizsgák eredménye a következő:
a) Eperjesen Moor Gyula ker. biztos mint elnök és Schneller
István kormányképviselő jelenlétében tartattak az érettségi vizsgálatok.
Jelentkezett 21 tanúló; ezek közül szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 17; jelesen érettnek nyilváníttatott 3, jól érettnek 3,
érettnek 9 és javitó vizsgálatra utasíttatott 2.
b) Iglón Terray Gyula ker. biztos volt az elnök, dr. Székely
György sárospataki akad. tanár képviselte a kormányt. Jelentkezett a vizsgálatra 56 tanuló. Szóbeli vizsgára nem bocsáttatott 4 ifjú. Az 52 tanúló közül jelesen érettnek nyilváníttatott
2, jól érettnek 11, érettnek 26; javitó vizsgára utasittatott 12 és
ismétlő érettségi vizsgára 1.
/

c) Késmárkon Gresch Ágost ker. biztos volt az elnök, Poszvék Sándor a kormány képviselője. Jelentkezett 36 tanúló. Évi
zárvizsga alapján Írásbeli érettségi vizsgára nem bocsáttatott 1.

-

69

-

Az írásbeli érettségi vizsga alapján szóbeli vizsgára nem bocsáttatott 1 tanúló; súlyos betegség miatt szóbeli vizsgát nem tett 1.
A szóbeli vizsgát tett tanúlók közül jelesen érettnek nyilváníttatott 10, jól érettnek 9, érettnek 9 és javító vizsgára utasíttatott 5 tanúló.
d) Nyíregyházán Zvarinyi Sándor elnöklete alatt, dr. Schneller István kormányképviselő jelenlétében 25 ifjú tett érettségi
vizsgát. Jelesen érettnek nyilváníttatott 4, jól érettnek 6, érettnek 12 és javító vizsgára utasíttatott 3 tanuló.
e) Rimaszombatban Martinyi József elnöklete alatt, dr. Csiky
Kálmán műegyetemi tanár mint kormányképviselő jelenlétében
37 tanúló tett érettségi vizsgát. Jelesen érett lett ezek közül 1,
jól érett 3, érett 19, javító vizsgára utasíttatott 10, egy évre
visszavettetett 1, ismétlő vizsgát tett 3 tanúló.
f ) Rozsnyón Liszkay János elnöklete alatt Poszve'k Sándor
kormányképviselő jelenlétében vizsgázott 29 ifjú. Jelesen érettnek nyilváníttatott 2 tanuló, jól érettnek 6, érettnek 14, javító
vizsgára utasíttatott 6, egy évre visszavettetett 1. Egy reáliskolai tanúló pótló vizsgát tett a latin nyelvből.
Mind a hat középiskolában összesen 191 tanúló tett szóbeli
érettségi vizsgát. (Eperjesen 17, Iglón 52, Késmárkon 33, Nyíregyházán 25, Rimaszombatban 35, Rozsnyón 29.) Ezen 191 tanúló
közül jelesen érettnek nyilváníttatott 22 (lP52°/o), jól érettnek
38 (19-90%), egyszerűen érettnek 89 (46*60 °/o). Javító érettségi
vizsgára utasíttatott 38 (19-90 %), ismétlő érettségi vizsgára 3
(1-56%) és végkép elutasíttatott 1 (0.52%).
Tudomásúl vétetett.
X L VI. (F.) Vonatkozással a múlt évi jegyzőkönyv 62—65
pontjaira püspök jelenti, hogy egyházkerületünk középiskolái
közül az eperjesi, rozsnyói, nyíregyházai és rimaszombati főgymnasiumok folyó 1896-ik évben 1000—1000 forinttal nagyobb
államsegélyben részesültek, mint az előző évben, hogy ennélfogva fentartási államsegélyük egyenként 12000 forintot tett.
Az iglói főgymnasium 8000 forintnyi fentartási államsegélyben
részesült s a vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter úr rendeletileg kinyilvánította, hogy ez intézet épületének a bemutatott és általa jóváhagyott tervek szerinti kibővítésére és átalakítására, valamint a szükséges berendezésekre az intézetet 90,000
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forintnyi 10,000 forintos évi részletekben kiutalványozandó beruházási államsegélyben fogja részesíteni.
Jelenti továbbá a püspök, hogy az eperjesi, iglói, rozsnyói
és rimaszombati főgymnasiumok szerződési tervezetei általa felülvizsgáltattak és jelenleg a miniszter úrnak döntésére várnak;
hogy a nyíregyházai főgymnasiumnak beterjesztett szerződési
tervezete is teljes mértékben biztosítja az intézet autonom jogait.
Hivatkozással a múlt évi jegyzőkönyv LXIV. pontjára,
püspök jelenti, hogy a rimaszombati egyesűit protestáns főgymnasiumban, annak sajátos viszonyai mellett a vallástanári kérdés olyképen nyert megoldást, hogy 1896. szept. 1-től 1200
forint, 1897. évi szept. 1-től pedig az 1450 forintnyi megállapított javadalom az ottani két lelkész közt egyformán megosztatik
s hogy Glauf Pál és Czinke István lelkészek e módozatok mellett végzik az intézetben a vallástanári teendőket.
Püspöknek ezen jelentése helyeslő tudomásúl szolgál és elhatároztatik:
í. hogy a nyíregyházai főgymnasiumnak szerződési tervezete is jóváhagyás és aláírás végett a vallásés közoktatásügyi miniszter úr elé terjesztessék.
2. Az eperjesi, iglói, rozsnyói, nyíregyházai és késmárki főgymnasiumok fentartó hatóságai felszólíttatnak,
hogy a zsinati törvények 214. §-a értelmében szervezzék a vallástanári állást olyképen, hogy az egy tanár
teljes javadalmazásával 1897. évi szeptember 1-től
kezdve már be legyen töltve.
XLVII. (G.) Felvétetett az egyházkerületbeli népiskolák múlt
tanévi állapotáról Hronyecz József püspöki titkár, mint előadó
által szerkesztett rovatos kimutatás.
A közgyűlés ezen kimutatást a jelen jegyzőkönyv
mellékleteként kinyomatni rendeli s az előadó javaslatához képest elhatározza, hogy jövőre a polgári iskolákra vonatkozó adatok külön ily czímű rovatban mutatandók ki s hogy a tanügyi bizottság szervezetét
megállapítani az egyházkerületi szabályrendelet feladatának tartja fel.
XLVIII. (S.) Olvastatott az egyházkerületi tanári testület f. év
szept. hó 8-án Felkán megtartott értekezletének jegyzőkönyve.
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Ezen jegyzőkönyvet — mely mellékletkép a kerületi gyűlés jegyzökönyvéhez csatoltatni fog — az
egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi azzal:
a) hogy fényes sikerrel működésének 40-ik évét
betöltött Pákh Károly tanár irányában a nevelés-oktatás terén szerzett bokros érdemeiért áldáskívánással
teljes elismerést szavaz;
b) a tanári értekezletnek a beterjesztett jegyzőkönyv VI. pontjában foglalt azon kérelmének, mely
szerint az „ e g y h á z k e r ü l e t i n y u g d i j i n t é z e t"
czím „kerületi segélyintézet vagy gyámoldá"-ra volna
változtatandó, helyt nem adhat.
XLIX. (F.) Felolvastatott az egyházkerületi számvevőszék
folyó év április 8—10. napjain Miskolczon tartott ülésének jelentése, melynek értelmében a számvevőszék az összes egyházkerületi pénztárakat felülvizsgálta, a kezelést kifogástalannak találta, miért is a pénztárosoknak a felmentvénynek a szokásos
fentartással való megadását és jegyzőkönyvi köszönet nyilvánítását ajánlja.
E jelentés értelmében a pénztárnak múlt évi állapota a
következő:

Közigazgatási
pénztár
M. é bevétel

... ...
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E jelentés helyeslő tudomásul szolgál és annak
kapcsán az egyházkerületi gyűlés a következő határozatokat hozza:
1. Az egyházkerületi pénztárak kezelőinek még
pedig Glauf Pál közigazgatási, Beller Károly tudományi,
Scheffer Gusztáv nyugdíj intézeti és Justh János árvaházi pénztárosnak jegyzőkönyvi köszönetnyilvánítás mellett a szokásos fentartással az 1895-ik évre vonatkozó
felmentvény megadatik.
2. Minthogy a zsinati költségek részben a püspök
különböző egyetemes bizottságokban való részvétele költségeivel az utolsó két év óta szaporodnak azért, mert
az egyetemes egyház azokat nem fizeti, a közigazgatási
pénztárban pedig fedezet azokra nincsen, a számvevőszék javaslatára, a kerületi gyűlés kérelmezni fogja az
egyetemes közgyűlésnél, hogy a püspök, illetőleg a
püspökök az egyetemes bizottságokban való részvételének költségei az egyetemes pénztárból fedeztessenek.
3. Minthogy a gyűlésen indítványba hozatott, hogy
a Petőfi-alap kamataiból kerületünkben kiosztandó „Petőfi-ösztöndíj" létesíttessék, mielőtt e tekintetben határozat hozatnék, püspökünk fel kéretik, hogy ezen alap
természetét illetőleg szerezzen kellő informatiót.
4. Minthogy a közigazgatási pénztár költségvetése
694 frt 44 kr hiányt tüntet fel, ezen hiánynak elenyésztetésére felkérendő az egyetemes közgyűlés, hogy az
egyetemes pénztárba fizetendő 289.29 frtnyi járulékot,
(melyből kerületi járulék 250 frt, váczi vallástanári járulék 39.29 frt) mint a melyet — felesleggel zárulván
számadása — most már nélkülözhet, engedje el ügy a
tiszai, mint a többi egyházkerületeknek is.
Továbbá az egyházkerületi collegium czimén kapott egyetemes segélyre vonatkozólag — a számvevőszék javaslatára — elhatároztatik, hogy ezen 3000 forintból fizettessék a theologia fentartására járó évi 1700
frt, a jogakadémiának járó 1000 frt és a theol. tantermek tisztogatására és fűtésére szükséges összeg fedezésére 300 frt.
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Minthogy az államsegélyből ily módon felszabadul 3000 írt, ezen összegből a nyugdíjintézet, válságának időleges elenyésztete'sére 1500 frt fog fizettetni,
a fent említett hiánynak pótlására a közigazgatási pénztárnak 700 frt és a tudományi pénztárnak 100 frt. A
fenmaradó 700 frtból a püspöknek az egyházpolitikai
törvények életbeléptetése előtti, a dispensatiókból származott jövedelmének kárpótlására 400 frt fog fizettetni,
300 frt pedig egyházlátogatási költségek fedezésére a
kerület főesperesei között egyenlő részekben fog szétosztatni, a brassói egyházmegye főesperesének kivételével, ki e czélra a külön államsegélyből részesül utazási
átalányban.
5. Minthogy a tanítóképezdénél a dologiakban eszközölt túlkiadások tetemes deficzitet okoztak, ezentúl
a fizetések a püspök utalványozására lesznek csupán
eszközlendők.
6. Minthogy a tudományi pénztárnál 608.93 forint
hiány mutatkozik, ennek elenyésztetésére az u. n. kerületi segélyek összesen (444.08 frt) a főgymnasiumoktól, melyeknek 36—40,000 frtnyi évi költségvetésében
a kerületi segély nagyon is elenyésző kis tételt képvisel, ezentúl elvonatnak.
Továbbá az egyetemes közgyűlés felkérendő, hogy
kerületünk az egyetemes theologia javára beszolgáltatandó
250 forintnak fizetése alól felmentessék, mivel 6500 frt
kiadással maga is fentart theologiai intézetet. A folyó
évre azonban a még hiányzó 164.85 frt az úti költségek számláján történő megtakarításban talál fedezetet.
7. Az árvaház költségvetése 1687 frnyi hiányt tüntet fel, melynek fedezésére nincs más forrás, mint az
egyházak, iskolák és egyesek évi kegyadománya. A
püspök tehát felkéretik, hogy e kegy adományokra hívja
fel az egyházakat, iskolákat és hitsorsokat.
8. Tekintve a változott társadalmi viszonyokat, az
egyházkerületek egyházi elnökeinek folyton fokozódó
reprezentationális kötelességeit és az azokkal járó tetemes költségeket, az egyetemes közgyűlés felkéretik,
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miszerint az államsegély útján tegye lehetségessé az
egyházkerületi szabályrendeletben megállapított püspöki
javadalmazásnak életbeléptetését, vagy legalább annak
fokozatosan történő foganatosítását.
L. (Mr.) A múlt évi kerületi gyűlés jkvének LVIII. pontjánál beterjesztetik az egyházkerületi tanítóképző-intézet ügyében
az egyházkerületi nagy bizottságnak véleményes jelentése, a mely
szerint az e tárgyban kiküldött szakbizottságnak a kerületi tanítóképző kibővítésére, a kor követelményeinek megfelelő nagyobb
lendületű fejlesztésére irányúló s a fent hivatkozott jkvi pontban
előadott javaslatait elfogadás végett a kerületi gyűlésnek ajánlja,
azonban a tervbe vett nagyobbszerű és igen költséges építkezés és az intézetnek ettől függővé tett további fejlesztése csak
akkor lesz foganatosítandó, a mikor a kilátásba helyezett nagyobbszerű állami segély e czélra kiszerezhető lesz.
A nagybizottság jelentése helyeslő tudomásúl vétetvén, az elnökség felkéretik, miszerint a tanítóképző
fejlesztésére s kiépítésére szükséges pénz beszerzését s
az intézet fenállásának biztosítását továbbra is gondjaiban megtartsa.
LI. (Mr.) A múlt évi kerületi gyűlés jkvének LVII-ik pontjánál a Rozsnyón lévő egyházkerületi polgári leányiskola ügyében a nagybizottság jelenti, hogy miután az egyházkerület nem
rendelkezik oly tőkével, mely pupilláris biztosíték nélkül a leányiskola kiépítésére kölcsönűl adható volna s miután továbbá
e czélra törlesztési kölcsön fővárosi pénzintézettől csak oly feltétel mellett volna megszerezhető, ha ennek biztosításáéi az
egyházkerület összes vagyona és jövedelme leköttetnék s ez
aggályt keltő koczkázatnak volna tekinthető: a nagybizottság
azon megállapodását terjeszti az egyházkerületi gyűlés elé, hogy
mélyen meg lévén győződve egy a kor követelményeinek megfelelő polgári leányiskola szükségéről s ennek nevezetesen Rozsnyón felállítása- s fentartásáról, f. évi julius hó 3-án Poprádon
hozott határozatával arra hívta fel az ezen ügyben eddig is eljárt szakbizottságot, hogy a rozsnyói egyháznak e tárgyban beterjesztett újabbi javaslatát megfontolás alá vévén, igyekezzék azzal
oly megállapodásra jutni, mely szerint az egyházkerület a rozsnyói egyházzal társtulajdonosi viszonyba lépne a leánynevelő
ft
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intézetre nézve, a melynek fentartásához évi 1400 frttal hozzáiárúlni magát lekötelezné s az egyetemes gyűléstől 1000 frtot s
esetleg ennél nagyobb összeget igyekeznék kieszközölni, az intézeti épület megszerzését és felszerelését pedig a rozsnyói egyház vállalná magára. A szakbizottság e megbízatásban eljárván, jelenti, miszerint a rozsnyói egyházzal egy 40 benlakóra
tervezett teljes négy osztályú polgári leányiskola létesítése és
fentartása tárgyában megegyezésre jutott s megállapodásait
szerződés alakjában elfogadás végett beterjeszti.
Az egyházkerületi gyűlés örömmel teszi magáévá
a bizottság javaslatát s bár óhajtása az lett volná,
hogy a zsinat által is különös gondoskodásába ajánlott leánynevelés ügyében egy nagyobb szabású intézet létesítése által felelt volna meg feladatának, miután
azonban e czélra kellő anyagi eszközök rendelkezésére
nem állanak, sajnálattal kell e tervről lemondania; de
épen azért méltányló elismeréssel fogadva a rozsnyói
egyháznak az egyházkerületi leánynevelő-intézet felállítása érdekében tanúsított buzgalmát és azon áldozatkészségét, melynélfogva az építés czéljaira, saját terhére és ingatlanainak lekötése mellett az államtól
35,000 frtnyi törlesztési kölcsön felvételét elhatározta,
az egyházkerület ezen intézetnek állandósítását s az
intézet czéljaira az eddigi 1400 frttal való hozzájárúlását, mint társtulajdonos szerződésileg is biztosítani
kívánja, a miért is a bizottság által beterjesztett szerződési tervezetet némi módosítással az alábbi szövegben
elfogadta azon reményben, hogy az csak alapvető kezdet legyen, melynek továbbbi kifejlődését mindkét szerződő fél vállvetve előmozdítani feladatának ismerendi.
Az egyházkerületi elnökséget felhatalmazta, hogy
e szerződést az egyházkerület nevében aláírván, annak
egyik példányát az egyházkerületi levéltárba helyezze
el, másik példányát a rozsnyói egyháznak adja ki.
Egyúttal pedig a szerződés 3-ik pontja értelmében
alakítandó iskolaszék világi elnökéül Szentiványi Arpád
s tagjaiúl Hámos László, Kubinyi Géza, Törköly János és
Jurin Samu az egyházkerület részéről megválasztattak.

Az elfogadott szerződés szövege a következő:
Szerződés
a tiszai egyházkerület és a rozsnyói egyház között az egyházkerületi polgári leányiskola fentartása
tárgyában:
1. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület és a rozsnyói ág. hitv. ev. egyház, mint társtulajdonosok a Rozsnyón elhelyezett tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi polgári leányiskola fentartása czéljából egymással szerződésre lépnek.
2. Ezen iskola fentartásához a két szerződő fél a
következő javadalmazásokkal járul:
a) A tiszai egyházkerület ad a maga részéről évenként 1400, azaz egyezernégyszáz forintot egyelőre 16
éven át; azontúl pedig ezen iskolát csak az annak évi
költségvetésében megállapított szükséglethez képest segélyezi; továbbá az egyetemtől eddig élvezett 1000, azaz
egyezer forint álandósítását és biztosítását, sőt ezen
összegnek más ilynemű intézethez hasonló mérvű segélyeztetése arányában való felemelését az egyházkerület
kieszközölni igyekszik.
b) A rozsnyói egyház ád tulajdonát képező egy
alkalmas, az iskolai és internátusi czéloknak megfelelően
felszerelt épületet, a „Szerecsen-alap"-ból évenként 500,
azaz ötszáz forintot, mely összeg az alap növekedésével
700, azaz hétszáz forintig fog kiegészíttetni, addig pedig
a rozsnyói egyház más forrásból évenként 200, azaz
kétszáz forintot ád, s tőke-kamat czímen 200, azaz kétszáz forintot.
c) Ezen iskola czéljaira szolgálnak ezen kívül a
Leopoldiánumtól, a különböző gyámintézetektől s a
némethoni Gusztáv Adolf-egylettől befolyó adományok,
a melyeknek növelése s lehetőleg állandósítása mindkét
szerződő fél kölcsönös feladatát képezendi.
3. A kerületi polgári leányiskola egy iskolaszék
által kormányoztatik, mely a kettős elnökségen kívül
8 tagból, továbbá az igazgató- s pénztárosból alakít-
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tátik. Világi elnököt s 4 tagot az egyházkerület választ. Az egyházi elnök a rozsnyói egyháznak rendes
lelkésze, 4 tagot és pénztárost a rozsnyói egyház választ; az igazgatónő választása iránt pedig a 4-ik pont
intézkedik. Ezen kormányzó iskolaszék hatásköre külön
szabályrendelettel állapíttatik meg.
4. A kerületi polgári leányiskola tantestületét a
a 3-ik pontban szervezett iskolaszék választja. A választást megerősítés czéljából, előbb a rozsnyói egyházhoz s onnét a tiszai egyházkerülethez felterjeszti. A
megválasztott és megerősített tanítók részére szóló meghívó leveleket a rozsnyói egyház és a tiszai egyházkerület elnökségének megerősítő záradékával a 3-ik
pontban szervezett kormányzó iskolaszék adja ki. A
már jelenleg működő polgári képesítéssel biró két tanítónőt, különösen pedig az igazgatónőt, a társtulajdonosok a kerületi polgári leányiskola kötelékében megtartják s a részökre már kiadott meghívót az egyházkerület elnöksége utólag megerősítő záradékával ellátva
aláírja.
5. A kerületi polgári leányiskola költségvetését,
abban a tanerők javadalmazását és az internátusban
az ellátás díját, a rozsnyói egyház és a tiszai egyházkerület óhajainak lehető figyelembevételével a kormányzó iskolaszék állapítja meg, számadásait megvizsgálja s azokat felülvizsgálat végett az egyházkerület
elnökségéhez felterj eszti.
G. A kerületi polgári leányiskola működésének ellenőrzését a tiszai egyházkerület szabályzatai értelmében
gyakorolja.
7. Ha a kerületi polgári leányiskola bármi oknál
fogva valaha megszűnnék, a rozsnyói egyház tulajdonát képező ház a felszereléssel együtt az egyház tulajdonába visszaszáll. A felosztás alkalmával a szerződés
megkötése után szerzett tőkék elsősorban a fennálló
terhek tisztázására fordítandók, az ezután felmaradott
tőkék pedig kölcsönös megegyezéssel bizonyos hasontermészetű nevelési czélra fordítandók.

LII. (S.) A múlt évi kerületi közgyűlés jegyzökönyvének
28-ik és 60-ik pontja kapcsán olvastatott a Rozsnyón fennálló
kerületi árvaházról szóló jelentés, mely ezen intézetünk a czélnak
meg nem felelő és alaposan rongált épületéről, ennek igen hiányos
belső berendezéséről, a követelményeknek legtávolabbról sem megfelelő kevés és szűk helyiségeiről, fogyatékos felszereléséről, közegészségügy-ellenes állapotjárói, nevelés-tanítás tekintetéből soknemű fogyatékosságairól aggályt keltőleg igen megszomorító, de
a valóságnak megfelelő képet fest.
Az egyházkerületi közgyűlés, utalással éppen a múlt
évi kerületi közgyűlés itt idézett pontjai határozataira,
arra hívja fel a kerületi nagy-bizottságot, hogy ker
árvaházunk épülete- és felszerelésére nézve, elszomorító
helyzetére és immár tarthatlan állapotára való tekintettel az árvaházi bizottság és az árvaházi atyának is
Írásban tett felterjesztésének gondos áttanúlmányozása
mellett indokolt véleményes javaslatot terjeszszen be az
iránt, hogy mi úton és módon és mely segélyforrások
igénybevétele, illetőleg felhasználása mellett eszközlendő mindenekelőtt az, hogy az árvaház, a bár legszerényebb, de azért a legislegszükségesebb igényeknek
megfelelő, a kellő belső berendezéssel és iskolával is
ellátott — az egyházkerületnek, mint tulajdonosának
méltóságához képest — új épületet nyerjen.
LIII. (G.) Napirendre került az egyházkerületi nyugdíjintézet
válsága tárgyában kiküldött nagybizottság javaslata.
Minthogy ezen javaslat a közbeneső idő rövidsége
miatt nem volt kinyomatható, s az egyházmegyékkel tárgyalás, sem pedig a nyugdíjintézet tagjaival meghallgatás
végett közölhető, a közgyűlés e miatt annak tárgyalásába nem bocsátkozik, hanem kiadja a jelen jegyzőkönyv XV. pontjában megválasztott nyugdíj intézeti
bizottságnak, hogy ezen javaslatra nézve véleményét
állapítsa meg, s az egyházker. elnökséghez oly időben
terjeszsze, hogy ezen ügynek alkotmányos tárgyalása a
jövő évi közgyűlésig lehetővé legyen.
Ezzel kapcsolatosan a liptói egyházmegye azon kérelme folytán, hogy az idekebeleztetéseig hivatalban
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állott lelkészeinek a dunáninneni egyházkerületben a
Reischel-alapítványhoz bírt jogigényük megóvása érdekéből egyházkerületünk intézkedjék; minthogy e kérelem érdemileg csakugyan összefüggésben áll az egyházkerületi nyugdíjintézet válságos helyzetének rendezésével,
illetőleg azon kérdéssel, hogy kik lehetnek jövőben nyugdíjintézetünk tagjai; s minthogy a liptói egyházmegye e
kérelme épúgy érinti a többi érdekelt egyházkerületeket
és egyházmegyéket is s így óhajtandó, hogy abban bizonyos egyöntetű irányelv szerint történjék az intézkedés:
ennélfogva a közgyűlés felterjesztést intézni határoz az
egyetemes közgyűléshez irányadó nyilatkozat-tétel végett azon kérdésben, hogy az egyházkerületek arányosításáról hozott zsinati törvény következtében, a régi dunáninneni egyházkerület kötelékéből kivált egyházmegyék
azon lelkészeinek, a kik a tényleges átkebeleztetés időpontjáig hivatalban állottak, fenmaradt-e épségben azontúl is a Reischel-alapítványhoz bírt jogigényük?
LIV. (S.) Az egyházkerületi nyugdíjintézet 1895. évi állásáról a következő jelentés terjesztetett fel:
1. Az évi bevételekről és kiadásokról szóló pénztárnoki számadás az 1896-ik év márcz. 30-án tartott választmányi ülésben
részletesen tételről-tételre számbavétetett, naplóval, főkönyvvel,
nyugtákkal, kötvényekkel és takarékpénztári könyvekkel összehasonlíttatott és 1896. ápril 8-án a ker. számvevőszék által felülvizsgáltatott. Az 1895-ik évi számadás eredménye a következő:
1.

Bevétel:

a) Forgalmi bevétel
b) Tényleges bevétel

18203.92
10172.73

28376.65

2. Kiadás:
13149.74
a) Forgalmi kiadás
11444.83
24594.57
b) Tényleges kiadás
Maradt a január l-jén fizetendő nyugdijak fedezésére 3782.08
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Vagyonállás:

a) Részvényes tagoknál
1831.09
b) Egyeseknél kötvényekben, egyházaknál értékpapírokban és takarékpénztárban
181156.64
c) Hátrálékokban
2968.49
d) Készpénzmaradványban
3782.08
Összesen 189738.30
Az 1894-ik évi vagyonállás tett
189916.70
Az 1895-ik „
„
tesz
189738.30
Fogyott a vagyon
178.40-nel.
A meglehetős nagyszámú hátralékosok névsorát intézkedés
czéljából a választmány a számvevőszékhez terjesztette be. A
választmány kérelme: történjék intézkedés az iránt, hogy a ker.
kegyadományt élvező hátrálékos tagoktól a ker. nyugdíjintézetbe
való tartozás visszatartassék.
4. A múlt évi egyházkerületi gyűlés óta következő kegyadományok folytak a nyugdíjintézet pénztárába:
a) Lakadalmi gyűjtésekből
52.35
b) Offertóriumokból
197.83
250.18
5. Intézeti tagok:
1866 óta beiratkozott 458 tag. Ezek közül tényleges tag
238, nyugdíjas 20, kilépett 62, meghalt 138. Az elhalt 138 tag
után nyugdíjban részesül 70 özvegy és — árva; utód nélkül elhalt 16 tag; nyugdíjas tag és özvegy elhalt 36; nagykorúvá
lett 12 árva, férjhez ment 4 özvegy, összesen 138.
A tényleges 238 tag közül I. osztályú 139, II. osztályú 53,
III. osztályú 25 és IV. osztályú = 21, összesen: 235.
A nyugdíj tesz:
1. 20 nyugdíjas tagnál
2540
frtot
2. 70 özvegynél
8975
3. A régi özvegyek kegy díj a . .
71.40 „
11586.40 frtot.
6. A folyó évre vonatkozó költségvetést a választmány a
ker. számvevőszékhez terjesztette be és az a püspöki körlevelekben meg is jelent.
I
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7. Nyugdíjaztatásukat kérik, illetőleg özvegyi ellátásukért folyamodnak: Piti Pál, betléri tanító, KellnerMária,iglóitanitónő, Böhmisch
Ede, iglói tanító; özvegy Marczi Sándorné, kis-szebeni tanító özvegye; Sztehlo János, eperjesi lelkész; Raffay Jánosné, rozsnyói tanár
özvegye és Farbaky Józsefné, nyíregyházi lelkész özvegye.
Tudomásul vétetett.
LXV. (S.) A múlt évi kerül, közgyűlés jegyzökönyve 31-ik
pontja mellett, mélynek határozata mindazon egyházakat, a
melyek a tanítófizetést saját erejükből 400 forintig biztosítani
nem képesek, arra kötelezte, hogy államsegélyért folyamodjanak:
jelentés tétetett arról: hogy
1. o k l e v e l e s t a n í t ó k r é s z é r e a 400 f r t i g t é n y l e g
k i u t a l v á n y o z t á t o t t : Mernyik 146, Krasznócz-Sámogy 145,
N.-Károly 131, Bátyok 100, Margonya 82, Filefalva 183, Markuska 237, Tót-Hegvmeg 236, Sajó-Gömör 80, Kurittyan 100,
Benyék 204, Nógrád-Keresztúr 198, Rima-Zsaluzsány 162, Varannó-Hosszúmező 26, Osáklyó 55, Hrussó 50, Geszteréd 319,
Dobrapatak 146, Vörösvágás 97, Szomoinok 32, Ruszkin 77,
F.-Sajó 20, K.-Németfalu 100, Kükemező 94, Válykó 100, Migle'cz 114, Szent-György 50, Csákány 53, Bátyok 86 (300 frtig
pedig), Zámutó 190, Berkinek 60. Összesen 3673 frt, hogy
2. o k l e v e l e s t a n í t ó a l k a l m a z á s á t ó l f ö l t é t e l e z v e
a 400 f r t i g : Megye 160, Kis-Szlabos 185, Hankócz 211, Esztrény 151, Pápocs 136, Geczelfalva 93, Véghely 239, Várgede
202, Ratkó-Polom 94, Haraszti 117, N.-Folkmár 186, Bugvikfalva 140, Szilistye 120, Umrlo-Lehota 46, Meleghegy 117, RatkóZdichava 194, Poprocs 1 19, Rónapatak 195, Pápocs 100, Bogdánv
86, Rekenyének 100, összesen 2992 frt. Mindkét cznn alatt
(3673 + 2992) összesen 53 egyháznak 6665 frt, hogy
A
A
A
A
A
A
A

3. e b b ő l k a p o t t :
VI sz. k. v.
3 egyház 424 frtot,
-D 25
gömöri
3336 „
r>
sáros—zempléni bß 16
1558 „
»
CD
g 3
472
tátraaljai
;»
1 1 éj
„
N
77,.,,1....
XIII sz. városi
irí
:
.—1
.218 „
VII bánvavárosi bß 2
®
3
550 „ összesen 6665 frt.
hegyaljai
V
'

%J

A mult évben kapott 28 egyház .
A folyó
„
„
53
„
.

3023 frtot.
6665 „
Összesen 9688 frtot.
A kerületi közgyűlés, a midőn iskoláinknak az állam által ezen mindinkább fokozódó segélyezését örvendetesen tudomásul veszi, megújítja egyszersmind az
itt idézett 31-ik jegyzőkönyvi pont alatt az egyes
egyházakat és espereseket kötelező kerületi gyűlési
múlt évi határozatát.
LVI. (F.) Múlt évi kerületi gyűlésen (jegyzőkönyv 36., 37.
p.) jelentve volt, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministerkini 1894. évi nov. 16-án kelt felszólítása folytán az egyházkerületnek jogakadémiája, tanítóképezdéje és valamennyi középiskolája bejelentette az 1895. év első felében az országos nyugdíjintézetbe való belépését, felterjesztvén egyúttal az egyes
tanárok szolgálati évei- és járandóságairól szóló hiteles okmányokat. Ezen okmányokban szolgáltatott adatoknak feldolgozása
természetesen nagy munkát vett igénybe, mindamellett kerületünknek összes említett intézetei már az 1895/6. tanév folyama
alatt vették a vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól a felvételükre vonatkozó végzéseket.
Ezen végzésekben meg lettek állapítva egyrészt az iskolafentartó hatóságok és az egyes tanárok által befizetendő illetékeknek összegei, másrészt pedig az egyes tanárok nyugdíjigényei.
Mindezen megállapítások és kiszámítások méltányosan és
a törvény rendelkezései szerint történtek, csak az igazgatói ületékek nem számíttattak be bizonyára azért, mert az igazgatói
tisztség iskoláinknál választáshoz van kötve.
Az országos nyugdíjintézetbe felvett iskolákra és tanerőire
ezen felvételből folyólag a következő terhek nehezedtek:
a) minden tanár köteles törzsfizetésének 300 frton felüli
összege és fizetésének minden szaporodása után Vs részt egyszer
mindenkorra lefizetni.
b) Az intézet fentartói minden rendes tanári állás törzsfizetése és e törzsfizetés szaporulata után évenként 5°/o összeget
fizetnek. A törvény megengedi azonban, hogy ezen 5%-ból 2°/o
az illető tanerőkre átháríttassék.
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Egyházkerületünknek szóban levő 8 iskolája közül háromnak
(Iglón, Késmárkon, Nyíregyházán) fentartó hatósága fizeti a
teljes 5°/o-et; Rozsnyón a fentartó hatóság teljesítette az 1894.
e'v 4 hónapjára, 1895-re és 1896-ra szóló befizetést teljesen, de
ezentúl 2°/o-et az illető tanárok fognak fizetni. A többi intézeteknél 2°/o a tanerők terhére átháríttatott.
c) A harmadik teher végre az, hogy minden tanulótól fejenként a jogakadémiáknál 6 frt, a többi intézetben 3 frtnyi díj
szedendő. Ezen díj az 1894/5. tanévtől kezdve beszolgáltatandó.
d) A törvény életbeléptekor már alkalmazásban levő tanárok fizetősöknek beszolgáltatandó 1/-d részén kívül, ezen összeg
után javadalmazásuk elnyerésének időpontjától számítva 4%
kamatot is kötelesek fizetni. Megengedtetik azonban, hogy az
őket terhelő '/a részt és annak kamatait 36—48 havi egyenlő
részletben törleszthessék. Sokan igénybe is vették a fizetésnek
ezen módozatát; Késmárkon és Nyíregyházán a fentartó testület fizette ezen illetékeket a helyi nyugdíj tőkéből.
Az országos nyugdíjintézetbe fölvett iskolák tanárainak
ugyanolyan nyugdíjazási és gyámolítási igényeik vannak, mint
az állami tanároknak és erre vonatkozólag az 1885. évi XI.
t.-cz.-nek a tanárokra vonatkozó rendelkezései szolgálnak zsinórmértékül.
A nyugdíjintézetnek rövid fenállása daczára kerületünkben
már is több tanár és özvegy élvezi jótéteményeit.
1. A 49 szolgálati évet betöltött Hazslinszky Frigyes eperjesi gymnas. tanár 1896. j an. 1-től 1600 frtnyi nyugdijat kap.
. 2. 1896. aug. 24-én kelt ministeri rendelet értelmében Baksay
István f. é. szept. 1-től 1370 forinttal lett nyugdíjazva.
3. Az 1895. deez. hóban elhalt Hazslinszky Tamás eperjesi
gymn. tanár özvegye 1896. jan. 1-től 474 frtnyi özvegyi ellátásban részesül; azonkívül kapott 250 forintnyi temetkezési
járulékot is.
4. Haj esi Sándor rozsnyói tanár özvegye, úgy szintén
5. Ráffay János rozsnyói tanár özvegye egyenként 404
frtnyi özvegyi ellátást élveznek. Ok is temetkezési költség czímén egyenként 250 frtot kaptak.
Az előadottakból látható, hogy a törvény intézkedései méltányos módon gondoskodnak tanáraink nyugdíjazásáról. Van
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azonban egy pont, mely a törvényben ismételten hangoztatott
paritási elvvel ellenkezésben van, a mennyiben a lakpénzről
szóló 8. §-nak intézkedése, a mi tanárainkra nagyon hátrányos.
E § ugyanis így hangzik: „Oly esetben, a midőn a tanároknak
nincs természetben való lakásuk, vagy lakpénzük, a nyugdíjba
számítható fizetés megállapításánál állandó járandóságuk Vs része
lakpénznek vétetik és leszámittatik. E rendelkezés áll az esetre
is, ha valamely alkalmazott lakpénze összes javadalmazásának
Vs részénél kisebb összegben volna megszabva."
Ezen intézkedés folytán tanáraink nagy rövidséget szenvednek az állami tanárokkal szemben, kik nyugdíjazás esetében a
megszabott szálláspénz levonásával a teljes fizetést minden levonás nélkül megkapják, mig a mi tanáraink az idézett § következtében éveken keresztül fizetik ugyan a nyugdíj illetéket a
törzsfizetés és a fizetési szaporulatok után, nyugdíjaztatásuk alkalmával pedig szálláspénz czímén egy tetemes része fizetésöknek nem tekintetik a nyugdíjba beszámítható járandóságnak.
E jelentés tudomásul szolgál és a püspök fölkéretik, hogy a nyugdíjtörvény 8-ik §-át illetőleg tanáraink érdekében a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál reprezentáljon, valamint, hogy igyekezzék odahatni, hogy addig is, míg e § nem lesz megmásítva,
a lakpénz czímén teendő levonás legalább a korpótlékra ki ne terjesztessék.
LVII. (G.) A Baldácsy-segélyért érkezett kérvényekre nézve
az eljárt bizottság jelenti, hogy folyamodott 42 egyházközség,
29 lelkész, 19 özvegy. Ezeken felül az árvái főesperes 2 egyházközséget, 2 lelkészt és 3 özvegyet ajánlott segélyezésre, mely
ajánlást azonban azon okból, mert nem gyökerezik az egyházmegye közgyűlési határozatában s így ellenkezik a gyakorlatban
levő s a vonatkozó egyházkerületi körlevélben figyelmeztetőleg
közzétett eljárással, a bizottság figyelmen kivul hagyni javasolja.
Továbbá javasolja a bizottság, hogy ezúttal 1900 frt osztassák
ki segélyül, még pedig a lelkészek között azon irányelvre való
tekintettel, hogy első sorban azok segélyeztessenek, a kik nem
részesültek államsegélyben.
A közgyűlés ezen javaslatokat elfogadván, folyamodók közül a Baldácsy-alapból következőket segélyezi:
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1. Mint pusztuló s insóges egyházközségeket, egyenkint 70 frtjával: Plavnicza, Sub-Lechnitz, Hrussó, Hernád-Vécse, Várgede, Keresztfalva és Nagy-Palugyát.
2. Mint építkező egyházközségeket, egyenkint 30
frtjával: Svábócz, Hosszúszó, Nadabula, Pongyelok, S.-A.Ujhely, Kölese, Lapos és Brassót.
3. A lelkészek közül, egyenkint 50 frtjával: a kisszebeni magyar-tót, ruszkini, szomolnoki, ochtinai, tokaji, kraszkói, ranki, vázseczi, rózsahegyi, uj vásári, felsőkemenczei és sajó-arnóti lelkészt.
4. A lelkészi özvegyek közül, egyenkint 30 frtjával:
Skultéty Edéné, Benyo Jánosné, Kuntz Lajosné, Palásthy Gáborné, Szopkó Jánosné, Fizély Frigyesné, Szalagyi Mihályné, Vite'nyi Adolfné, Vaskó Jánosné, Dobsinszky Pálné, Kacska Sámuelné, Nemes Pálné, Czuker
Jánosné, Pankúch Tamásné, Orfanidesz Szabina, Lehoczky Zsófia, Bohus Petronella, Philadelphy Karolina
és Hodzsa Karolinát.
LVIII. (G.) Felvétettek az ösztöndíjért folyamodók kérvényei:
A közgyűlés Noszko István és Thinschmidt Márton hittanhallgatóknak, Róth Róbert tanárjelöltnek, Ujágh
Zsolt bányászakadémiai és Bogsch Géza joghallgatónak egyenkint 100 frt, Tirtsch Gergely hittanhallgatónak pedig 75 frt ösztöndijat szavazott meg oly rendelkezés mellett, hogy az e czélra szükséges összegből
375 frtot a közigazgatási pénztár, 200 frtot pedig a
Máday-alap fedezzen.
LVIX. (F.) Olvastatik Radvány István egyházkerületi tűzkárbiztositási biztosnak jelentése,, mely szerint a Fonciére pesti
biztosító intézetnek bevétele az 1897. év április l-ig érvényes biztosításokért fizetett dijakból volt 4334 frt 93 kr., mely összegnek 20 %-a, 866 frt 98 kr. a kerületi árvaház pénztárába beszolgáltatott.
Az utolsó évben tűzkár két esetben volt s az intézet fizetett
az oláhpataki ev. egyháznak . . . .
700 frtot
az új-klenóczi ev. egyháznak. . . .
19 frt 35 krt
összesen: 719 frt 35 krt.
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Az egyházkerületi biztosnak évi jelentése tudomásul vétetik, neki önzetlen fáradozásaiért és az egyház
anyagi érdekeinek előmozdítására irányuló törekvéseiért
elismerés és köszönet nyilváníttatik.
LX. (F.) Minthogy a Fonciére pesti biztosító intézet és az
egyházkerület között tűzkár elleni biztosítás ügyében kötött szerződés 1897. évi április 1-én lejár, a püspök úr, mint az előző
évi kerületi gyűlésből e tárgyban kiküldött bizottság elnöke, érintkezésbe lépett a Fonciére pesti biztosító intézettel és más biztosító
társaságokkal, hogy a múlt évi jegyzőkönyv XL. pontjában megállapítottak szem előtt tartása mellett, megtehesse az előkészítő lépéseket a következő tíz évre szóló szerződésnek megkötése iránt.
Négy biztosító intézet nyújtotta be ajánlatát, úgymint: a
Fonciére, az Első Magyar biztosító társaság, az Adria és a Magyarfranczia biztosító társaság.
Minthogy a múlt évi kerületi gyűlésből az ajánlatok tárgyalása czéljából kiküldött bizottság személyi okok miatt nem volt
egybehívható, az előértekezlet ugyanezen megbízatással minden
egyházmegyéből egy-egy tagból álló újabb bizottságot küldött ki.
E bizottságnak a kerületi gyűlés elé terjesztett és az ajánlatokat részletesen ismertető jelentése tárgyalás alá kerül.
Minthogy e tárgyalás folyama alatt kiderül, hogy a
Fonciére Pesti biztosító társaság tűzkárbiztosításnál a
legnagyobb előnyöket nyújtja, minthogy az utolsó három
évtized alatt mindég méltányos eljárást tanúsított egyházkerületünkkel szemben: azért ezen társulatnak ajánlata
elfogadtatik és az egyházkerületi elnökség felhatalmaztatik, hogy a Fonciére Pesti biztosító társasággal a következő 10 évre szóló szerződést megkösse. Egyúttal
pedig az egyházak felszólíttatnak, hogy összes éghetőségeiket teljes értékben biztosítsák, minek tekintetében
a felelősség az egyházak elnökségére háramlik.
Az egyházak felszólíttatnak továbbá, miszerint hassanak oda, hogy a lelkészek és tanítók ingóságai is
biztosíttassanak.
Liptó és Árva egyházmegye elnöksége felhívatik,
hogy a tűzkárbiztosítási szerződéseket bemutassa a
püspöknek, ki az ez irányú állapotról és az esetleg szük-
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ségessé vált intézkedéseiről a következő egyházkerületi
gyűlésen jelentést fog tenni.
A kerületil enökség felhatalmaztatik, hogy a régi szerződés keretébe illeszsze be a mostani ajánlott feltételeket.
Kimondatik továbbá, hogy a fizetendő biztosítási
díjakat az egyházkerületi pénztár előlegezi, a kerületi
pénztárba pedig az egyházak befizetik a díjakat.
Elhatározta tik, hogy a fizetett biztosítási díjak után
járó százalékok az egyházkerületet illetik s hogy az
igy befolyó összegek egyelőre egy tartalékalap létesítésére szolgáljanak, melynek hováfordítása iránt a kerületi gyűlés később fog határozni.
Végűi pedig a ker. gyűlés Radvány Istvánt eddigi érdemeinek hálás elismerése mellett — továbbra is tűzkárbizt. biztosnak megválasztja, ki e felhívásnak készséggel engedett.
LXI. (F.) Vonatkozással a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének XLIII. pontjára, püspök jelenti, hogy a tűz- és vízkárosultak javára befolyt:
Egyetemes felügyelő úrtól
20.—
Bányakerületből
10.—
2 tag részéről
Dunáninneni kerület öt esperességéből
161 V
110.51
V
Egyházkerületünkből:
VI szabad kir. városi esp. 485 V
259.03
D
XIII szepes városi
186.05
523 V
V
V
VII bányavárosi
136 V
111.19
V
n
Tátraaljai
127.24
1026 r>
V
»
Gömöri
275.14
1455 V
»
Kishonti
121.53
946 V
n
»
Sáros—zempléni
102.07
665 V
V
v
Hegyaljai
737 V
489.05
V
v
Brassói
66.67
321 V
V
»
Árvái
2.—
1 V
V
v
Liptói
117.01
886 V
V
»
Főiskolák részéről
37 V
13.25
»
Középiskolák részéről
103.37
626 V
v
Adakozott ennélfogva 8008 hitsorsos, s a begyült összeg
kitett 2114 frt 11 krt.
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Az 1896-ik évi XX-ik körlevélben feltüntetett felosztási elvek
szem előtt tartásával segélyben részesültek:
Merényben a lelkész és 4 tanító 1236 frt 60 krnyi összegben
Szepességen 4 lelkész és 9 tanító 334 „ 60
„
„
Vécse és Kölese lelkészei
122 „ 6 0
„
„
A.-Kubin
1 „ 25 „
„
Merény közvetlenül
117 „ 62
„
A felosztott összeg tehát 1812 frt 67 kr.; marad ennélfogva
mint készlet 301 frt 44 kr.
Püspökünk ezen jelentése helyeslő tudomásul szolgál és elhatározta tik, hogy a felmaradt összeg tartaléktőke gyanánt kezeltessék és egyes szerencsétlenül sújtott beltisztviselőknek időnként felsegítésére fordíttassék.
A kerületi gyűlés az adakozó egyházaknak, iskoláknak és egyes hitsorsosoknak nemeslelkű adakozásaikért háláját és elismerését nyilvánítja.
LXII. (S.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 42-ik
pontja mellett a Zsedényi-féle jutalomdíj kiosztásának ott előterjesztett új tervezet tárgyában
mielőtt ezen tervezetre nézve — az egyházmegyékben
annak alkotmányos tárgyalása után — érdemleges határozat hozatnék, a kerületi gyűlés az egyes egyházmegyék új beosztásának és alakulásának tényleg bekövetkezését bevárandónak mondja.
LXIII. (G.) Az egyházmegyék kötelezett járandósága, azok
meghallgatása folytán, ez évre is változatlanul a következő öszszegekben vettetik ki:
380 frt 15 kr.
VI. sz. kir. v. egyházmegyére
56
408
XIII. sz. v.
„
93
193
VII b. v.
93
224
Tátraaljai
92
664
Gömöri
55
326
Kishonti
18
186
Sáros—zempléni
28
443
Hegyaljai
122
Brassói
/
61
Arvai
186
18
Liptói
Összesen 319 7 frt 68 kr.
I
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LXIV. (S.) A múlt évi ker. gyűlés jegyzőkönyve 84-ik
pontjánál jelentés tétetik az iránt, hogy a gömöri egyházmegye
által még az 1894. évben beterjesztett azon indítványt, mely
szerint „a vallástanítást felekezeti népiskoláinkban is a lelkészek
vegyék át" — az egyes egyházmegyék tüzetesen tárgyalták és
arra vonatkozó megállapodásaikról jelentést tettek, hogy 5 egyházmegye — bár ezek is csak többnemű módosítással — az indítványt elfogadta, 5 egyházmegye pedig határozottan el nem fogadta.
A kerületi közgyűlés — 5 szavazat állván 5-tel
szemben — belátván mégis annak égető szükségességét, hogy a vallástanítást népiskoláinkban is a lelkészek teljesítsék, felhívja az egyes egyházakat, hogy
a tanítást fokozatosan és pedig a III. évfolyamtól kezdve
a lelkészek vállalják magukra, valamint, hogy az egyes
egyházmegyék a területükön e részben elért sikerre
nézve, évről-évre jelentést tegyenek.
LXV. (F.) Vonatkozással a XIII szepesi városi és hegyaljai
egyházmegyéknek a supplicatio eltörlése tárgyában beadott indítványára (mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének LXXXIX-ik
pontja).
Az egyházkerületi közgyűlés a supplicatio megtartása mellett foglal állást, mert nincsenek meg a kellő és
állandó pénzforrások, melyekből fedeznünk lehetne egyes
középiskoláink tápintézeteinek azon bevételeit, melyeket
azok nem nélkülözhetnek, s melyekre a supplicatio utján
évenként szert tesznek.
LXYI. (S.) Az egyházkerületi gyámintézet évi működéséről
szóló jelentést illetőleg:
A kerületi közgyűlés kerületi gyámintézetünknek
saját hatáskörében tett intézkedéseit és hozott határozatait — melyek az ezen jegyzőkönyvhöz mellékletképen csatolt ker. gyámint. közgyűlési jegyzőkönyvben
foglalvák — helyeslőleg tudomásul veszi és mindazoknak, a kik ezen intézetünk szent ügyében úgyis, mint
ügyvezetők, úgyis mint jótékonyan adakozók a múlt
évben is buzgólkodtak, a maga részéről is elismerést
mond, egyházaink és tanintézeteink m ind annyijának szivére kötvén ezentúlra is a gyámintézet áldást terjesztő

mmmmm

w^"
-

91

-

munkájában a hittestvéri közreműködést és a gyámintézeti
alapszabályoknak minden részben való pontos betartását.
LXVII. (S.) A múlt évi kerületi gyűlés 26-ik pontja kapcsán a püspök arról tesz jelentést, hogy az ú j - t á t r a f ü r e d i
templombizottságnak f. é. augusztus 16-án tartott ülésében felvett — ő vele is közlött — jegyzőkönyv szerint a templomépítési
adósság teljesen törlesztettnek tekintendő, hogy a templombizottság már legközelebbre — és pedig azért, hogy ott Új-Tátrafüreden
az igehirdetés minden eshetőséggel szemben biztosíttassék — főleg
az ott működő lelkészek díjazása érdekében egy egyházi alapnak gyűjtését tartja szükségesnek. B a r l a n g l i g e t r e nézve, a
hol imaház még nincs s a hol a szepes-bélai lelkész a szabad
ég alatt szokta időnként az isteni tiszteletet végezni, a püspök
azon reményének ad kifejezést, hogy Szepes-Béla városközsége és egyházközsége nemsokára hozzálátnak a templom építéshez; a c s o r b á i t ó n á l építendő imaházat illetőleg pedig múlt
évi — a hivatolt jegyzőkönyvi pontban foglalt — óhajának ezúttal is ad kifejezést.
A kerületi gyűlés arra kéri a püspököt, hogy
a tiszáninneni ev. ref. püspökkel érintkezésbe lépne
az iránt, mi módon volna az ú j-tátrafüredi lelkészi díjazás érdekében a tagadhatlan igen szükséges egyházialap létesíthető; azt, hogy Barlangligeten tán már a
közel jövőben evang. imaházunk lesz, a közgyűlés örvendetes tudomásul veszi, a csorbái tónál építendő istenházára nézve múlt évi határozatát megújítván.
LXVIII. (F.) Vonatkozással a múlt évi jegyzőkönyv LXXXII.
pontjára az elnökség a Sártory-féle alapítványra vonatkozó határozatot ismét függőben kéri tartatni addig, mig az egyházkerület
elnökségének lesz elég ideje és módja ezen hosszú és gondos
tanúlmány eredményét közölni a közgyűléssel.
Helyeslő tudomáséi vétetik.
LXIX. (S.) A múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 83-ik
pontjában foglalt határozat alapján a VI szab. kir. városi egyházmegye f. é. aug. hó 5-én megtartott közgyűléséből jelentést tesz
az iránt, hogy a bártfai magyar-német egyház „bártfai ág. hitv.
evang. I", a bártfai magyar-tót egyház „bártfai külvárosi ág.
hitv. evang.", a kis-szebeni magyar-német egyház „kis-szebem
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ág. hitv. evang. I", a kis-szebeni magyar-tót egyház „kis-szebeni
ág. hitv. evang. II", az eperjesi magyar-nemet egyház „eperjesi
ág. hitv. evang. 1", az eperjesi magyar-tót egyház „Eperjes városi ós vidéki ág. hitv. evang.", a kassai magyar-német egyház
„kassai ág. hitv. evang. I" egyházaknak kívánnak elneveztetni,
mig végre a kassai magyar-tót egyház, azon esetre, ha a Kassa
vidékéről eddig hozzátartozott községek továbbra is nála meghagyatnak, „Kassa városi és vidéki ág. hitv. evang.", ha pedig
a szóban lévő községeket az egyházkerület az egyháztól elcsatolná, „kassai ág. hitv. evang. keresztény egyház"-nak kíván
czímeztetni. Egyébként az egyházmegyei közgyűlésből fölvett
jegyzőkönyv az egyes városokban fenálló két-két egyháznak
olyannyira óhajtandó egyesítése tárgyában jelenti: „hogy az
egyesülésre fenforgó akadályok még elhárítva nincsenek."
A midőn az egyházkerületi közgyűlés azon — szerinte sajnos — tünet felett, hogy egy és ugyanazon
helyen a két-két egyház erőtgyüjtő, egyetérző, egy
czél felé törekvő egyesítése sikerülni egyáltalán nem
akar, sajnálkozásának ad kifejezést, az egyes egyházak
számára maguknak választott elnevezést elfogadja, kivételt csak a kassai, eddig magyar-tót egyházra nézve
téve, a melyet is oda utasít, hogy nem vagylagos,
hanem határozott czímeztetését hozza indítványba.
LXX. (G.) Napirendre került a jövő évi közgyűlés kitűzése.
A jövő évi közgyűlés helyének s idejének megválasztása az elnökségre bizatik.
LXXI. (G.) Olvastatott Jeszenszky Pál, volt iglói főgymnáziumi tanárnak az egyházkerülethez intézett folyamodványa,
a melyben azt kéri:
1. hogy az őt tanári állásától elmozdító, 1894. május 22-én
kelt egyetemes törvényszéki Ítélettel befejezett perét nyugdíjigényeinek megállapítása okából megújíthassa és humánusabb
ítéletet kaphasson, miután — úgymond — ez irányban m. év
május 2-án a szepesi XIII városi esperesség törvényszéki elnökségéhez beadott kérelmét a püspök elutasította,
2. hogy a püspök ellen „sokszoros törvénytiprás, erőszakoskodás és alakoskodás" miatt az egyházkerület a legszigorúbb fegyelmi vizsgálatot rendelje el,
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3. hogy részére az őt megillető helyi, kerületi és esperességi nyugdíjak már most folyósíttassanak,
4. hogy az igíói egyházközség a jogosúlatlanúl visszatartott
5 havi tanári fizetésének és járulékainak kifizetésére köteleztessék.
Folyamodó 1. rendű kérelmének támogatására bemutatja
másolatban perújítás megengedésére irányított és a szepesi XIII
városi esperesség elnöksége által 1511/895. számú végzéssel elutasított kérvényét, továbbá az 1988/895. sz. püspöki átiratot,
a mely szerint a beadvány mint perújításra alkalmatlan és formailag szabálytalan, folyamodónak visszaadatni rendeltetett. 2-od
rendű kérelmének támogatására bemutatja másolatban a cultusministerium 1895. évi 11256. sz. leiratát, a mely szerint nvugdíj iránti kérelme, hivatalától elmozdítás miatt meg nem állapíttatott. 3-ad rendű kérelmének támogatására végűi bemutat egy
orvosi bizonyítványt, bemutatja továbbá a nyugdíjintézetbe és a
magtár-alapba tett befizetésének kimutatását.
Ennek folytán felolvastatott Marton János egyházkerületi
ügyésznek ez ügyre vonatkozó jogi véleménye.
A felolvasott kérvény és mellékleteinek mérlegelése, valamint az ügyészi vélemény meghallgatása alapján, folyamodó
mind a négy rendbeli kérelmével elutasíttatik és pedig:
elsőrendű kérelmével azért, mert igaz ugyan, hogy folyamodó perének megújítása érdekében 1895. máj. 2-áról keltezve
intézett egy beadványt a szepesi XIII városi esperesség törvényszéki elnökségéhez, de miután e beadvány szabályszerű perújítási kérelemnek vagy keresetnek azért nem tekinthető, mert az
sem az alappert folyamatba tett iglói egyh. ellen intézve nincsen,
sem az alapper keretében nem mozog, a mennyiben a perújításnak tárgya csakis az alapperbeli Ítéletnek ój bizonyítékok alapján leendő megváltoztatása, ez esetben tehát az előbbi — t. i. az
alapper előtti — állapotnak visszaállítása és nem humánusabb
ítélet meghozatala lehet, a mennyiben továbbá folyamodó az
egyetemes törvényszéki itélet ellen disputálni nem, csak is az
alappert új bizonylatok alapján megújítani jogosúlt, ennélfogva
úgy a püspök, mint az esperességi törvényszék helyesen járt el,
a mikor e szabálytalan beadványt folyamodónak visszaadta.
A zsinati törvény 429. és következő szakaszai világosan
szabályozzák a perújítás kérdését, elmondván, hogy annak új
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bizonyíték alapján van helye, a kérelem az alapperbeli elsőfokú
bíróság elnökségénél adandó be és az eljárásra az alapperre
nézve irányadó törvénykezési szabályok érvényesek, a miből
kétségtelen, hogy a periijítási kérelem az alapperbeli ellenfél
ellen intézendő s annak meg, vagy meg nem engedése fölött az
illetékes első fórum határoz. A mennyiben pedig zsinati törvényeink a perújítási kérelem beadásának határidejét meg nem
állapítják, illetve annak beadását záros határidőhöz nem kötik,
folyamodónak még mindig módjában áll megfelelő bizonyítékok
alapján és a törvényes formák betartása mellett e periijítási jogával élni, nincsen és nem volt azonban joga ez iránt az egyházkerületi gyűléshez folyamodni, miután peres ügyben e gyűlés
intézkedni nem illetékes.
Másodrendű kérelmével elutasíttatik nemcsak azért, mert
e kérelmének elbírálására a zsinati törvény 348. § alapján nem a
kerületi gyűlés illetékes, nemcsak azért, mert e panasz a zs. t.
354. § értelmében illetéktelen helyre adatott be, hanem azért is,
mert annak tárgyi tényálladéka nincsen, bizonyítékkal nem támogattatik, mint személyeskedő insinuatio figyelemre nem
méltó, azon állítás pedig, mintha a miniszteri elutasító rendelet a püspöki eljárásnak kifolyása lenne, a valóságnak meg nem
felel, mert ez elutasítás az egyetemes törvényszék Ítéletével és
nem püspöki jelentéssel van indokolva.
Harmadrendű kérelmével elutasíttatik azért, mert hivatalától törvényes úton elmozdított tisztviselőnek azon nyugdíjalapból, a melynek kötelékéhez az elmozdítás előtt tartozott,
nyugdíjigénye az elmozdítás folytán megszűnt.
Negyedrendű kérelmével végűi elutasíttatik azért, mert
az egyetemes törvényszék többé nem felebbezhető Ítélete a
meghozatal napján válván jogerejűvé, tanári fizetéséhez csakis
e napig lehetett jogos igénye.
E határozat kapcsán kimondja egyszersmind a közgyűlés, hogy püspökünknek ez ügyben követett eljárását
helyesli, s ámbár személyét és hivatalát magasabban
állónak tudja, mintsem őt az alaptalan vád s bármily
indulatos támadás érinthetné avagy épen sérthetné,
mégis megütközve az ez ügyből kifolyólag ellene irány úló méltatlanság felett, megragadja ez alkalmat is
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arra, hogy irányában az egyházkerület osztatlanul táplált bizalmának, tisztelete'nek és szeretetének lelkesedve
nyilvánűló kifejezést adjon.
LXXII. (S.) A kishont! egyházmegye folyó évi közgyűlésében
tárgyalván a ráhói egyházközség külbirtokos tagjainak azon vélt
sérelmét, hogy nevezett egyházközség által, állami adójuk alapján
egyházi járandósággal rovattak meg, holott állandó lakhelyükön
saját egyházközségük terhét viselik, azon elvi kérdést látta felmerülni: hogy vájjon valamely egyházközségnek van-e minden
körülmények között — a zsin. törv. 251. §-a szerint — joga az
egyházi járandóságot m i n d k é t a l a p o n kivetni? avagy pedig
az állami adó alapján c s a k a z o n kivételes esetben, ha — a
255. § szerint — a személyes járandóságok czímén befolyt jövedelem az egyházközségi szükségletek fedezésére nem elégséges?
Mely utóbbi esetben beigazolni tartoznék, hogy a 253. §-ban
megengedett maximális 25 frt alkalmazásával sem fedezheti
szükségleteit.
Az ezen konkrét esetből felmerült elvi kérdésre
vonatkozólag az e tárgyban beterjesztett ügyiratoknak
és az egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatban foglaltaknak előzetes áttanulmányozásával és az
ügyben a jövő egyházkerületi közgyűlés elébe terjesztendő véleményes jelentés beterjesztésével a kerületi
számvevőszék bízatik meg.
LXXIII. (F.) Tárgyaltatik a kisszebeni egyháznak a kerületi gyűléshez intézett és a VI szabad királyi esperességi gyűlés
által pártolólag felterjesztett kérvénye, melynek értelmében, —
minthogy a kisszebeni községi iskola államosíttatik, ez iskolában
pedig az ev. lelkészek eddig is a vallásoktatást végezték s ezen
munkájukért hiványilag is biztosított 100—100 forintnyi tiszteletdíjat élveztek: hatna oda a kerületi gyűlés, hogy mindkét lelkésznek a vallásoktatásért járó eddigi dijazása az állampénztár által
ezentúl is kifizettessék.
A kerületi gyűlés felkéri a püspököt, hogy ezen
kérvény ügyében a vallás- és közoktatásügyi kormánynál eljárjon és a kérvényező egyház érdekében eszközölt közbenjárása eredményéről a következő gyűlésen
jelentést tegyen.
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LXXIV. (S.) Horváth László, bárcza-új falui lelkésznek fellebbezése a brassói egyházmegyének közgyűlése egy 200 forintos
„apáczai alapítvány" tárgyában hozott határozata ellen
a jövő évi egyházkerületi gyűlés elé terjesztendő véleményes jelentés végett a brassói egyházmegyei elnökségnek adatik ki.
LXXV. (F.) Püspök jelenti, hogy az eddig az eperjesi
collégium nagytermében elhelyezett egyházkerületi levéltár onnan
a terem berendezésének megújítása alkalmából oly szobába helyeztetett át, mely elébb tantereműi szolgált.
E jelentés kapcsán az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy a kerületi levéltár Miskolczon helyeztessék el.
LXXVI. (G.) A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízatnak:
Az elnökség mellett Radvány István, Majerszky
Béla, Kulcsár Károly, Nemes Károly, Wolfgang Lajos
és a jegyzők.
LXXVII. (G.) A tárgysorozat kimerítése után az elnökség
köszönetet mond a gyűlés tagjainak buzgó és kitartó közreműködésükért, majd pedig kölcsönösen méltatja egyamás támogatását s végül a püspök a gyűlést imával bezárja.
Kelt mint fent.
Jegyzettek
a pontszámot követő jelbetűk szerint:

Zelenka Pál,
püspök, e. elnök.

(Mr.) Dr. Markó Sándor,
egyliázker. v. főjegyző.

ŕ

Szeiitiványi Arpád,
hivatalban legidősb eg} házmegyei felügyelő, v. elnök.

(Ms.) Dr. Mesko László,
ogyházker. jegyző.

(S.) Strauch Béla,
egyliázker. jegyző.

(F.) Fischer Miklós,
h. jegyző.

(G.) Gl auf Pál,
egybázker. e. főjegyző,
egyszersmind a jegyzőkönyv szerkesztője.

Hitelesíttetett Miskolczon, 1896. évi szeptember 23. és 24-ik
napjain, a LXXVI. pontban kinevezett bizottság által.
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Melléklet I. a jegyzőkönyv 18 ik pontjához.

Szabályzat
a középiskolai
tály vallástani

vallásoktatás
ellenőrzése
és a VIII. oszszigorított
osztály-vizsgálatának
vezetése
tárgyában.

1. §. A vallásoktatásra való helyi felügyelet az igazgatón kívül ág. h. evang. tanintézetekben az iskolai tanácsot, a nem ág. hitv. ev. tanintézetekbe járó evangelikus
tanulókra nézve a helybeli ág. h. ev. egyházközség egyháztanácsát és iskolaszékét, de különösen a lelkészt s ha ő
maga a vallástanári teendőket végzi, az egyházfelügyelőt
és az iskolai felügyelőt illeti meg.
Az ellenőrzés és egyházfőhatósági felügyelet, a vallástanítás s egyéb vallási érdekek felett a püspök hatáskörébe
tartozik, ki ezt vagy személyesen, vagy megbízottja által
gyakorolhatja.
2. §. A vallástanár állása és kötelessége ugyanaz, Vallás- és közokt.
mint más rendes tanáré, tehát a többi rendes tanárokkal m l<iľ- m i n l s z t e r
ugyanazon jogokat élvezi. Mint a tanári testület rendes 27530 ' I T ' a l elt
tagja, az intézeti általános érdekű tanácskozmányokban
rendelete,
részt vesz s az intézeti igazgató, illetőleg a tanári testület
az iskola közérdekeire vonatkozó határozataihoz alkalmazkodni köteles.
3. §. Az igazgató tartozik felügyelni, hogy a vallástanárok kötelességeiket pontosan teljesítsék ; mulasztás
alkalmával őket, mint a tanártestület tagjait erre figyel- Ugyanazon miniszmezteti s ennek nem sikerűlése esetében erről hatályosabb
intézkedés végett az illető egyházi elöljáróságot, s ha
ennek sem lenne eredménye, a püspököt értesíti.
4. §. A vallástanár a tanév végén jelentést tesz a Zsin. törvény 200. §.
püspöknek a tanintézet vallásoktatásáról és vallási ügyeiről
és pedig saját tanintézeteinkben az intézeti igazgató útján,
idegen tanintézetekben közvetlenül.
(Katii, gyakorlat.)
5. §. A püspök az egyházkerületben létező ág. h.
evang. gymnasiumokhoz, tanítóképezdékhez, polgári iskolákhoz s felsőbb leányiskolákhoz, valamint minden ilyen
fokú nem evangelikus középiskolákhoz, melyeket nagyobb
számú ág. h. evang. tanúlók látogatnak, a vallásoktatás
7*
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ellenőrzése czéljából évenként egyházkerületi biztost rendel ki.
E biztosok a lelkészi karból, vagy a vallástanárok
köréből vétetnek s megbízatásuk egy vagy több intézetre szól.
6. §. A püspök e megbízásról az illető tanintézet
igazgatóját értesíti, ki a kívánt adatokat a vallásoktatásra vonatkozólag az egyházkerületi biztos rendelkezésére bocsátja.
7. §. A biztos ügyel arra, hogy a vallásoktatás az
egyetemes gyűlés által elfogadott tanterv szerint történjék. Ez okból évközben, vagy a tanév végén meglátogatja a tanintézetet; az igazgató tudomásával, vagy vele
együtt megjelenhet a vallásórákon s a vallásvizsgánál,
ha jelen van, elnököl.
8. §. Az igazgató a biztos kívánságára tartozik a
yallástani órarendet, neki beküldeni s mindarról, a mi az
j s k 0 j a valláserkölcsi jellegére vonatkozhatik, a szükséges
ö
,

.

felvilágosításokat megadni. A hivatalos levelezés és Írásbeli
kimutatások szükségtelen szaporításának kikerülése végett
az írásbeli közlekedés mellőzendő s a biztos által kívánt
felvilágosítások és közlemények kizárólag csak rövid úton
eszközlendők.
9. §. A biztos ügyel arra, hogy a vallásoktatás szorgalmasan és a kimért terjedelemben, az ág. h. ev. egyház
szellemében történjék, a növendékek hitünk elveihez híven
valláserkölcsi életre neveltessenek s hitbuzgó egyháztagokká és jó hazafiakká váljanak, főleg pedig arra is,
hogy a tanítóképezdék növendékei hivatásuknak megfelelő
vallásos kiképeztetést s az egyházi tanban kellő jártasságot nyerjenek.
10. §. A biztos ügyel arra, hogy a vallásoktatásnál
csak az egyházkerület, illetőleg az egyetemes gyűlés által
engedélyezett, tankönyvek használtassanak.
110TV/T
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delet is;o ju! - 2 intézeteknél tapasztalható vallasos és egyházias életről s
12787. sz. a.) III. különösen arról, vájjon a taniílók az ünnepi és vasárnapi
18. p 24. §. isteni tiszteleten rendesen részt vesznek s az Úr asztalához
Egyházi
rendelet őszszel és tavaszszal járúlnak-e ?
1883-ból 287. §•
y helyi viszonyokhoz képest kiterjeszti figyelmét
arra is, hogy a hideg téli hónapokban, mikor a gyengébb
korú tanúlók a templomi isteni tiszteleten rendesen meg
nem jelenhetnek, egy alkalmas teremben legalább havonta
egyszer ifjúsági isteni tisztelet tartassék.

12. §. Részt vesz különösen a VIII. osztály érettségi
vallástani és a tanítóképezdei IV. osztály tanképesítési
vizsgálatán, melynek napját az igazgatóval egyetértőleg
állapítja meg. E vizsgálaton, mely a VIII. osztály vallástananyagára terjed ki, joga van minden tanúlóhoz kérdést
intézni.
13. §. A vizsgálatok eredménye felett tartandó tanácskozásokban elnököl s az azokban felvett jegyzőkönyveket
aláírja.
14. §. A biztos eljárásáról és tapasztalatairól a püspöknek kimerítő jelentést tesz.
15. §. A biztosok, vallástanárok, igazgatók s egyéb
tényezők jelentései alapján az egyházkerületi gyűlésnek
minden évben egy összefoglaló s kimerítő jelentés beterjesztendő.
Melléklet II. a jegyzőkönyv 19-ik pontjához.

Szabályzat
a tiszakerületi
ev. felső nép- és polgári fiú- és leányiskolákban
tartandó
nyilvános, magán-, pót- és javítóvizsgálatok
tárgyéiban.
I. F E J E Z E T .
Általános

intézkedések.

1. §. A tiszakerületi ev. felső, nép- és polgári iskolákban évenként
rendesen egyszer, a tanév végén nyilvános vizsgálatok s évenként négyszer, u. m. a tanév elején, karácsony és húsvét táján, végűi a tanév végén
magánvizsgálatok tartatnak.
2. §. Úgy a nyilvános, mint. a magánvizsgálatok az iskolaszék kiküldötteiből s a tantestület tagjaiból álló vizsgáló bizottság előtt folynak
le. A vizsgálatok napjai a püspöknél előlegesen bejelentendők s alkalmas
módon közhírré teendők.
A vizsgálatokon való elnöklés a püspök által kinevezett kerületi
biztost illeti, a ki az iskolaszék elnöke vagy megbízottja és az iskola
igazgatója is lehet.
A vizsgálatokra a megyei kir. tanfelügyelő is meghívandó.
3. §. A vizsgálat terjedelmére nézve a miniszteri tanterv az irányadó
(míg az egyháznak nem lesz tanterve).
Felelésre az elnök szólítja fel a tanúlókat s a kérdéseket — melyek
az illető tantárgyaknak a tanító, vagy tanítónő által előzőleg Írásba foglalt
s az egész osztályok tananyagát kimerítő főbb tételeiből állanak — az
elnök, vagy az igazgató intézi; joga van azonban a tantervnek megfelelő
más kérdéseket is tenni. A feltett kérdést az illető tanító vagy tanítónő
fejtegetteti és adatja elő a tanúlóval.
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4. §. A nyilvános tanulók évvégi érdemjegyei már a vizsgálat előtt
végérvényesen megállapíttatnak. Ugyanakkor állapítandó meg minden
tanulóra nézve az általános határozat, mely a következőkép fejezendő
ki: „felsőbb osztályba léphet", „javító vizsgálatra bocsáttatik", „osztályismétlésre utasíttatik".
A magánvizsgázók érdemjegyei a magánvizsgálat befejezése után
azonnal tartandó tantestületi ülésben szótöbbséggel állapítandók meg.
Egyenlő szavazat esetén a vizsgáló bizottság elnöke dönt.
A tanulók osztályzatainak megállapítására a következő fokok használandók :
a) Az erkölcsi magaviselet jelölésére; dicséretes (1), jó (2), tűrhető
(3), szabálytalan (4), rossz (5).
b) A szorgalomra nézve: kitartó (1), kellő (2), változó (3), hanyatló
(4), csekély (5).
c) A tanulásbeli előmenetelre nézve: kitűnő (1), jeles (2), j ó (3),
elégséges (4), elégtelen (5).
d) Az írásbeli dolgozatok külső alakjára nézve: csinos (1), tiszta
(2), rendes (3), tűrhető (4), rendetlen (5).
II. F E J E Z E T .
Nyilvános

tanulóK

vizsgálatai.

5. §. A nyilvános vizsgálatok csupán szóbeliek, osztályonként fél
napig tartanak s lehetőleg minden tantárgyra kiterjednek.
A vizsgálatokon a tanulóknak mindennemű Írásbeli dolgozatai, rajzai. a női kézimunkák és gyűjtemények közszemlére kiteendők.
6. §. Nyilvános tanulók csakis a tanév végén tehetnek vizsgálatot
s tanév közben magánvizsgálat alapján felsőbb osztályba nem léphetnek.
7. §. A kik azonban előrehaladott koruknál, testi és értelmi fejlettségüknél fogva ezen kedvezményre igényt tartanak; azoknak, ha a
legutóbbi tanévről nyert bizonyítványukkal legalább jó előmenetelt igazolnak, a tantestület véleménye alapján a püspök engedélyt adhat arra,
hogy ha azon osztályról, a melynek nyilvános tanulói a nyilvános vizsgálatot leteszik, ezt követőleg a megfelelő magasabb osztályból még
ugyanazon tanév végén, vagy a következő tanév elején, (de mindig
ugyanazon tanintézetnél) magánvizsgálatra bocsáttassanak s ennek sikeres eredményéhez képest a következő osztályba nyilvános vagy magántanulók gyanánt beiratkozhassanak.
8. §. Önkéntesen osztályt ismétlő tanulók közül azok, a kik az ismételni szándékolt osztályt a megelőző évben kellő (legalább elégséges)
eredménynyel végezték, vizsgálatra nem bocsáthatók és uj érdemjegyeket
nem kapnak. Az oly tanulók ellenben, a kik egy vagy több tantárgyból
kapott elégtelen tanjegyük miatt, az ismeretekben való általános erősbödésük czéljából vétették fel magukat ismétlő tanulók gyanánt: vizsgálatra bocsáthatók és az összes tantárgyakból újra osztályozandók.
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9. §. Azon tanulók, a kik nyilvános vizsgálaton valamely
elfogadható alapos oknál fogva meg nem jelenhetnek, vagy a vizsgálatot megszakították, bizonyítványt csak úgy nyerhetnek, ha až iskolából való
kilépésük alkalmával az évvégi érdemjegyek a 4. § értelmében anyakönyvileg már végérvényesen megállapíttattak; ellenkező esetben az ily
tanulók a következő osztályba csak ugy vehetők fel, ha a tantestülethez
benyújtott kérvényük alapján a következő tanév elején az illető osztály
összes tantárgyaiból pótvizsgálatra
bocsáttatnak s azt sikeresen kiállják.
A pót vizsgálat díjmentes.
10. §. A mely tanuló az évvégi vizsgálatot alapos ok nélkül mulasztotta el (az iskolából önként kilépett) s megszakított tanulmányait a
következő tanév elején esetleg évek múlva folytatni akarja, pótvizsgálatra nem, hanem csakis magánvizsgálatra bocsátható az egész évfolyamon
eltanított tananyagból. Az ily tanuló a magánvizsgálatért járó összes díjakat megfizetni köteles.
11. §. Azon tanuló, a ki legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot: a tantestület által javító vizsgálatra bocsátható a következő tanév elején. A ki háromnál több tantárgyból bukott: annak
ismételnie kell az osztályt, valamint annak is, a ki a javítóvizsgálaton,
bár csak egy tantárgyból is újra megbukott.
12. §. Felső nép- és polgári leányiskolákban a női kézimunkákból és
mindkét fokozatú fiú- és leányiskolákban a szabadkézi és mértani rajzból
nyert elégtelen osztályzat ép oly beszámítás alá esik, mint bármely elméleti tantárgyból.
A testgyakorlatból és énekből nyert elégtelen osztályzat a tanulónak felsőbb osztályba való lépését meg nem akadályozhatja.
A szépírásból kapott elégtelen osztályzat a tanulónak első ízben
való bukása esetén a felső osztályba való felvételnél akadályul nem
szolgál, azonban az illető szigorúan kötelezendő, hogy írását magánszorgalom útján javítsa, mert ha a szépírásból a következő évben is elégtelennek
találtatik: akkor javító vizsgálatra, esetleg osztályismétlésre utasítandó.
13. §. A női kézimunkából, a szabadkézi és mértani rajznak gyakorlati részéből, továbbá a szépírás, testgyakorlat és ének alól hivatalos
pecséttel ellátott hatósági orvosi bizonyítvány alapján, testi fogyatkozás
miatt egész évre felmentett tanulók az elősorolt tantárgyakból osztályzatot nem kapnak. A felmentést a püspök adja meg és az érdemjegyek
helyébe „Felmentetett a püspöki hivatal . . . sz. a k. engedélyével" irandó.
14. §. A javítóvizsgálat (a 15. § esetét kivéve) csak a következő
tanév elején és minden esetben csak azon tanintézetben tehető le, melyben a tanuló az elégtelen osztályzatot kapta.
15. §. A 9. és 10. §-ok értelmében pót- vagy magánvizsgálatra bocsátott tanuló azon esetre, ha egy vagy legfeljebb három tantárgyból
elégtelen osztályzatot kap: az első évharmad végén javító vizsgálatra
bocsátható s az ideig, míg a javítóvizsgálatot le nem teszi, a következő
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osztályba rendkívüli nyilvános tanuló gyanánt fölvehető. Ha az ily tanuló a javítóvizsgálaton bár csak egy tantárgyból is újra megbukik,
osztályismétlésre utasítandó.
16. §. A pótló- és javító vizsgálatokat kérő folyamodványok augusztus hó 15-ig, vagy az előbbi (15) § esetében azonnal benyújtandók az
igazgatósághoz.
17. §. Az elégtelen tanjegy kijavítására a bukott tanuló csak azon
esetben bír igénynyel, ha a javításra szóló engedélyt a 16. §-ban megszabott időben kérelmezi és tanulói pályáját meg nem szakította. Ha a
folyamodvány beadására megszabott határidőt elmulasztja, vagy az iskolát odahagyta, az osztályt ismételni tartozik, vagy az egész osztályból
magánvizsgálatot tenni köteles.
18. §. A pótló- és javítóvizsgálatok díjmentesek és az illető osztály
tanítói előtt teendők.
A vizsgálat lefolyásáról jegyzőkönyv vezetendő s az anyakönyvben
és bizonyítványban kiírandó, hogy a vizsgálat pótoltatott, vagy javítóvizsgálat volt.
19. §. A bizonyítványok, valamint a netalán szükséges másodlati
bizonyítványok az anyakönyvből állíttatnak ki.
Az eredeti bizonyítványt a vizsgáló bizottság elnöke, továbbá az
igazgató — esetleg úgy is, mint a 2. § értelmében elnökhelyettes, — és
az osztálytanítók írják alá.
A bizonyítványmásodlatnak szórói-szóra meg kell egyeznie az eredetivel s reá irandó a másodlat jelzés és az iskolai iktató könyvbe bejegyzendő a másodlat kiállítása, annak keltével és számával.
Bizonyítvány-másodlatot csak az eredetinek kellően igazolt elveszése
esetében lehet kiállítani.
III. F E J E Z E T .
Magántanulók

vizsgálatai.

20. §. Magánvizsgálatot csak nyilvános, vagy nyilvánossági joggal
felruházott felső nép- és polgári iskolában, az ezen vizsgálatra engedélyt
nyert tanulókkal (26. 27. §.) az 1. §-ban meghatározott időben az iskolának saját helyiségében szabad tartani.
A magánvizsgálatokon való elnöklés és az elnök jogköre a jelen
szabályzat 2. és 3. §-aiban van köröiírva.
21. §. A magánvizsgálat írásbeli és szóbeli.
Az írásbeli vizsgálat a szóbelit megelőzi, zárt helyiségben tartatik
s azon a tantestület egyik tagja állandóan jelen van.
Az írásbeli vizsgálat tételeit az illető szaktanító javaslatára a tantestület állapítja meg akként, hogy mindegyik tanuló külön-külön más
feladványt kapjon.
Tárgyai: nyelvtani gyakorlatok, fogalmazás, magyar és német nyelven, számtan, rajz.
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22. §. Az írásbeli és szóbeli vizsgálat egvmást kiegészíti s a két
vizsgálat eredményének egybevetése nyomán kell a tanjegyet megállapítani. Az oly magántanulók, a kik írásbeli feladványukat sikeresen meg
nem oldották, a szóbeli vizsgálaton tüzetesebben megvizsgálandók.
23. §. Testgyakorlat és ének a magánvizsgálat tárgyát nem képezik, a szépírásból ellenben a magántanulók is megvizsgálandók.
24. §. A testi fogyatkozásukat hatósági orvosi bizonyítványnyal
igazoló magántanulók a női kézimunkából, továbbá a szabadkézi és
mértani rajznak gyakorlati részéből való vizsgálat alól felmenthetők. A
felmentést a püspök adja meg.
25. §. Azon leánytanulók, a kik a női kézimunkából kötelező magánvizsgálat alól föl nem mentettek, az illető osztályra tantervileg megszabott és előírt kézimunkadarabok bemutatására kötelezendők. Hogy azonban megállapítható legyen, vájjon a bemutatott munkákat a tanuló
maga készítette-e, szükséges, hogy a vizsgáló bizottság erről megfelelő
elméleti kérdésekkel meggyőződést szerezzen, sőt a lehetőséghez képest,
a bemutatott munka egyes részleteinek elkészítését is megkövetelje.
26. §. A tantestületnek csak oly magántanulókat van joga magánvizsgálatra bocsátani, a kik ilyenekűl megfelelő életkor és az előző osztály elvégzését igazoló nyilvános iskolai bizonyítvány alapján, a tanév
elején be voltak írva és a vizsgálatot ugyanazon tanév végén teszik le.
27. §. Az előbbi § esetét kivéve minden más esetben a tantestület
véleményének meghallgatásával a püspök adhat engedélyt a magánvizsgálatra az 1. §-ban megszabott határidők valamelyikében.
28. §. Egy határidőn belül egyszerre kettőnél több osztályból öszszevont magánvizsgálatot senki sem tehet.
A ki életkoránál s egyéb méltánylást érdemlő körülményeinél fogva
igénynyel bír és engedélyt nyer arra, hogy egy tanévben kettőnél
több osztályból is tehessen magánvizsgálatot: a következő osztályról,
vagy összevontan osztályokról mindig az előző vizsgálat sikeres kiállását követő szabályszerű határidők valamelyikén bocsátható magánvagy összevont magánvizsgálatra.
29. §. A magán- vagy összevont magánvizsgálatokra engedélyt kérők hiteles születési bizonyitványnyal tartoznak igazolni, hogy életkoruk
a vizsgálat idején megfelel azon osztálynak, a melyből magánvizsgálatot
tenni óhajtanak.
Hat havi korhiány esetén a jó készültséget igazoló folyamodóknak
a püspök egyidejűleg korengedélyt is adhat.
Túlkoruság a vizsgálati engedély megadásánál akadályt nem képez.
30. §. A püspök a 27., 28.. 29. §-ok figyelemben való tartása mellett
magán-, vagy összevont magánvizsgálatra engedélyt adhat a következő
esetekben :
a) ha a 10. § szerint kilépett,
b) ha kizárt,
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c) ha rendkívüli nyilvános tanulo, vagy
d) ha a 17. § szerint osztályismétlésre utasított, vagy a 8. § szerint
önkéntesen osztályt ismétlő tanuló jelentkezik magánvizsgálatra vagy pedig
e) ha a 7. § szerint osztályugrásról van szó ; s végül
f ) ha az illető folyamodó okleveles tanitó, vagy valamely tanítóképző intézet összes évfolyamát teljesen bevégezte s mint ilyen, a köztisztviselői minősítés szempontjából, a polg. iskola hatodik, vagy a felső
népiskola harmadik osztályából óhajt magánvizsgálatot tenni.
31. §. A püspök engedélyt adhat még magán-, vagy összevont
magánvizsgálatra oly folyamodóknak is, a kik
a) elemi,
b) felsőbb leány,
c) katonai alreál,
d) valamely középiskola (gymnásium vagy reáliskola) s végűi
e) kereskedelmi középiskola és akadémia egyik vagy másik osztályának sikeres elvégzése után legalább egy év elteltével a polgári vagy
felső népiskola megfelelő magasabb osztályából, vagy a mennyiben életkoruk megfelelő — magasabb osztályaiból óhajtanak magán-, vagy összevont magánvizsgálatot tenni.
Túlkoruság esetén az illető folyamodó egy év eltelte előtt is bocsátható magánvizsgálatra.
Az ezen §-ban elősorolt különféle fokozatú iskolákból a felső nép,
vagy polgári iskolába átlépő magántanuló köteles a magánvizsgálat alkalmával s azzal egyidejűleg a polgári vagy felső népiskola megelőző osztályának azon tantárgyaiból, melyeket a másfokozatű iskolában nem tanult, szintén vizsgálatot tenni.
, 32. §. Oly tanuló, a ki a gymnásiumban a latin és görög nyelvből,
vagy a reáliskolában, felsőbb leányiskolában, kereskedelmi középiskolában és akadémiában a franczia nyelvből elégtelen érdemjegyet kapott:
a polgári és felső népiskola megfelelő magasabb osztályából, vagy összevontan osztályaiból, akadály nélkül magánvizsgálatra bocsátható.
33. §. Oly tanuló, a ki a 31. §-ban említett más fokozatú iskolák
valamelyik osztályát eredménytelenül ismételte, ennélfogva tanulmányait
azon iskolákban nem folytathatja: a polgári, vagy felső népiskolában az
ismételt osztálynak megfelelő, sőt a mennyiben a 32. § szempontja alá
esik, a következő felső osztályból is magánvizsgálatra bocsátható.
34. §. Az oly gymnásiumi, vagy reáliskolai tanulók, a kik a latin és
görög, illetőleg a franczia nyelven kivűl még más tantárgyból is elégtelen érdemjegyet kaptak: a felső nép- és polgári iskolának magasabb
osztályából csakis oly feltétel alatt bocsáthatók magánvizsgálatra, ha ezt
megelőzőleg, vagy egyidejűleg összevontan, azon osztálynak
megfelelő
polgári, vagy felső népiskolai
osztály összes tantárgyaiból
ismétlő
magánvizsgálatot
tesznek, a melyben a latin és görög, illetőleg a franczia nyelven kivűl egyéb tantárgyból is megbuktak.
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35. §. A magánvizsgálatra jelentkező tartozik a megelőző osztály elvégzését valamely nyilvános iskola bizonyítványával igazolni, ha pedig
ilyennel nem bír, köteles a megelőző osztályról, vagy osztályokról is
szabályszerű időben és feltételek mellett teljes magánvizsgálatot tenni.
Az oly folyamodó tehát, aki magánúton megszerezte az elemi iskolák elvégzésével felérő előképzettséget, de erről nyilvános iskolai bizonyítványt nem tud fölmutatni: a polgári és felső népiskola megfelelő osztályából csak azon esetre bocsátható magánvizsgálatra, ha előbb valamely nyilvános elemi iskolánál ennek négy vagy hat osztályáról sikeres
magánvizsgálatot tesz.
A ki azonban bár elemi iskolai bizonyitványnyal nem bir, de életkora 20-ik évét meghaladta, magán- vagy összevont magánvizsgálatra
bocsátható.
36. §. Teljesen ki nem fejlett polgári iskoláknál felsőbb osztályról
is lehet magánvizsgálatot tenni az esetben, ha az iskola minden szaktárgyra el van látva tanerővel.
37. §. Fiuk (férfiak) csak fiúiskolában, ellenben a leányok (nők) fiúiskolában is bocsáthatók magánvizsgálatra, de a leányiskola tanterve szerint s csakis kivételesen és különös méltánylást érdemlő esetekben.
38. §. A megelőző 27—28. §-okban említett esetekben a jelentkező
köteles az engedély elnyerése iránti folyamodványát kellően bélyegelve,
származási bizonyitványnyal, továbbá eddigi összes tanulmányairól szóló
és a tanulmányok elvégzése vagv megszakítása óta lefolyt idő alatti foglalkozását, nemkülönben erkölcsi tekintetben való kifogástalanságát igazoló hiteles hatósági bizonyítványokkal felszerelten azon felső nép és
polgári iskola igazgatójánál benyújtani, a hol vizsgálatot óhajt tenni.
Az oly folyamodó, aki nyilvános iskolát nem végzett (35. §. 2. kikezdés), a vizsgálatra jelentkezésig eltelt idő alatti foglalkozását szintén
tartozik hatósági bizonyitványnyal igazolni.
Szegénységi bizonyítvány alapján a bizonyítvány bélyegmentes.
A kellően fel nem szerelt folyamodványokat az igazgató saját hatáskörében az indok megjelölésével visszautasítja; a kellően felszerelt
folyamodványokat pedig a tantestület kedvező vagy elutasító véleménye
kíséretében és a vizsgálati határidő megjelölésével a püspökhöz terjeszti fel.
39. §. A püspök a tantestület javaslata alapján határoz, de attól eltérőleg is dönthet a kérelem tárgyában.
40. §. A nyert engedély alapján az illető jelentkező a „Miagánvizsgálatra jelentkezettek
anyakönyvé1'-ben
névszerint a reá vonatkozó öszszes adatok megjelölésével bevezetendő.
A vizsgálat lefolyásáról jegyzőkönyv vezetendő s a jegyzőkönyv
jóváhagyás végett 8 nap alatt a püspökhöz beterjesztendő.
Ugyanazon alkalommal a magánvizsgálatra jelentkezettek anyakönyvéből az eredeti anyakönyv minden tételének megfelelő s az iskola
pecsétjével és az igazgató hiteles aláírásával ellátott „másodlat" készi-

-

108

-

tendő s a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvvel együtt a püspökhöz felterjesztendő.
A püspök ezen másodlatot a felterjesztett jegyzőkönyvnek és saját
irattárának adataival összeegyezteti s az általa engedélyezett vizsgálat
szabályszerű lefolyását megállapítja, a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet
pedig jóváhagyási záradékkal vagy megjegyzéseivel ellátva, legkésőbb
14 nap alatt az igazgatósághoz visszaküldi.
Ha a püspök a magánvizsgálatok engedélyezése ós lefolyása körül
a legcsekélyebb mulasztást, szabálytalanságot, visszaélést vagy részrehajlást tapasztalna: joga van az illető tantestület ellen a legszigorúbban
fellépni, esetleg a fegyelmi vizsgálatot megindítani.
41. §. A szabályszerűen megejtett magánvizsgálat jegyzőkönyvének
jóváhagyása után a bizonyítvány az anyakönyv megfelelő száma alatt
állítandó ki és benne azon körülmény, hogy az illető magánvizsgálatot
tett, az engedély keltének és számának idézése mellett megemlítendő.
A bizonyítvány, mely a vizsgáló bizottság elnökének, az iskola igazgatójának és az osztálytanítónak, — v a g y osztályösszevonás esetén az
osztálytanítóknak — aláírásával és az iskola pecsétjével látandó el, csak
akkor adható ki a tanulónak, ha a vizsgálat lefolyásáról szóló jegyzőkönyv a püspök jóváhagyó záradékával visszaérkezett, vagy ha annak
kiadására külön irásba foglalt intézkedésben engedélyt ad.
42. §. A magánvizsgálat dija a beiratás és tandíjon felül 15 frt, két
osztály összevonása esetén egy osztály után 15 frt, a másik után 10 frt.
A beiratási és tandíj, akárhány osztályból tétetik is egyszerre a
vizsgálat, mindig csak egyszer fizetendő, még pedig a magánvizsgálatra
szóló engedély kézbesítése, vagy kihirdetése alkalmával.
A beiratási és tandij. ha arról az iskolafentartó hatóság máskép nem
intézkedik, az iskola pénztárát illeti.
A vizsgálati dij, a vizsgálaton való részvétel arányában, a tanítókat illeti, hozzávéve egy részt az igazgató számára.
Ha az igazgató egyszersmind vizsgáló, ezért neki külön rész jár.
A vizsgálati dijakat közvetlenül a vizsgálat előtt az igazgató szedi be.
43. §. Ha a magánvizsgálatra jelentkezett tanuló egy vagy legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, valamely később
tartandó magánvizsgálat határidejét megelőző napok egyikén a tantestület által javitóvizsgálatra bocsátható.
A javitóvizsgálatot kérő folyamodvány a vizsgálatot követő 4 hét
alatt az igazgatóhoz benyújtandó.
44. §. A ki a magánvizsgálaton háromnál több tantárgyból megbukott, vagy a javitó vizsgálaton bár csak egy tantárgyból is újra elégtelen osztályzatot kapott: az osztály-, vagy osztályösszevonás esetén mindkét osztály ismétlésére utasítandó, mely esetben csak ujabb folyamodvány
alapján és az összes dijak ujabbi lefizetésének kötelezettsége mellett bocsátható teljes magánvizsgálatra.
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45. §. Azon elégtelen osztályzatot nyert tanuló, a ki a részére kitűzött javitóvizsgálat engedélyezéseért 4 hétnél később folyamodik, javitóvizsgálatra többé nem, hanem csakis az összes tantárgyakból újra teendő
magánvizsgálatra bocsátható.
46. §. Azon folyamodó, a ki a részére engedélyezett magánvizsgálaton nem jelentkezik, vagy arról a vizsgálat közben bármi okból visszalép, csak ujabb folyamodás után és csak a következő határidőben bocsátható ismét magánvizsgálatra, de a befizetett dijak visszafizetését, vagy
ezeknek az újra engedélyezett vizsgálatnál való beszámítását nem igényelheti.

Melléklet III. a jegyzőkönyv 47. pontjához.
A. népiskolákra
Folyó
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4
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57470
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1377

8039

687

2611

21579

2745
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reuclesnek

i s

k

fizetés

o

l

javításra

segédnek

a

k

i

a

tanszerekre
»

d

á

s

egyebekre

a
összesen

1
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„
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Melléklet IV. a jegyzokonyv 48. pontjához.

Jegyzőköny
Felvétetett

v.

a tiszakerületi tanártestületnek
Szepes-Felkán,
szept. 8-án tartott
értekezletén.

az 1896. évi

Jelen voltak: Hörk József elnök, Fábry János, Pákh Károly, Martinyi József, Köyi Imre, Zirnan János, Zvarinyi Sándor, dr. Szlávik Mátyás, Fischer Miklós, Scheffer Gusztáv, Nikházy Frigyes, Vandrák Gyula,
Dobó Adolf, Thern László, Simko Endre, Róth Róbert, Kiss Albert. Putsch
Tóbiás, Zsarnoviczky István és Oravecz Mihály.
Az elnök lelkes szavakban megemlékezvén drága magyar hazánk
ezredéves fennállásának ünnepségeiről — a m i éljen a haza, éljen a király
közfelkiáltást idézett elő — s megemlítvén, hogv középiskoláink az évezred alkalmára kedvező, sőt a múlthoz képest fényes helyzetbe jutottak,
s üdvözölvén a megjelenteket, az értekezletet megnyitottnak nyilvánította.
A jegyzőkönyv vezetésére Oravecz Mihály kéretett fel.
I. Elnök előterjeszté, hogy P á k h Károly tanári működésének 40-ik
évét betöltötte s lelkes, hazafias tevékenysége által a nevelés és oktatás
terén bokros érdemeket szerzett, minél fogva méltó arra, hogy a tiszakerületi tanári értekezlet részéről üdvözöltessék.
Az értekezlet örömmel vette az előterjesztést s'szívből
jövő jó kívánatainak adott kifejezést, mire az ünnepelt a megemlékezést megköszönte s magát továbbra is a társak jóindulatába ajánlotta.
II. Az elnök jelentette :
a) hogy a tavalyi értekezlet megbízásából Wlassics kultuszminisztert,
Zsilinszky államtitkárt és Heinrich Gusztáv egvet. tanári az értekezlet nevében táviratilag üdvözölte, mit az illetők köszönettel fogadtak s biztosították az elnököt iskoláink iránt való jóindulataikról;
b) hogy a II. országos tanügyi kongresszuson intézeteink tanárai is
részt vettek, s hogy az elnök felolvasást tartott, Simko tagtárs pedig mint
jegyző működött;
c) hogy a millenniumi kiállításra bejelentett tárgyak mind elfogadtattak s kiállíttattak.
Örvendetes tudomásul vétetett.
d) Elnök azon jelentését, hogy Herfurth József és Hazslinszky Tamás
eperjesi és Ráffay János rozsnyói tanárok az élők sorából kiszólíttattak,
az értekezlet sajnálattal vette tudomásul s az elhunytak
érdemeinek elismerését jegyzőkönyvileg megörökíteni határozta.
III. Az o r s z á g o s t a n á r i n y u g d í j r ó l szóló 1894. évi XXVII.
t.-cz. 8. §-ának azon intézkedésére vonatkozólag, mely szerint a tanárok
összes fizetésének V5-de szálláspénz czímén levonatik.
tisztelettel kéri a tanári értekezlet a ker. közgyűlést, méltóz-
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tatnék lépést tenni a magas kormánynál az iránt, hogy az említett § oly magyarázatot nyerjen, mely szerint a felekezeti tanárok szálláspénz tekintetében is az államiakkal egyenlő elbánásban részesüljenek.
IV. Magánóráknak az egyes tanárok által saját tanítványaiknak való
adására vonatkozólag
kimondotta az értekezlet, hogy a tanártestületek szigorúan kövessék a felsőbb hatóságok 1 azon utasításait, melyek az ilyen
privát oktatást tilalmazzák.
V. A tanóráknak a délelőtti időben való megtartására vonatkozólag
élénk eszmecsere után kimondotta az értekezlet, hogy
miután az részben ki nem vihető, részben az ifjúság megterheltetésével járna, a tanóráknak csak a délelőtti időben való megtartását
nem tartja helyesnek s intézeteinkre nézve alkalmazhatónak.
VI. A tanároknak a k e r ü l e t i n y u g d í j i n t é z e t h e z való viszonyára nézve egyhangú határozatot hozott az értekezlet és pedig azt:
az értekezlet kéri a mélt. és főt. ker. közgyűlést, méltóztassék
akként határozni, hogy a tanároknak tetszésére bizassék a
nyugdíjintézetből való kilépés, vagy az abban való maradás;
továbbá azon kérelmének ad kifejezést a tanári értekezlet, hogy
a ker. nyugdíjintézet nevét „ker. segély- vagy gyámoldá"-ra
változtatni kegyeskedjék.
VII. A s u p p l i c a t i ó t — miután e jövedelem különösen a szegényebb intézeteknél nélkülözhetetlen s megszüntetése a szegény tanulók
érdekében fentartott alumneumok életkérdését veszélyezteti — az értekezlet
feltétlenül fen t a rt andónak véleményezi.
VIII. Az intézeteknek az egyetemes gyűlésen való képviseltetésére
a megállapított rend szerint Eperjes és Igló következik és pedig első sorban ez intézetek igazgatói, ezek akadályoztatása esetében az illető tanártestületek kiküldöttei,
mit az említett intézetek a püspöknek bejelenteni tartoznak.
IX. Az értekezlet megbízza az elnököt, hogy a mélt. és főt. püspök
urat az államsegély ügyében benyújtott szerződések végleges lebonyolítására, illetőleg azok a miniszter által való aláírásának kieszközlésére felkérni szíveskedjék.
X. Hörk József elnök e tisztségről leköszönvén, az értekezlet derék
elnökét
közfelkiáltással tisztsége folytatására kérte fel, illetőleg újabban
elnökének választotta.
Szepes-Felka, 1896. szept. 8.
Hörk József,

Oravecz

ért. elnök.

Mihály,

ért. jegyző.

Zvarinyi

Sándor, Fis che r Miklós,
mint hitelesítők.
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Melléklet V. a jegyzőkönyv LXVI. pontjához.
A tiszai egyházkerületi gyámintézet 1896. szeptember hó 8-án nagyságos
Szentivánvi Árpád és nagytiszteletű Dianiska András urak társelnöklése
és az egyházmegyei gyámintézetek elnökségeinek és nagyszámban megjelent képviselőinek résztvétele mellett Pelkán megtartott évi rendes
közgyűlésének jegyzőkönyve.
/
I. Miután Szentiványi Arpád világi elnök a megjelenteket szívesen
üdvözölte és a közgyűlést megnyitotta, Dianiska András ker. gyámint.
• egyházi elnök évi jelentését terjesztette elő; mely is mindenekelőtt elismeréssel adózik mindazon tényezőknek, a kik a gyámintézet ügyét a
lefolyt egyleti évben is buzgón felkarolták, arra áldoztak és abban fáradhatlanúl munkálkodtak, így első sorban egyházkerületünk nemesszívű
és fenkölt szellemű főpásztorának, Zelenka Pál püspöknek, a ki mindnyájunk mély sajnálatára az egyetemes gyámintézeti egyházi elnökségről
való visszalépését a múlt évben bejelentette ugyan, a ki azonban az
egyetemes gyámintézeti ügyeket szokott ügyszeretetével újévig vezette
és azóta is az ügyvezetésben szellemével és tanácsával részt vett és a
ki ezúttal már nyolczadszor szokott évi 100 forintnyi adományát a kerületi gyámintézet rendelkezésére bocsátotta két, esetleg egy kerületbeli
szegény, sorssujtott lelkész fölsegélyezésére ; köszönetet mond évi jelentésében az elnök Szentiványi Árpád világi elnöktársának buzgó közremunkálásán kívül azon áldozatkészségeért, melylyel három év előtt történt beigtatása alkalmából tett 500 frtnyi alapítványa harmadik részletét
100 frtban befizette; — testvéri elismerését fejezi ki a kerületi gyámintézetben tiszttársainak, a pénztárosnak, a jegyzőnek és az egyes egyházmegyei gyámintézetek elnökeinek buzgó együttmunkálkodásukért; —
hálásan emlékszik meg Parbaky Józsefről, gyámintézetünknek évtizeden
át hű bajnokáról, gyűléseinknek lelkesítő aranyszájú szónokáról, s nemkülönben Ivánka Imre egyetemes gyámintézetünknek 13 éven át volt
bölcs és áldozatrakész világi elnökéről, a mely két kitűnőségünket az
utóbbi év folyamában körünkből a halál elszólította; — értesít továbbá
arról, hogy a gyámintézeti gyűjtések — daczára annak, hogy híveink
áldozatkészsége a „Lutheroffertórium", a tűz és árvíz által károsúltak
javára rendezett gyűjtések és a millenniumi kiadások és költségek által
nagyban vala igénybe véve — ez évben is jó eredményt mutatnak fel;
fölemlíti, hogy a VI sz. k. városi, a XIII szepes városi, a VII bányavárosi. a gömöri, hegyaljai és más egyházmegyék mellett, melyek ügyünket
évek óta nagy szeretettel felkarolják, a liptói egyházmegye is meghozta
szíves áldozatait, tiszai ker. gyámintézetünkbe tényezőnek állván be; örvendetes tudomásra hozza, hogv az újból életre kelt eperjesi gyámint.
nőegylet az előző évben 219.50 frtot, a legközelebb mult évben pedig
360.59 frtot gyűjtött, valamint azt, hogy Herrmann Gusztáv lőcsei presbyter és diszpolgár tiszai egyházkerületi gyámintézetünk javára 1000 frt
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nemeslelkű alapítványt t e t t ; végre pedig örömmel jelenti, hogy az áldott Gusztáv Adolf-egvlet az utóbbi időben igen sok oldalról ellenünk
intézett támadások daczára is, szegény egyházainktól a testvéri szeretet
segélyadományait nemcsak, hogy meg nem vonta, de sőt az utóbbi éveknél nagyobb összegben juttatta.
Ezen elnöki jelentést a közgyűlés azzal veszi tudomásul,
hogy amennyiben a benne foglalt egyes mozzanatokra nézve
a jelen jegyzőkönyv alább következő pontjaiban külön-külön
lészen említés téve és határozat hozva, Farbakv József és
Ivánka Imre elhunyta felett — emiéköket hálásan áldva —
mély fájdalmának ad kifejezést, Dianiska András ker. gvámint. egyházi elnöknek pedig az ügyvezetésben fáradhatlan buzgóságáért hálás elismeréssel adózik.
II. A mult évi egyetemes gvámint. közgyűlésből az egyetemes gyámintézeti egyházi elnök megválasztása lévén elrendelve, felbontattak az
egyes egyházmegyei gyámintézetek által beküldött és szabályszerűleg
kiállított szavazatok, melyekből kitűnt, hogy a tiszai egyházkerületnek
valamennyi — számszerint 11 — egyházmegyei gyámintézeti szavazata
Zelenka Pálra adatott.
A közgyűlés ezen örvendetes eredményben fényes tanúbizonyságát látván annak, hogy a gyámintézetet megalkotni
segített, azt azontúl fentartó, fejlesztő, a többi erő felett kimagasló vezérerejét, Zelenka Pált, az egyetemes gyámintézet
egyházi elnöki polczán. — mert ott nem nélkülözheti — ott
. nélkülözni nem is akarja, oda kerületünk által egyhangúlag,
újból megválasztatása felett közörömének lelkes szavakban ad
kifejezést.
III. Olvastatott az egyetemes gyámintézeti elnökségnek f. é. auguszt.
hó végén Sajó-Kazán és Balassa-Gvarmaton kelt levele, melylyel egyházkerületi gyámintézetünk is a f. év október hó 10-én és 11-én SzepesFelkán tartandó ez évi egyetemes gyámint. közgyűlésre van meghíva.
A kerületi gyámint. elnökségen és tisztviselőkön, valamint
az egyes egyházmegyei gyámint. elnökségeken kivül ezen közgyűlésre képviselőinkül Kovács József Liptó-Szent-Miklósról és
azokon felül mindazok küldetnek ki, a kik egyházkerületünkből
ezen közgyűlésben való részt vételüket október l-ig a felkai lelkészi hivatalnál bejelentik.
IV. Olvastatott a tiszai egyházkerületi gyámintézetnek 1896. aug.
31-én Szepes-Felkán megtartott bizottsági üléséről fölvett jegyzőkönyve,
mely mindenekelőtt:
1. O rvendetes tudomásra hozza, hogy tiszai egyházkerületünkben az
utóbbi év folyamában is buzgólkodó, sőt több egyházmegyéjében egymással versenyben álló volt a gyámintézeti szent munka; jelenti, hogy a
múlt 1895-ik évre szóló ker. gyámint. számadások előzőleg bizottságilag
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megvizsgáltattak s mindenekre nézve rendben valóknak és helyeseknek
találtattak; indítványozza, hogy a ker. gyámint. közgyűlés adja meg
Justh Sámuel ker. gyámint. pénztárosnak a jelzett évre szólólag a fölmentvényt, részére önzetlenül hű fáradozásáért a méltó elismerés megszavazása mellett; jelzi, hogy a ker. gyámint. tőke az 1895. év végén
1837 frt 56 krt tett ki; megemlíti, hogy a Luther-féle gyámintézeti alapra
tartott offertóriumok utján a VI sz. k. városból 45.46, a XIII szepesi városból 45.47, a VII bányavárosból 16.83, a Tátraaljából 20.24, Sáros—
Zemplénből 28.99, a Hegyaljából 31.50, Brassóból 5.71, Liptóból 44.43,
Gömörből 50.72, összesen 289 frt 35 kr begyűlt; elősorolja, hogy ezen
alapra nem adakoztak még: Kassa II, A.-Kubin, Isztebne, Jaszenova,
Nagy-Falu, Zsaskó, Bárcza-Ujfalu, Píirkerecz, Csorba, Bugyikfalva, Chizsnó,
Derencsény, Gömör-Panyit, Hrussó, Kiette, Kövi, Kiíntaplócza, Nandrás,
Restér, Rozlozsnya, Sebespatak, Siivete, Szirk, Veszverés, Vizesrét, Szkálnok,
Cserencsény, Pokorágy, Fűrész, Klenócz, Kokova, Kraszkó, Nyustya, Osgyán, Pongyelok. Ráhó, Rimabánya, Rimabrézó, Rimaszombat és Tiszolcz.
2. Örömmel értesít továbbá a jelzett gyámint. bizottsági ülés jegyzökönyve, hogy a liptói egyházmegyei gyámintézet tiszai egyházkerületi
gyámintézetünk szent munkájába szíves szeretettel és már is szép eredménynyel lépett.
3. Mélyen fájlalja azt, hogy az árvái egyházmegyei gyámintézet
ez idő szerint is múlt évi mereven visszautasító álláspontját foglalja el,
hogy rideg „sem nem ad, sem nem kér" kijelentésével 27 frt 74 kr gyűjtését letétkép visszatartotta.
4. Indítványozza, miszerint Herrmann Gusztáv lőcsei egyházi presbyter és lőcsei díszpolgár által a tiszai egyházkerületi gyámintézet javára nagylelkűen felajánlott és általunk hálásan fogadandó 1000 forint
alapítványért — melynek kamatja évenként egyházkerületünk egyik, elsősorban szepesmegyei szűkölködő egyházunknak lesznek megadandók —
a nagylelkű adományozóhoz Dianiska András, Justh Sámuel, Strauch
Béla és Topscher Györgyből álló küldöttség menesztessék ki, a mely
küldöttség a nevezett nagy jótevőnek köszönő iratot adjon át személyesen ; hogy végre hálával adózzék a ker. gyámint. közgyűlés Zelenka Pál
püspök azon nagylelkűségeért, melylyel most már nvolczadszor 100 frtot
bocsátott a kerületi gyámintézet rendelkezésére azzal, hogy az ezen összeget segélyadománykép oszsza ki egy, esetleg két kerületünkbeli szegény,
szerencsétlenül járt lelkésznek.
A ker. gyámint. közgyűlés, a midőn örvendetes tudomásúl
veszi, hogy egyházkerületünkben a gyámintézeti buzgólkodás
ez idő szerint is pezsgő életerőt vall — a midőn Justh Sámuel
kerületi gyámint. pénztárosnak az 1895-ik évre a számadásokra
szólólag a fölmentvényt megadja és neki hű fáradozása és önzetlen
buzgó sáfárkodásáért elismerést szavaz — a midőn ugyancsak
méltán kiérdemlett elismerést mond azon egyházmegyéknek és
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egyházaknak, a melyek a „Luther-féle gyámintézeti alap"-ra
gyűjtéseikkel és offertóriumi adományaikkal hozzájárultak, a
midőn az ezen alapra való utólagos gyűjtésre a fent elősorolt
egyházakat, a melyek arra még nem adakoztak, szíves szeretettel fölkéri; a midőn örömmel keblébe fogadja a liptói egyházmegyei gyámintézetet, mint hű munkatársát a gyámintézeti
ügy szent mezején; a midőn mély és fájdalmas sajnálkozásának
ad kifejezést a fölött, hogy az árvái egyházmegye ellenzékeskedő, mereven visszautasító magatartását a szeretet munkájában álló gyámintézet terére is kiterjeszti: a gyámintézeti bizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt és az előzőkben jelzett indítványokat elfogadja.
5. Ugyancsak a jelzett jegyzőkönyvben a ker. gyámint. bizottság
azt indítványozza, hogy miután a belmissiói kérdésben a múlt évben
tett javaslatra nézve az egyetemes gyámint. közgyűlés azt határozta,
miszerint e kérdés tüzetes tárgyalás végett előzetesen az egyházmegyékhez és nevezetesen a lelkészi értekezletekhez terjesztessék le és miután
ez ügyben az egyes egyházmegyei gyámintézetek jelentést azért nem
tettek, mert az aziránt való megkeresést felülről nem vették : kérje fel
a ker. gyámint. gyűlés az egyetemest arra, hogy ez a kérdéses leterjesztést az év folyamában tegye meg.
A ker. gyámint. közgyűlés ezen indítványt elfogadja és
ennek értelmében a szükséges fölterjesztést megteendi.
6. A liptói egyházmegyei gyámintézet azon kérelmet terjeszti elő,
hogy az „E. E. E. Gyámintézet" elnevezés „Ágostai hitvallású evangelikus
egyházi keresztény Gyámintézet" czímre formuláztassék. A ker. gyámint.
bizottsági ülés nem pártolja, mellőzendőnek t a r t j a e kérelmet.
A ker. gyámint. közgyűlés a liptói egyházmegyei gyámintézet czímmegváltoztatási kérelmével szemben az „E. E. E.
Gyámintézet" czímhez már csak azon okból is ragaszkodik»
mert a zsinati törvény az, a mely e czímet elfogadta és szentesitette.
7. Ismételve fordúlván már elő azon eset, hogy egyes egyházközségek a részükre egyes egyházközségektől megszavazott, de nekik közvetlenül ki nem fizetett, hanem az illetékes egyházmegyei gyámintézethez
felküldött segélyt azért nem vették fel, mivel az iránt, hogy segélyeztettek, értesítve nem lettek, a ker. gvámint. bizottság indítványozza: határozza el a közgyűlés, miszerint az ily úton és mód mellett segélyezetteket
az egyes egyházmegyei gyámintézetek pénztárosai értesítsék ki arról, hogy
a segélyt hol vegyék fel ?
A ker. gyámint. közgyűlés az indítvány értelmében határoz, kimondván egyúttal, hogy a Szepes-Igló által a múlt évben Merénynek juttatott, az utóbbi mint arról nem értesült
által föl nem vett, hanem — előbbi évi határozat értelmében —

a kerületi gyámint. tőkéhez csatolt 16 frt segélyadomány utólag folyóvá tétessék Merény részére.
8. A ker. gyámint. bizottság tudomásra hozza, hogy az egyetemes
gvániint. hely. elnök úr értesítése szerint az áldott Gusztáv Adolf-egvlet az utóbbi évben: Merénynek 2054.96, Sub-Lechnitznek 175.95, Stoósznak 117.30, Rózsahegynek 175.95, Űj-Klenócznak 469.46. Kis-Szeben II-nek
175.95, Diós-Győrnek 176.22, A.-Kubinnak 58.75, Bártfa I-nek 117.47, Debreczennek 117.47, Geszterédnek 176.21, N.-Károlynak 176. 21, Kölesének
117.47, a liptói missiónak 117.47, Tállyának 117.47. Tokajnak 58.74,
S.-A.-Ujhelynek 234.95, összesen 4638 frt segély adományt juttatott egyházkerületünkbe. Azonkívül a kiéli főegylettől közvetlenül kapott: Ruszkin és Hernád-Vécse 3186 frtot.
A ker. gyámint. közgyűlés áldva áldván a Gusztáv Adolfegyletet, testvérszeretetből fakadt nagylelkű és nagyértékű adományaiért, szegény egyházaink hathatós segélyezéseért hálás
köszönetet mond.
9. A tiszai kerülethez tartozó egyházmegyei gyámintézetek gyűjtése és a ker. gyámintézethez szabad rendelkezésre felküldött összegek a
következőkben mutattatnak ki:

Az egyházmegyei gyámintézet neve

Összes gyűjtés
frt

|

kr.

Szabad rendelkezésre
felküldött
frt

| kr.

1

A VI szabad királyi városi
A XIII szepes városi
...
A VII bányavárosi
... ... ...
A tátraaljai
... ...
A gömöri
A kishonti
... ... ... ... ...
A sáros—zempléni
... ... ...
A hegyaljai ...
A brassói
... ... ... ...
A liptói ... ... ... ... ... ... ...
Az árvái
... ...
... ...
A kerületi tőkekamat ...
A ker. gyámint. isteni tisztelet offert.

...

...
...

543
426
219
138
460
88
109
437
71
141

02
07
37
51
49
17
69
86
08
31

208
171
91
47
144
31
55
202
28
52

23
83
82
23
49
30
04
15
64
74

—

—

—

—

40
53

45

20

...

90
51

—

—

Összesen:

2777

50

1078

47

Megjegyzendő, hogy a fenti kimutatásban nincsenek foglalva a középtanodai, egyéb ifjúsági és nőegyleti gyűjtések, melyek mint határozott
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czéluak nagyobbrészt közvetlenül az egyetemi gyámintézethez küldetnek fel.
A szabad rendelkezésre küldött s itt kimutatott 1078 frt 47 krnak
felerésze 539 frt 24 krban az alapszabályok szerint az egyetemes gvámintézetet illetvén, marad a kerületi gyámintézetnél 539 frt 23 kr. Levonásba jő abból a Leopoldiánum javára 50 frt, a ker. gyámint. iroda részére a szokásos évi 10 frt, a ker. gvámint. egyházi elnöknek utazási
költség fejében az egyetemes gyámint. közgyűlésre (ez idő szerint Felkára) 25 frt, ker. gyámintézeti pecsétre 6 frt, összesen 91 frt, mely levonás után kiosztásra marad 448.23.
A ker. gyámint. bizottság indítványozza:
a) hogy ez utóbbi összegből egyenkint 44 forintjával: Plavnicza,
Ruszkin, Szomolnok, Sub-Lechnitz, Lapos, Hernád-Vécse, Gerlicze, Fűrész.
Rózsahegy és Svábócz 10 egyház segélyeztessék, 8 frt 23 kr. pedig előre
nem látható kisebb költségek fedezhetésére a ker. gvámint. pénztárban
visszatartassék; b) hogy az egyetemes gyámintézetnél a 400 forintos szeretetadományra Gömör-Panyit, a Palló-féle alapból segélyezésre a liptói missiónak rózsahegyi része, kisebb segélyezésekre pedig Kis-Szeben I, NagyKázmér, Merény, Hernád-Vécse, S.-A.-Ujhely, Tokaj. Pongyelok. Brassó
és a liptói missió ajánltassanak;
c) hogy az államsegélyből egyenként 100 forinttal segélyezendő 50
egyház közé egyházkerületünk részéről, 14 egyház terjesztessék fel: Plavnicza, Ruszkin, Stoósz, Sz.-György, Kapi-Németfalu, H.-Vécse, Kölese,
S.-A.-Ujhely, Lekenye, Hrussó, Gerlicze, Sub-Lechnitz, Hacsava, Szmrecsány;
d) hogy a „Zelenka-féle 100 frtnyi adomány" a jelen évben Bortnyik György, kölesei és Törköly János, gömörpanyiti lelkésznek jusson
50—50 forintjával;
e) hogy a Gusztáv Adolf-egylethez folyamodók mindannyian oda
meleg ajánlattal terjesztessenek föl. nevezetesen: Kis-Szeben I, Kis-Szeben
II, Bártfa I, Kassa II, Dvorecz, Orkuta, Ruszkin, Sub-Lechnitz, Bussócz,
Szomolnok, Stoósz, Folkmár, Merény, Ratkó-Szuha, a rozsnyói ker. polgári leányiskola, a rozsnyói ker. árvaház, Fűrész, Hacsava, Kapi-Németfalu, Uj-Klenócz, Mernyik, S.-A.-Ujhely. Tokaj, Tállya, N.-Károly, AbaujSzánthó, Kölese, Diós-Győr, Debreczen, H.-Vécse, Kis-Palugya, Kis-Bobrócz, Királv-Lehota, Vázsecz, a rózsahegyi és a liptói missió, valamint
Palástyné, Fizélvné, Kacskáné s nemkülönben Zathureczky Kornél elmebeteg volt segédlelkész kérvényei.
A ker. gyámint. közgyűlés az e pont alatt hozott kimutatást és felszámolást tudomásul véve, a ker. gyámint. bizottság által a segély-kiosztásra, valamint a továbbajánlásra nézve
beterjesztett minden indítványt egyhangúlag magáévá tesz,
azokat elfogadja és határozati erőre emeli.
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V. Kiemelendőnek tartja a ker. gyámintézeti közgyűlés ezúttal is
azon egyházközségeket, amelyek a gyámint. gyűjtés terén az elmúlt évben is melegen buzgólkodtak, nevezetesen : Kassa I. 167.93, Nyiregyháza
129.01, Szepes-Igló 127.20, Miskolcz 85.76, Gölniczbánya 78*07, Loose
75.97, Eperjes I. 70.37, Késmárk 67.62, Rozsnyó 65.03, Felka 50.32, Debreczen 49.14, Merény 34.49, Tokaj 33.12, Dobsina 32.21, Kassa II. 30.90,
Poprád 30.16, Sajó-Kaza 28.12, Kis-Szeben II. 27.76, Szepes-Béla 27.71,
Krompách 26 frt 38 kr. stb., stb. egyházakat széperedményű gyűjtéseikkel.
VI. Megnevezendoknek tartja a ker. gyámint. közgyűlés azon egyházközségeket, melyek a gyámintézeti ügy iránt csak igen kevés buzgalmat fejtettek ki, sőt itt-ott épen semmiféle érdeklődéssel sem voltak.
M é g h á z a n k é n t i g y ű j t é s t s e m e s z k ö z ö l t e k : Kuntaplóczán, Murány-Hosszuréten, Rozlozsnyán, Klenóczon, Német-Jakabvágáson,
Sókuton — 6 egyházban.
P e r z s e l y b ő l n e m a d a k o z t a k : Batizfalva, Forberg, Hollólonmicz, Kislomnicz, Svábócz, Topporcz, Tótfalu, Viborna, A.-Sajó, Baradna, Chizsnvó, Geczellalva, M.-Hosszúrét., Hrussó, Kiette, Kuntaplócza,
N.-Rőcze, N.-Szlabos, Pádár, R.-Bisztró. Rédova, Restér, Rozlozsnya. Sebespatak, Siivete, Vizesrét, Német-Jakabvágás, Kladzány, Komlós-Keresztes, Komlós, Kükemező, Margonya, Mernyik, Kapi-Németfalu, Pazdics,
Sókut, Zsegnye, Csanálos, Nagy-Várad — 39 egyház.
O f f e r t ó r i u m o t n e m t a r t o t t : Majerka, F.-Lehota, Hosszúszó,
Hrussó, Rozlozsnya, Veszverés, Mernyik, Uj-Klenócz. Kuntaplócza, Restér — 10 egyház.
I s k o l a i g y ű j t é s n e m v o l t : Gömör egyházmegyei 38 anyaegyházban, a mennyiben Gömörből csak Csetnek és G.-Panyit rendeztek
ifjúsági gyűjtést, azt is mindössze 37 krajczár eredménynyel. Nem tartott
továbbá iskolai gyűjtést: Bártfa I, Plavnicza, Majerka, Izsákfalu, Viborna,
Merény, Stoósz, N.-Jakabvágás, F.-Kemencze, Kladzány, K.-Keresztes, Komlós, Kükemező, Margonya, Mernyik, Kapi-Németfalu, Ránk, Sókút, UjKlenócz, Zsegnye, Fancsal és N.-Bánya.
J e g y z e t : Hogy váljon a kishonti és a lipt.ó egyházmegyében a z
e g y e s e g y h á z a k czím szerint mennyit gyűjtöttek, hogy ott hol volt
és esetleg hol nem volt iskolai gyűjtés, offertórium- és perselyjövedelem;
azt megállapítani azért nem lehetett, mert az az itt említett két egyházmegyéből a jegyzőkönyvben nem volt foglalva a szokásos rovatos kimutatás.
A ker. gyámint. közgyűlés örvendetes tudomásúl véve
azt, hogy gyámintézetünk a lefolyt évben is buzgó munkásokra és áldozatkész hívekre talált, ajánlván a szent munkát
továbbra is az ügyintéző tényezők és a szeretettel adakozók
buzgóságába: testvéries szeretettel kéri fel mindazon egyházakat, a melyekből házi és iskolai gyűjtés, persely és offertórium útján adomány ez évben be nem folyt, hogy kövessék
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azon egyházközségek nemes példáját, a melyek nemcsak, hogy
a gyámint. alapszabályokban rájok rótt kötelezettségeiknek
minden tekintetben eleget tesznek, de sőt gyámint. szegényügyünk enyhítésére évről-évre következetesen a legmelegebben
buzgólkodnak.
VII. A ker. gyámint. bizottság indítványára
a ker. gyámint. közgyűlés arra figyelmezteti a folyamodó
egyházakai, valamint az egyházmegyei gyámintézeteket is,
hogy kérvényeiket, illetve jegyzőkönyveiket már csak saját
érdekükben is kivétel nélkül m a g y a r nyelven szerkeszszék
és terjeszszék föl, a mennyiben a ker. gyámint. bizottság elbíráló és arra aztán indítványokat tevő tagjainak nem mindegyike érti a más nyelven irott folyamodványokat és jelentéseket.
VIII. A mai napon ünnepelt gyámintézeti isteni tiszteleten (off.
51 frt 53 kr.) az épületes és szivekhez szólólag buzditó szent beszéd tartásáért
a kerül, gyámint. közgyűlés Székely Gyula alesperes, nagylomniczi lelkész iránvában elismeréssel adózik.
K. m. f.

Szerkesztette és kiadta:
Strauch
Béla,
ker. gyámint. jegyző.
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H Ó 14—17-IK

NAPJAIN

MEGTARTOTT

KÖZGYŰLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE.

MISKOLCZ,
WAGNER

ÉS

SZELÉNYL

1897.

KÖNYVNYOMDÁJA

A TISZAI Aß. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET
MISKOLCZOS, ISIIT. ÉVI SZEPTEMBER lllí 14—17. NAPJAIK MEGTARTOTT

KÖZGYŰLÉSÉNEK

JEGYZÖKÖNYVE.
I. Jelen voltak:
Zelenka Pál püspök, az első napon Péchy Tamás egyházkerületi felügyelő,
majd pedig Szentiványi
Arpád, a jelenvoltak közt hivatalban' legidősebb
egyházmegyei felügyelő, társelnöklete mellett:

Aj Hivataluknál fogva, mint e g y h á z k e r ü l e t i tisztviselők, illetőleg törvényszéki birák:
Glauf Pál e. főjegyző.
Strauch Béla jegyző.
Kulcsár Károly pénztáros.
Marusák Károly ellenőr.
Materny Lajos számvevő.
Baltazár Antal törvényszéki
Csiskó János
„
Dianiska András
„

biró.
„
„

Dr. Meskó László h. v. főjegyző.
Dr. Szántó Gyula h. jegyző.
Fischer Miklós h. jegyző.
Dr. Glósz Karoly ügyész.
Dr. Schmidt Gyula törvsz. biró.
Benczúr Géza,
„
Gresch Ágost
„
Wolfgang Lajos
„

73) Az e g y h á z m e g y é k k é p v i s e l e t é b e n h i v a t a l u k n á l
f o g v a , illetőleg mint kiküldött k é p v i s e l ő k .
1. A V I sz. k. v . e g y h á z m e g y é b ő l :

Linherger

István

h._ főesperes.
lelkész.

Jegyzőkönyvi

líj. Draskóczy

levéllel:

Hammersberg

Megbízó levéllel:

Homola István

Megbízó

kivonattal:

Lajos

Jegyzőkönyvi

Bogsch

László.
kivonattal :

Albert

lelkész.

2. A X Í I I sz. v . e g y h á z m e g y é b ő l :

Justh

S. István

főesperes.

Megbízó levéllel:
ttt't
ö
i n ,

u eber Samu lelkesz.
Kübecher Albert lelkész.

Megbízó levéllel :
F e s t

Aurél.

Ujlaky

Jenő

Jegyzőkönyvi

Dobó

kivonattal:

Adolf

3. A V I I b. v . e g y h á z m e g y é b ő l :

Wittchen

Frigyes

h. főesperes.

Küffer Vilmos h. egyhm. felügyelő.

4. A tátraaljai e g y h á z m e g y é b ő l :
Schönvieszner
Megbízó

Hajts

János

főesperes.

levéllel:

Pál.
Jegyzőkönyvi

Lipták

Tivadar

kivonattal:

lelkész.
5. A gömori e g y h á z m e g y é b ő l :

Terray

Gyula főesperes.

Megbízó levéllel:

_ 7 ,
.,
,, ,
T ,
Bart holo maeidesz Laszlo alesperes.
Törköly János alesperes.
Szlabey Mátyás lelkész.
Sztehlo G erő
„
Jegyzőkönyvi

kivonattal:

Becser Endre lelkesz.
Buzagh István lelkesz.

Megbízó

levéllel:

Hámos
László.
Kubinyi
Géza.
Stefancsok
Károly.
Jegyzőkönyvi

Hevessy

kivonattal:

Bertalan.

Szontagh
Bela.
Scheffer
Gusztáv.
Bencze
Samu.
Kalanda
Bertalan.

6. A kishonti egyházmegyéből :
Megbízó levéllel:

Liszkay
Kemény

Kubinyi

János alesperes.
Lajos
lelkész.
'J

Aladár egyhm. felügyelő.

Megbízó

levéllel:

*
,
TT .
Hámos Zoltán.
Jegyzőkönyvi

Tornyos
Madarász
Baloghy

kivonattal

:

György.
Pál.
Endre.

7. A sáros-zempléni egyházmegyéből:
Chotvács

Endre

főesperes.

Megbízó levéllel :

Hajdú János lelkész.
Zemann János lelkész.
Jegyzőkönyvi

kivonattal:

Baloghv Farkas lelkész.
Kozlav József lelkész.
_

Túróczy

•
8. A hegyaljai egyházmegyéből:

Pál h. főesperes.

Megbízó levéllel:

Bartliolomaeidesz
Bortnyik
György

Radvány

.

István egyhm. felügyelő.

Megbízó levéllel :

János lelkész.
lelkész.

á

Majerszky
Béla.
Dr. Zelenka
Lajos.

Jegyzőkönyvi

Nemes Károly
Kovács Andor
Dómján Elek

kivouattal:

lelkész.
„
„

Jegyzőkönyvi

kivonattal:

Mezey Pál.
Dr. Marko
László.
Forster
Rezső.
Fiedler
Sándor.

9. A brassói egyházmegyéből:
Moór Gyula főesperes.

Megbízó

Rombauer
Emil.
Sánek
András.

Megbízó levéllel:

Masznyik

..

levéllel

„ . , „ ,
Gyula lelkesz.

10. A liptói egyházmegyéből:
Kmeti

János főesperes. .
Megbízó

levéllel:

Janoska György lelkész.
Csobrda Pál lelkész.
11. Az árvái e g y h á z m e g y é b ő l :
Skripeny

János főesperes.

Országh

József

egy hm. felügyelő.

Megbízó levéllel :

Hrobony

János

Jegyzőkönyvi

lelkész.
kivonattal

:

Novak Pál lelkész.
Krcsméry Milos lelkész.
Drobba Dániel
„

C) A f ő - é s k ö z é p i s k o l á k k é p v i s e l e t é b e n
Csengey Gusztáv
Perényi Vilmos
Oravec z Mihály
Martinyi József
Zachar Gusztáv

igazgató.
„
„
„
„

Münnich

Kálmán

hivatalosan:
felügyelő.

Ezeken kivül: Kubinyi Andor, Heinzlmann
Alfréd,
Lichtenstein
József, Polgár Lajos, Nemes László, Czékus László, Ujágh
Károly,
Fábry János, Kinszky
Károly.

II.

Előzmények.

Szeptember 14-dikén reggeli 9 órakor a Baldácsy-bizottság
tartotta ülését. Ezt követte 11 órakor az egyházkerületi elnökségnek az egyházmegyék elnökségeivel tartott bizalmas értekezlete., mely az által vált örvendetessé, hogy abban a súlyos
betegségéből fellábbadt Péchy Tamás egyházkerületi felügyelőnk
foglalta el elnöki székét s biztató kilátást nyújtott arra, hogy másnap a közgyűlést is személyesen nyitja meg. D.-u. 2 órakor az
egyfiázker. gyámintézeti bizottmány ülésezett; erre közvetlenül
az egyházker. gyám intézeti közgyűlés s 4 órakor a tanári értekezlet folyt; majd pedig 5 órakor gyámintézeti istentisztelet
tartatott i f j . Draskóczy Lajos eperjesi lelkész alkalmi szónoklatával. Végül az e napi sorrendet az egyházkerületi
értekezlet
zárta be.
Másnap reggeli 9 órakor a templomban gyűltek össze a
képviselők, hol a G lauf Pál főjegyző által tartott könyörgés
után megkezdetett a közgyűlés.
V

III. Jk. tárgyalás.
A s z e p t e m b e r h ó 15-diki ülés.

1. (G.) Elnöki helyéről a püspök szívélyesen üdvözli a vallásos fohászszal bevezetett közgyűlést, melyen azonban első szava
a részvét Péchy Tamás egyházkerületi felügyelőnk iránt, ki hivatalosan arról értesítette, hogy megújult betegsége miatt nem
válthatja be a közgyűlés személyes megnyitására nézve tegnap
tett igéretét s kéri magát helyettesittetni.
A közgyűlés őszinte részvéttel járul hozzá a püspök
óhajához, hogy felügyelőnk fényes múltja nyerjen egyházkerületünk körében még hosszú és derült jövőt, s
egyszersmind ez alkalomra alkotmány szerinti helyettesein, felhívja a jelenlevők közt hivatalban legidősb
egyházmegyei felügyelőt, Szentiványi Árpádot.
2. Szentiványi Árpád a világi elnöki széket elfoglalván, a
maga részéről is mély sajnálkozását fejezi ki a felett, hogy az
egyházkenületi felügyelő, a ki tegnap tartott bizottsági üléseinken

gyengélkedése daczára elnökölt, időközben beállott rosszulléte
miatt nincs abban a helyzetben, hogy a társelnöki tisztet ez
alkalommal betöltse. Kéri az egek Urát, hogy szeretett felügyelőnk megrendült egészségét egyházunk javára s mindnyájunk
örömére mielőbb állitsa helyre. Ez után melegen üdvözli elnöktársát a püspököt, ki az elmúlt év folyamán is a nála megszokott nagy erélylyel s példás odaadással hordozta vállain az
egyházkerületi közigazgatás súlyos terheit; üdvözli az egyházkerületi közgyűlés valamennyi tagját is, kik egyházi ügyeink
elintézése czéljából, protestáns buzgalom által vezéreltetve, közelés távolból egybegyűltek s ezzel
a mára összehivott egyházkerületi közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja.
3. (Gr.) A megbízó-levelek megvizsgálására, a tegnapi értekezletből kiküldött Radvány István elnök, Liszkay János és
Oravecz Mihály tagokból álló igazoló-bizottság beterjeszti jelentését.
Ezen jelentés alapján .a megjelent összes képviselők igazoltatnak s ezzel a közgyűlést az elnökség megalakultnak jelenti ki.
4. (S.) Püspök sajnálattal jelenti, hogy Dr. Marko Sándor v.
főjegyző a gyűlésről való elmaradását betegségével mentette ki.
A jelentést őszinte részvéttel veszi tudomásul a
közgyűlés s a világi főjegyző helyetteseid ez alkalomra
dr. Meskó László egyházkerületi jegyzőt, ez utóbbi helyetteséül pedig dr. Szántó Gyula jogakadémiai igazgatót
kéri fel.
5. (G.) A püspök évi jelentését a következőkben teszi meg :
Tisztelt egy házkerületi

közgyűlés !

Lelkem örömével üdvözlöm az egyházkerület képviseletében megjelent
tisztviselőket, birákat és küldötteket. Lelkem melegével üdvözlöm a már
együtt levő 11 egyházmegyét s ezek sorában kivált a köztünk először megjelent árvái egyházmegyét s annak képviselőit. Fogadja őket a közgyűlés
atyafiságosan. Eégi otthonunkba ők hitem szerint bizalommal jöttek s azon
tudattal, hogy itt más keretben, lehet más szokásokkal, ámde ugyanazon
otthona ez a Krisztus egyházának, mint a melyet ott a zsinati törvény
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rendelkezése folytán el kellett hagyniok. Haza jöttek ide is, hol nem a
nyelvek, hanem azok mint eszközök által az egy mennyei Atya, Megváltó
és Üdvözitő e Szentháromság egy Isten imádtatik és dicsőíttetik. Haza jöttek, hol ugyanazon szellem ápolja az egyetemes egyház közczéljait, ugyanazon testvériség igyekszik sikeressé tenni az együttműködést, kedvessé az
együtt élést. Ne csalatkozzunk várakozásunkban, s viszont lássák ők egyházias reményeiket valósulva. Az Úr áldó kegyelme e szövetségen ! Legyen
ezen megjelenésük áldott az Úrtól!

Egyetemes egyházunk helyzete a lefolyt közigazgatási év alatt súlyosbodott. Elégedetleuség, nyugtalanság, ezek a rossz vezetők fogták el a lelkeket azoknál, kiknek nyugalmas működése a szellemvezetés sikerének alapfeltétele.
Eddig elkeresztelések felett keseregtünk, állami oltalmat követeltünk.
És sem állam, sem egyház nem tudtak ismeretlen ezen bajon segíteni.
Most a törvényes elígérés miatt zúgolódunk. A törvény változtatását
valljuk a baj forrásának. Ismert ezen bajból az ismeretlen régi bajba kívánkozunk vissza, vágyván a végrehajthatlan régi törvénynek visszaállítása után.
Csalfa álom. Oly baj ez, melyen sem ilyen, sem olyan állami törvény
nem segít. Szülők akarata s a lelkészek befolyása volt és marad döntő
tényező. Egyetlen óv- ós menszer: a hivek és lelkészek közti viszonynak
bizalmassá tétele, a szeretetteljes lelki gondozásnak alkalmazása és az iskoláknak minden áron megtartása.
A bizalmas!) viszonynak alapfeltétele az anyagi függésnek beszüntetése : szolgálmányok, stólák ós párbér megszüntetése s ezzel a lelkészi
ingyenes szolgálatnak behozatala oly módon, hogy a tagok csupán az egyház iránt tartozzanak anyagi kötelezéssel s viszont a lelkészek és tanítók
egyedül az egyház pénztárából kapják összes javadalmaikat.
Egyházmentő ily indítvány a zsinati előmunkálatoknál ép azok által
szavaztatott le, kik most már azon jövedelmek fogyását aggódó türelmetlenséggel panaszolják.
Az egyházak anyagi háztartásának ily irányban is rendezése a súlyosbodó helyzet követelte sürgős feladat, bizonyára sürgősebb azon közigazgatási rendezkedésnél, melylyel immár 4 év óta fogyasztjuk a drága időt és
jó kedvet. Csapás rajtunk és általunk, hogy a formát itt is a lényeg elé
helyezzük.

Lényeg: a lelkészeknek és tanítóknak anyagiakban az egyház tagjaitól függetlenítése s ezzel a nélkülözhetlen lelki atyai és tauítói auktoritásnak visszaállítása. Lényeg: a lelkészeknek és tanítóknak anyagi javadalmazás tekintetében oly helyzetbe hozása, hogy ideált, hivatást, kedvet pusztító
e rémtől, a megélhetés gondjaitól megmeutetvén, Isten adta összes tehetségeiket tudják a közegyház javára értékesíteni. Lényeg: hogy a nélkülözhetlen javadalmazás mellett kellő munkát kapjanak a lelkészek. Lényeg :
hogy a szellemileg reájuk bízottakat akarják és tudják lelki atyai hűséggel gondozni, szem előtt tartva minden viszonyok közt nemcsak az együttlakást, hanem tanácsadás, intés, részvét, buzdítás, összetartás apostoli indulatával az együttélést is. Ily együttélés hódító hatása elmaradhatlanul fog
kereszteléseknél, avatásoknál, esketéseknél ép ugy, mint a templomokban,
tanácstermekben meleg ragaszkodásban nyilvánulni.
Régi családi ily viszonynak visszaállítása egyetlen óv- ós meuszer az
elpártolás és elfásulás ellen, miként egyetlen törhetlen kapocs oltár és tűzhely, gyermekszoba és iskola, vagyis a szülő és egyházcsalád közt.
Erre gondoljanak a szellemvezetők, ide irányítsák fő figyelmüket a
kérvényezők, ezekben forgolódjanak minden fokozaton a hatóságok s akkor
az Ur egyháza újra fényre derül!

Az államkormányzat érzéke a hitélet és iskoláztatás által államfenntartó társ ezen alkotmányos egyház iránt finomodik, az elismerés nemcsak
hangzatos nyilatkozatokban, hanem tevőleges segélynyújtásban is kezd már
nyilvánulni. Középiskoláink fennmaradása szerződésileg biztosíttatik. A tanítói
fizetés 4 0 0 frt minimumához szükségelt segély nem tagadtatik meg. A törvény követelte első korpótlék készséggel igértetik. Tanárok, tanítók teljes
nyugdija immár biztosítva. A szegény lelkészek 800 frtig biztosítása már
uton van. 1895-ben 2400, 1896-ban 3600, 1897-ben már 6400 frt
jutott egyházkerületünk lelkészeinek. Kilátás nyújtatott egy törvény alkotására, melyben az egyház tehetetlen volta lelkészei fizetése tekintetében állandóan fog pótoltatni.
Mindez azonban még csak lassú kezdet, életerő helyett csupán orvosszer s a mi a legfőbb baj, nem méltó alkotmányos egyházunkhoz. Nem
biztositéka, sőt megrontója egyházunk jövőjének, az az egyeseknek szóló
alamizsna, melyet' évente kegyesen osztogat az állam.
Egyetemes egyházunk mindig ismerte és teljesítette az állam, nemzet
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és haza iránti kötelességét, mindig tudta állam helyett s az attól soha
külön nem választott egyház érdekében mi a teendő? Mindig nyilvánosan
vezette összes számadásait, mindig tudott a reá bízottakkal beszámolni.
Megvárhatja tehát, hogy az állam is bizzék benne, s respektálva most már
a zsinati törvényben is biztosított alkotmányát, ne egyesek segélyezésére,
hanem az egyházegyetem törvényben biztosított dotácziójára gondoljon.
Nagymérvű kicsinylés és bizalmatlanság jele az az elbánás, melyben
a segélyek nyújtásával részesiti az állam egyházunkat. Egyes főgymnasiumok
12 tanárral és 2 0 0 — 4 0 0 tanulóval 16 ezer forintot kapnak évente, az
erdélyi szász egyházkerület 1862-től ugyanannyit s theologiai, jogakadémiai,
tanítóképző és leányiskolákat fenntartó egyházkerületünk 209 ezer lélek,
171 anyaegyházban 173 lelkészszel és 2 8 3 tanítóval pedig összesen csak
6000 frt évi segélyben részesittetik. 55 lelkész kap 6400 frt és 113
tanító 14 ezer forint évi segélyt eddig. Egyetemes gyülésünknek nagy küldöttség által benyújtott dotáczió igényére vonatkozó felterjesztésére 2 év
óta még csak válasz sem érkezett. Jogakadémiáuk, tanítóképzőnk segélyezése tárgyában ismételt közbenjárásunk ridegen visszautasíthatott. Egyetemes gyülésünk több izben tett 1867-től a minisztériumhoz felterjesztést,
hogy az osztó igazság követelménye szerint egyes egyházkerületünk legalább már oly segélyt kapjon évente, milyet az erdélyi szász egyházkerület
1862-től kap a magyar törvényhozástól évente. S oly sokszor ismételt
ezen jogos kívánságnak, még csak biztató szóban sem lett eddig foganata.
A hitélet és iskoláztatás tekintetében államfenntartó ezen társnak,
egyházunknak ily kicsinybe vétele, az állami alamizsnasegélyeknek egyesek
részére kiadása sérti az autonomiát, bontja az alkotmányt, függő viszonyba
hozza a szabad egyház tisztviselőinek 8 /io részét már most is e közvetlenül segélyt nyújtó állammal. Hogy ennek jog és közélet szempontjából
mily következményei vaunak és ha ez igy folytattatik, mily következményei
lesznek, azt itt felesleges okadatolnom.
Különben ezen súlyos helyzetünket még súlyosbító állapotnak magunk
vagyunk az okai. Régebben az egyetemes felügyelő és a vallásügynök voltak
közegyházunk jogainak védői és érdekeinek képviselői a kormány körökben.
Ma ez nincs többé. Régebben a törvényhozásnak hitsorsos tényezői szabadon
és melegen felszólaltak e tulkapás, mellőzés ellen, most a főrendiháznak
20 és a képviselőháznak 67 hitsorsos tagja minden másról beszél, csupán
egyháza érdekében marad még a cultusköltségvetés tárgyalásakor is némán.
Régebben őszintén feltártuk közgyűléseinken a sérelmeket- s vittük azokat
feliratok alakjában illetékes helyre, most . csakhogy le nem piszszegjük

azokat, kik az aggodalomnak, sérelemnek, kicsinylésnek, mellőztetésnek
keserű tudatával nyilván felszólalni mernek.
Valóban itt volna a hazatérésnek ideje s egyházunk belbajainak kiismerése és mérlegelése után a Szentlélek által felbuzditott egyházszeretet
hatása q,latt, egyesült erővel oda törekvés, hogy a pusztításnak és pusztulásnak erős gát vettessék s a személyes és helyi érdekek háttérbe szorításával jöjjön komoly tárgyalás és bölcs elhatározás alá e sok oldalról
veszélyeztetett közérdek s egyházunk, mely kezdete óta mindig hű társ
volt, kellő elismerésben és az osztó igazság követelménye szerint arányos
dotáczióban részesüljön az államtörvényhozás által.

Egyházegyetemünk
a theologiák egyesítése,
tartása és az egyetemes
nagy és nehéz kérdése
szellemi és anyagi erők

napirendjén három nagyobb ügy vár eldöntésre:
az egyetemes intézetekuek egyetemes erővel fennnyugdíjintézet megalkotása. Mindhárom életbevágó
közegyházunknak. Mindháromhoz egyesült akarat,
összevetése, nagyobb mérvű felbuzdulás szükséges.

A theologiák egyesítése kényszerkérdés. A közegyháznak mindenre volt
ideje, kedve és pénze, csupán a uiult századbeli vokatorok korszerűsítésére
nem, arra, hogy a családalapításra s egyházvezetésre hivatott lelkészek
fizetése a kor kívánalmaihoz mért módon rendeztessék s elhalás esetében
azok szegény családjai nyugdíj által legyenek az elpusztulástól megóva.
Egyházunknak messze elmaradása e tekintetben hozta meg a természet
rendje szerint a theologus-hiányt. Ezen hiányt az egyház, a lelkészi állásoknak munka és fizetés dolgában rendezése nélkül, pótolni nem tudja. Ez
a munka pedig hosszú időt, nagy meggondolást, helyről-helyre gondos
számvetést követel meg. Ezen munka befejeztéig valószínűleg elfogy a mai
tényező nemzedék, addig tehát a véletlen fog e tekintetben egyházunk
sorsában döntő faktorként szerepelni. Mi bizunk az Urnák mindenható kegyelmében és a Krisztus egyházának életerejében és belátásában: ámde
idők, viszonyok egyaránt gonoszak. Hogy várhassunk, munkálnunk kell teljes
erővel a jobb idők bekövetkeztére.
A theologiai pályára jelentkezők száma már a GO-ig lefogyott. Azok
közül is a tehetségesbek időközben szebb kilátást igérő, más pályákra térnek át. Azok kiképzésére a közegyház évi 30 ezer frt szükséglettel három
intézetet nem tarthat fenn akkor, mikor csupán egyházkerületünkben tízezerre megy azon lelkek száma, kiknek lelki gondozása a közegyház kárára
szünetel, a 173 közül 75 azon lelkészek száma, kiknek nincs 800 frtja

—

12

—

és a 2 8 3 közül 137 azon tanítók száma, kiknek nincs 400 frt évi fizetése, a, theologiai tanárok szemben a gymnasiumi tanárok 1800 — 2 3 0 0
frt évi fizetésével és teljes nyugdijával, nyugdíj- és szálláspénz hiján 1400
frtnál többet nem kaphatnak s a jogakadémiai és tanítóképzői tanárok is
a gymnasiuminál jóval kisebb fizetés' mellett kénytelenek, mindig a tanügy
mérhetlen kárára, a megélhetés emésztő gondjaival küzdeni.
Az egyesítésnek kény szerkérdését a tanulóknak fogyása döntötte el.
Mikor, hol és mi módon fog az megtörténni: várjuk az egyetemes bizottságnak egyetemes közgyűlés elé terjesztendő javaslatát.
A zsinati törvényben egyetemes intézetekiil kimondott jogakadémia,
theologia és tanítóképző-intézeteknek fenntartása és fejlesztése nem egyes
egyházkerületeknek, hanem azok összeségében az egyházegyetemnek teendője. Eddig csak hullámzó évi segélyben nyilvánult az egyházegyetemnek
ezen eminens kötelezettsége. Várnunk, sürgetnünk kell azt az időt, mikor
az egyházegyetem számba vévén a közegyház e téren szükségleteit komolyan, azok szerint fog majd azok helyére és berendezésére nézve intézkedni. Mert az egyházkerületnek mai nehéz pénzügyi helyzete, s különben
is az osztó igazság sem engedhetik meg, hogy két egyházkerület megkimélésével a dunántúli és tiszai egyházkerületek hozzanak a köznek, más,
czéljaikat rontó ily áldozatot, s aztán kénytelenek legyenek még azt is
megkötött kézzel látni, miként megy az egyházkerületek által fenntartott
intézetekből vigan a kedvezőbb helyzetű bányai és dunáninneni kerületekbe
a theologiai és tanítóképzői fiatalság, miként temeti ki magát ezen ősi fa
más mezők uj virágzására, maradván itt, visszamaradt kis népével parlagon.
Az egyetemes nyugdíjintézet, a szerencsés tervező-előadó Glauf főjegyző, testvérünk javaslata alapján, a valósulás küszöbén áll. Az egyetemes bizottság e tekintetben megállapította szabályrendeleti javaslatát s
azt közrebocsátani rendelé. Sajnos, hogy a központi ügyvezetés hiányos
berendezése még ennek közretevését is késlelteti. Oly annyira alászállott
igényünk, reményünk, hogy ezt is elfogadjuk, 4 0 0 frt nyugdíj és 200 frt
ellátási igényre vonatkozót, csak hogy mielőbb legyen nyugdíjintézete azoknak, kik, mint nem gymnasiumi tanárok és nem tanítók az egyházban,
várni jogosan várhatnak, ámde kapni ez idő szerint — a mint mondják
— nem kaphatnak az államtól ezen nyugdíjintézetre évi subvencziót. Pedig, ha tudta 40°/o-ra megbecsülni a tanári és tanítói kart a teljes fizetésnek nyugdija biztosítása tekintetében az állam, megbecsülhetné legalább
már ily mérvben, azt a lelkészsereget is, mely századok óta önzetlenül,
ingyen szolgálta az államot sokféle teendőiben mindig hűen, mindig lelkesen.
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Már a mult évi jelentésben jeleztem, hogy a pogány missió igazgatója, Schwartz superintendens Lipcséből, bejárta engedelmünkkel hazánk
felső és nyugati részén lévő egyházakat, azokban vallásos előadást tartott
s a pogány missióra gyűjtött. Ez évben újra jelentkezik. Folytatni kivánja
a szent vándorlást. Azt hiszem, hogy ezen külbefolyás most mar csakugyan felesleges. Lelkésztársaim kellőleg ismerik a ezélt, tudnak is melegedni a keresztyén nagy czélért. Tömörülni is fognak, kivált, hogy ha az
erre legközelebb hivatott Gyámintézet az ő nagy seregével hullámgyűrűt
vet az egyházakon végig.
A politikai községek beosztása és a közalapra történt állami adó
összeírása felfedte előttünk egyes részleteibeu is azt a nagy szórványt,
melyben 79 ezer hitsorsos lélek közül 69 ezer lélek leányegyházakba beosztva ugy a hogy gondozva, kerek 10 ezer lélek 13 vármegyében szétszórtan, 33 ezer frt állami adót űzető 1178 család, várja a közegyház
szivdobbanását, az egyházanya lelki gondozását. Az egyházegyetem minden
egyházkerületbe egyelőre egy missionarius lelkészt rendelt, mely állásra én
Geduly Elek Ferencz Iónja-bányai lelkészt szemeltem ki és nyertem meg,
ki is ez év első felében Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa-, Marmaros- és
Szatmárvármegyékben a főbb pontokon megjelent s ott megtette az előtanulmányt. Helyszíni e szemlét még ez év folyamán Bihar-, Jász-KunSzolnok-, Heves- és Borsodvármegyékben folytatni fogja s aztán a nyert
tapasztalatok alapján lesz majd megállapítható: mi teendő vár itt a missiók rendezése és ellátása tekintetében. Első útjáról tett részletes jelentése
szomorú világot vet azon sötétségre, mely ott, mint hangos vád egyházunk
ellen pusztulásban és pusztításban nyilatkozik. Ámde mi ilyekhez nem
értünk. Talán fogunk érteni árvaház és leányiskolák alapítása után az
ezerre menő ev. családoknak és tízezerre számított lelkeknek, egyházunk,
nem kevésbbé becses nemzedékének lelki megmentéséről majd, ha az egyházközségi és egyházmegyei keretek és szabályrendeletek feletti harcz lezajlásával hazatérünk s azon képre nézünk, melynek vonásaiból a rendetlenség és elhanyagolás nehéz szenvedése kiáltó- és kérdőjel gyanánt nyomul nemcsak emlékezetünkbe, hanem a lelkiismeretbe is. Térjünk haza s
mélyedjünk he e sötét képbe mielőbb! Legyen egyházmentő az elhanyagolt részekre nézve is a hazatérés!

/
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A zsinati törvényben nem történt intézkedés arról, hogy az egyházkerület, mint főhatóság az évi gyűlés második napján kivül is még tudjon
nyilatkozni, vagyis a hatóság hatalmának és működésének folytonossága a
gyűlésen kivűl levő 363 napon át is meg legyen. A zsinati előmunkálatokba,n helyesen volt tervezve ezen évi működésre az egyházközségi tanácson kivűl, egyházmegyei és egyházkerületi tanács, utóbbiak azonban azért,
mert ilyen az egyházegyetemre nézve is követeltetett, egyszerűen töröltettek az egyöntetű, olcsó és gyors eljárás kárára. Szakosztályokba osztott
tanács helyett egyes szakbizottságok lettek engedélyezve. Ily bizottságok
vannak egyházkerületünkben a zsinati törvények életbe lépte után: nagy
bizottság, szabályrendeletek szerkesztésére és elbírálására 5 3 taggal, pénzügyi bizottság 9 taggal, számvevőszék 12 taggal, nyugdíj-bizottság 12,
árvaházi bizottság 12, lányiskolái bizottság 11 taggal s ezen kivül collegiumi választmány 24 taggal, tankönyvbiráló 17 taggal, tanképesitő vizsgái 7 és lelkész-vizsgái bizottság 8 taggal, eddig 10 bizottság 165 taggal s hiányzanak még az alkotmány és a helyes közigazgatás szempontjából nem kevésbbé lényeges: közigazgatási, jogügyi és tanügyi bizottságok.
Ezeknek is megalakítása kerek 2 0 0 tagra viszi fel a bizottsági tagok
számát, kétszer akorra, mint a milyen maga az egyházkerületi képviselőtestület. Hozzájárulnak még évközben az érettségi, vallástani vizsgákon,
theol. szakvizsgákon elnökök (13), idegen, közép- és felső nép- és polgári
fi- és leányiskoláknál a m. é. szabályzatok folytán egyházkerületi biztosok
(22). Ily nagy serege a tényezőknek felviszi a közigazgatási költségeket
600-ról 1600 frtra a nélkül, hogy utóbbi plus 1000 frt kiadás fedezésére nézve történt volna eddig gondoskodás, s ezen kivűl az ily módon
szétosztott intézkedés az egységes, rendszeres közreműködést rontja s a
felelősségnek azon mérvben elvállalását és viselését, a mint az az egyházkerületi elnökségre a zsinati törvényben hárittatott, lehetetlenné teszi.
Hozzájárult ép most a zsinati törvény követelte reudezkedés idejében
elnöktársam Ő excellencziájának Isten akaratából immár évek óta gyengélkedése, a mely fájdalmas helyzet részemről gyöngéd figyelmet, kíméletet követelt, oly annyira, hogy nekem az év 363 napján keresztül immár 3 év
óta minden előforduló ügyben magamnak kellett intézkednem, e felelősséget mindenre nézve osztatlanul magamra vállalnom s az ezzel járó minden
kellemetlenséget elviselnem. Jöttek fontos kérdések alulról, felülről, keletről és nyugatról, a melyek felett való sürgős intézkedést megelőzőleg
szakférfiak- vagy bizottság tanácsát kellett volna kikérnem s nem volt
évközben kivel szóba állnom, mert ép a lényegesek közt leglényegesb
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közigazgatási, jogügyi és tanügyi bizottságok nem lettek eddig szervezve,
megalakítva.
Különben is nehéz állás ezen legnehezebb részét jövőre, még az önmagam felemésztésére irányuló elhatározás mellett sem fogadhatván el,
épen e főhatóság tekintélye és az ügyvezetés komoly és rendes volta tekintetében: kérnem kell e tisztelt közgyűlést mindkét irányban sürgős és
bölcs intézkedésre.
Érezték ezt a hiányt a többi, még pedig erős elnökséggel bíró egyházkerületek is s ezt az égető hiányt elenyésztették egyházkerületi szabályrendeleteikben szervezett közigazgatási, vagy is mint elnevezték, véleményező,
továbbá jogügyi és tanügyi egyházkerületi bizottságok szervezése által.
Ezt a példát egyházkerületünk is elfogadhatja és a szabályrendelet
megalkotását megelőzőleg is már alkalmazhatja.

Egykázkerületünk ügymenete: törvénykezés és közigazgatás tekintetében jól vagy jobban, a szerint vezettetik, a mint ahhoz kormányzói képességet kapott a vezető esperes az Úrtól és a mily mérvben volt segitő
társa az egyházmegyei felügyelő; felsőbb, közép- és népiskolai tanügy
vezetésének sikere pedig az illető pontok alatt lesz részletekben feltárva.
A uyugtalanság és az elégedetlenség sajnos, már ezen felsőid) körben is
nyer már tényezőt és tért.

Egyházlátogatást

ez évben sem végeztem. Okát minden évben elmondtam. Kánonszerü ily látogatás hely ett azonban elmentem oda, a hol a helyzet tette szükségessé megjelenésemet és közreműködésemet. Mult év utolsó
havában Brassóban 2 napot töltöttem s ott az egyházmegyei pénztárak,
a helyi egyházközség pénztári kezelésére és a Fűrészmezői állapotokra nézve
tájékoztattam magamat. F. évi augusztus 4-ikén H.-Vécsén a SchleswigHolsteini O. A. főegylet adományából ujon épített lelkészlakot és iskolát
szakértő mérnökkel átvettem, a küldött 64G frt ujabbi segélyt átadtam,
a zárszámadásról gondoskodtam s azt az adakozó főegyletnek, illetőleg
szegényeink nemes pártfogója, Bendtorff lelkésztitkárnak Holsteinba kiküldtem. Voltam továbbá 3 izben Eperjesen az ottani sajnos viszonyoknak lehetőleg rendezése végett s Budapesten 2 izben, 8 napot töltvén el egyházkerületünk s egyházaink különféle dolgaiban, a különféle államhatóságoknál és közegeknél közbenjárói minőségben.
Egyházkerületünk körében volt ünnepélyeken
részt vettem: személyesen múlt évi szeptember 26-ikáu Uj-Klenótzon, felavatván ott a 7000
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frton ujon épült templomot, mult évi októl)er 30-ikán Iglón, a 30 ezer frt
költséggel megújított templom felavatásán, a m. é. október 20-ikán Felkán,
az egyetemes gyámintézet közgyűlésén, in. é. október 18-ikán Brassóban,
az ezredévi emlék felavatásánál, f. é. szeptember hó 8-ikán Rozsnyón, az
egyházkerületi leányiskola emeletes u j épületének felavatva átvétele és átadásán; — üdvözlő irattal részt vettem augusztus első napján HollóLomniczon és augusztus 15-ikén Rókuszon, az egyház templomának százados emlékünnepélyén.
F. é. február hó 14-ikén egyházkerületünk minden egyházában megünnepeltetett a nagy reformator-társ, Melanchton Fülöpnek 4 százados emléke s gyűjtés és adakozás történt a Brettenben felállítandó Melancthonemlékre. 167 egyháztól jött 391 frt 49 krt elküldtem Baltik püspök urnák, ki is azt a többi egyházkerületnek adományaival együtt, összesen
1441 frt 41 krt, kiküldte Brettenbe.
Egyházkerületünk képviseletében részt vettem:
m. évben a tlieol.
akadémiai nagy bizottságban Pozsonyban, az egyetemes bizottságokban és
közgyűlésen Budapesten, folyó évben az egyetemes segélytosztó, közoktatási
és szabályrendeleti bizottságokban, a Baldácsy-alapitvány közgyűlésén Budapesten, papi vizsgán egy izben Eperjesen és tanitóképesitő vizsgán szintén
Eperjesen. Mély bánattal állottam meg Fábry János esperes-lelkész ravatala
felett Iglón, áldást mondván apostoli munkában felemésztett gazdag élete
emlékére. Örömtelt melegséggel üdvözöltem Írásban: Kubinyi Aladár kishonti egyházmegyei felügyelőt, főgymuasiumi igazgató-tanácsi elnökké történt megválasztatása alkalmából (jan. 7.), Sárkány Sámuel püspököt 50
éves papi jubileuma alkalmából (febr. 10.), Baltik Frigyes püspököt a
rostoki egyetemtől kapott theologiai tudorságáért (febr. 21.), Szent-Iványi
József és Hermann Gusztáv igaz patronusi cselekedetekben ékeskedő hű
egyháztagjainkat, áldásos életük 80-ik évfordulóján (aug. 8. és 9.), Molnár
Viktor culfusministeri osztálytanácsost, brassói egyházmegyei felügyelővé
történt megválasztatásakor (aug. 26).
Lelkészekül felavattam m. é. november 13-án Geistlinger Pált Debreczenhe segéd-lelkészül, f. é. január 20-ikán Balczo Lajost Nagy-Rőczére és
dr. Walser Gyulát Iglóra, úgyszintén f. é. szept. 12. napján Sarudy Gyulát
S.-Gömörre, Bendik Jánost Rozsnyóra és Noszkó Istvánt Tiszolczra s.-lelkészekül.
A Cultusministeriumtól külön kieszközölni kellett felhívás folytán intézkedésre hivtam fel a főespereseket az állami törvény által 1898-ban
első izben követelt tanítói korpótlék biztosítása tárgyában, melyre vonatkozólag kapott értesülések azt a csiiggesztőleg ható tényt hozták hírül,
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hogy Árva 6, Gömör 2 (Hosszúrét és Nagy-Rőcze), VI sz. k, városi 1
(Lőcse), hegyaljai 2 (Miskolcz és Nyíregyháza), kishonti 3 (Fűrész,
Tiszolcz, Klenótz), Liptóból 10 anyaegyh zat és XIII sz. v. egyházmegyéből 3 (Igló, Poprád, Menhard), összesen 27 anyaegyházat kivéve, a
többi anyaegyház ( 1 4 4 ) a sok leányegyházzal együtt államsegélyre adta
be igényét.

A közvizsgák

vezető elnökeiül

kiküldtem:

Eperjesre: a theologiához Glauf Pál egyházkerületi főjegyzőt, tanképesitő vizsgákhoz Csisko János kassai lelkészt, érettségi vizsgákhoz ugyanazt.
Késmárkra: a főgymnásiumhoz érettségi és vallástanból szigorított
vizsgákhoz Weber Sámuel bélai lelkészt.
Iglóra: az állami tanképesitőhöz és az érettségi, valamint vallástani
vizsgákhoz Strauch Béla egyházkerületi jegyzőt.
Rozsnyón: a leányiskolához és a fogy m n. érettségi és vallástani vizsgákhoz Baltkazár Antal jolsvai lelkészt.
Rimaszombatba: a főgymnásiumhoz vallástani vizsgákhoz Liszkay
János alesperest.
Nyíregyházára: a főgymnásiumhoz érettségi és vallástani vizsgákhoz
Materny Lajos debreczeni lelkészt.

A mult évben megállapított
küldtem a többi közép-, polgári
ház kerii let i biztosolcúl:

szabályzatok értelmében kiés felső népiskolákhoz
egy-

Liptóban: Kmeti János főesperest Sz.-Miklósra és Rózsahegyre.
Szepességen: Weber Sámuelt Késmárkra és Podolinba, Limberger
Istvánt Lőcsére, Schröter Károlyt Iglóra és Váraljára, Bogseb Albertet
Gölniczbányára.
Sárosmegyében: Csisko Jánost Eperjesre, Mayer Endrét Kis-Szebenbe
és Bártíára.
Abaujmegyében: dr. Szlávik Mátyást Kassára.
Gömörvármegyében: Terray Gyulát Rozsnyóra, Sztehlo Gerőt Dobsinára,
Terray Bélát Nagy-Rőczére, Törköly Jánost Sajó-Gümörre, Liszkay Jánost
Rimaszombatba.
Borsodvármegyében: Nemes Károlyt Miskolczra.
Zemplénvármegyében Ujhelyre, Ungvármegyében Ungvárra, Beregvármegyében Munkácsra és Beregszászra, Ugocsavármegyében N.-Szőllősre,
Mármarosvármegyében M.-Szigetre: Geduly Elek Ferencz missionaríus lelkészt.
Szathmárvármegyében: Boros Jánost Nagy-Bányára, Riszdorfer Jánost
Szathmár-Németibe, Materny Lajost Nagy-Károlyba.
2
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Biharvármegyében: Nagy-Váradra és Szabolcsvármegyében Nyíregyházára Materny Lajost.
Hajduvármegyében: Geduly Henriket Debreczenbe.
Brassóvármegyében: Bohus Pált Brassóba és Baróthra, Deák Sándort
Hosszúfalu ba.
Heves vármegyében Egerbe és Gyöngyösre, Jász-Nagy-Kun-Szolnokvármegyében Jász-Berénybe és Szolnokra Geduly Elek Ferencz missionarius
lelkészt.
Az ezen eljárásról szóló részletes jelentós a tárgysorozat illető pontja
alatt fog előadatni.
Az egyházmegyék által jelöltek közül a Zsedényi-féle ösztöndijat á
következő tanítóknak adtam 85 írtjával 1896-ra:
Árvában: Medzihradszky Adolfnak Kubiuban.
Gömörben: Maszny Pálnak Rozsnyón és Lukács Péternek Rochfalván.
Hat, sz. k. v.: Loysch Mátyásnak Késmárkon.
Hat b. v.: Stepháni Lajosnak Kroinpachon.
Hegyalján: Kovács Sándornak Diósgyőrött.
Kishontban: Hrvol Andrásnak Hacsaván.
Liptóban: Jamniczky Andrásnak Vavrisón.
Sáros-Zemplénben: Loykó Sándornak Budaméren.
Tátraalján: Szlaboczky Lajosnak Stólán.
Tizenhárom sz. v.: Achátz Jánosnak Durandon.
Az alapitó-levél értelmében 10 tanítónak rendeltetett 100 írtjával az
ösztöndíj. A zsinati törvény által egyházkerületünkhöz csatolt 2 egyházmegye szükségessé teszi a közgyűlés ujabb intézkedését.
Szükségelt nyilvántartás czéljából felemlítem, hogy a püspöki irodába
a lefolyt közigazgatási év alatt összesen 3444 akta folyt, be, a postakönyv szerint pedig 6 7 1 5 levél ós csomag expediáltatott. Ismételten kell,
hogy kifejezzem az irodának a törvény értelmében, berendezésének most
már kényszervoltát.

A többi, reám bízottakra nézve elszámolok a tárgysorozat illető pontjainál.
Az egyházmegyék, fő- és középiskolák jelentéseiből a közérdeküeket
a következőkben mutatom be:

Egyházi látogatást

végeztek:

XIII városi főesperes nem rendszeres látogatás formájában, meglátogatta Ruszkin anyaegyházat, hol egyházi gyűlést tartott torony- és
templomépítési ügyben, úgyszintén Szepes-Szombatot,
hol jelen volt, a.
vallástani vizsgán; valamint Poprádot, hol szinte a vallástan i vizsgán
vett, részt.
Tátraaljai főesperes:
Svábóczon és két leányegyházában Filefalu
és Szepes-Véghelyen; Batizfalván
és 4 leányegyházában: Lucsivnán,
Menguszfalván, Stálán és Gerlachfaluban junius 14—19-ig általános egyházlátogatást tartott, melyről felvett jegyzőkönyvét jelentéséhez csatolta.
Gömöri főesperes: 1896. október havában Ochtina, Markuska, Geczel,
Kis-Szlabos és Cselnek iskoláit látogatta meg, később Lekenye, FelsőSajó és Rédova iskoláit. Novemberben az új vásári,' bugyikfalvi, derencsényi és baradnai egyházakat látogatta meg.
Sáros-zempléni
főesperes:
Kükemezőn Nudzik György lelkész bevezetése és elszámolás eszközlése végett. Uj-Klenóczon,
hol az új templom
püspök úr közreműködése mellett felszenteltetett. Hamisfalván
a lelkész
és hivek közt felmerült némely vitás kérdés elintézése végett. Csákányban a tanítói fizetést képező failletmény iránti szükséges megállapodások
eszközlése czéljából. Kapi-Németfalván
a helyettes lelkész díjazása, a szomszéd komlósi egyházzal szükségesnek mutatkozó egyesülés s a rozzant
templom javítása iránti tanácskozás végett. Pazdicson az egyház által
felhasznált 3000 frt tőkevagyonnak önmegadóztatás áltál való pótlása
tárgyában.
Hegyaljai főesperes:
Fancsalban egyrészt az elaggodt Rőczey János
lelkész nyugdíjaztatása, másrészt az utód megválasztatása tárgyában hat
izben tett látogatást. Csanáloson, hol a lelkész elhalálozván, őt személyesen temette, s az egyház ideiglenes vezetését, mint legközelebbi szomszédlelkész átvette.
Brassói főesperes
Fürészmezőn
több ízben az épülő templom megszemlélése, felülvizsgálása s a templomépítésből származott adósság fedezése, továbbá a lelkészi hivatal megüresedése alkalmából annak átvétele,
valamint a lelkészi fizetésnek 800 frtra való felemelése tárgyában. Apá' czán orgona-felavatás czéljából. Barcza-Ujfaluban
tanító-választás, Bácsfaluban lelkészi fizetésemelés ; Zajzonban templomi karzat felülvizsgálása
czéljából.
Liptói főesperes: múlt, évi november 18-án Király-Lehotán
volt egy
bizottság élén, kiegyenlítendő az ottani lelkész és felügyelő közötti vitás
ügyet, mi azonban nem sikerült.
2*
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törvények

hatása.

A VI sz. k. v. egyházmegyéből
semmi különös hatás nem jeleztetik ;
az egyházi funktiókat rendesen igénybe veszik a hivek. Kassa II. panaszolja, hogy az 1868. évi 53. t.-cz. eltörlése ott sok zavart okoz. KisSzeben II. és Lő.cse a stóla apadását jelzik, ez utóbbi helyen sokszor
el is engedtetik a stóla az egyház .érdekében.
A XIII sz. v. egyházmegyében
e törvények a lelkészek tekintélyének
sokban ártottak és idővel még jobban fognak ártani, ha a nép látni és tapasztalni fogja, hogy bizonyos funktióknál a lelkészt mellőzni lehet. Vegyes
házasság előfordul most is úgy, mint azelőtt, t. i. 83 közül 19, de többnyire1 minden szerződés kötése nélkül. Keresztyén és nem keresztyén között ez évben házasság nem létesült.
A VII sz. b. v. egyházmegyében
: Gölniezbányán megapadt az esketési
offertorium, mert az esketendő páron kivül csak két tanú jelenik meg az
esköléshez. Krompaehon a vegyes házasságból származó gyermekeket a
rom. kath. templomban kereszteltették a szegényebb hivek, mert ott
olcsóbban végezték azt, mint az evang. templomban ; e bajon azonban
már segítve van. Szepes-Remete
meg épen javulást jelez az új viszonyok
beállása óta, a mennyiben az elkeresztelések azóta teljesen beszüntek; a
házasfelek kívánják az egyházi áldást, sőt a vegyes párok mind az evang.
templomban esküsznek. Szomolnokon
az új helyzet óta 4 keresztelés. 1
esketés és 1 temetés végeztetett róni. kath. lelkész által, mert a felek
vegyes vallásúak voltak. Svedléren az özvegy férfi vagy nő házasságánál az egyházi szertartást mellőzik.
A tátraaljai egyházmegyében
több egyház semmi változást nem jelez.
Ámde Batizí'alu az új törvényekkel nem t u d megbarátkozni s a stólajövedelem ott apad, a mennyiben a róm. kath. lelkész ott ingyen keresztel és sokan mar ezen oknál fogva is általa kereszteltetik gyermekeiket.
Nagy-Lomnicz
panaszolja a stóla fogyását. Nagy-Szalók,
Svábócz és
Topporcz panaszolják, hogy a házassági hirdetéseket kezdik a hivek mellőzni, sőt Nágy-Szalók és Topporczon egy házaspár már az egyházi esküt sem
tette le. A stóla kisebbedik, mert már a reclamáczionális iveket is csak a
polgári anyakönyvvezető által erősíttetik meg.
A gömöri egyházmegye
jelentésében e pontot teljesen hallgatással
mellőzi.
A kishonti egyházmegyében
: Klenéez káros következményt lát abban,
hogy a stóla megfogyott s az eddig vallásos érzületű nép között terjedni
kezd azon felfogás, hogy a házasság érvényességéhez elégséges csupán a
polgári kötés. Kokován,
Osgyánban és Rnhón a stóla igen megapadt."
Rimaszombatban
vannak esetek, midőn a stóla teljesen elmarad, s még
rosszabb az, hogy a róm. kath. vegyes házasságkötés alkalmával az evang.
fél egészen mellőzi saját lelkészét s még hirdetés végett sem jelentkezik,
de sőt gyermekeiknek a róm. kath. vallásban való neveltetését is szerződésben megígérik. E veszély főleg a várgedei szórványban jelentkezik,
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a hol a vegyes házasságokból származó minden gyermek egyházunkra
nézve elveszettnek tekintendő. Ugyanezt panaszolja Szkálnok is.
A sávos-zempléni
egyházmegyében
az új állapot semmi rosszat nem
eredményezett. Minden a régi állapotban maradt, csak a háromszori hirdetésről szóló bizonyítványokat mellőzik a hívek, elégségesnek tartván
az eskiivéshez az anyakönyvvezető bizonyítványát.
A hegyaljai egyházmegyében
általában semmi nagyobb baj nem
jelezhető. Nyíregyházán
egy esetet tudnak, hogy az evang. vőlegény és
gör. kath. menyasszony az egyházi esketést elhagyták. Azonkívül Kölese
és Nyíregyháza
azt is jelzik, hogy az első helyen vannak izgatók, kik a
híveket a nazarénismus és felekezetnélküliségre, az utóbbi helyen pedig
a tanyai lakosokat a baptizmusra csábítgatják.
A brassói egyházmegyében
a hatás annyiban mutatkozik, hoírv
p
némelyek a nem kedvük szerint való intézkedések következtében-a felekezetnélküliséghez való átmenettel fenyegetőznek. Az egyházi funkeziókat
igénybe veszik ugyan a hivek, de az esketést, illetve a házasságkötéskor
szokásos áldást kezdik mellőzhetőnek tartani. Múr a múlt, évben csak
O
Brassóban és Piirkereczen,
addig a folyó évben már Tatrangon és Türkösben is fordultak elő ily esetek. A stóla általában mindenütt apad.
Az árvái egyházmegyében
az egyházpolitikai törvényeknek eddigelé
semmi különösebb rossz hatása nem volt, úgyszólván minden tekintetben
ragaszkodik a nép a régi szokásokhoz, a melyeket szigorúan betart.
A liptói egyházmegye
legnagyobbrészt a régi állapothoz való ragaszkodását jelzi. Német-Lipcsén
az úgynevezett intelligens körökben az
indifferentismus terjed. Rózsahegyen
és L.-Szt.-Miklóson
a vegyes házasok gyermekeiket nagyobbrészt a róni. katli. egyháznak engedik át. Tarnóezon az egyházi cselekmények tekintélyének csökkenése szembetűnő.
Vázsecz és Vichodnán az új egyházpolitikai törvények az egyház és az
istenitisztelet iránt közönbösséget okoztak.
Ünnepélyek
tartattak:
C

C

W t y

.

^

VI sz. kir. v. egyházmegyében:
Melanchton emlékünnepét valamennyi egyház megülte. Eperjesen az egyház jóltevője, néhai • Herfurth
József arczképének leleplezése alkalmával „Herfiirth-emléklinnep" rendeztetett. Lőcsén Dianiska András lelkész és neje házasságuk 25 éves jubileumát családi körben szándékozván megtartani, ez ünnepély fényéi az
egyház egy 50 tagú küldöttségével emelte, átnyújtván a jubilálóknak emlékalbumot és az ev. nőegylet meglepvén őket egy 300 frtos theakészlettel.
XIII sz. v. egyházmegyében
az összes egyházak megülték Melanchton
négyszázados emlékünnepét. Igló megülte okt. 4-én temploma 100 éves
jubileumát. Felkán megtartotta a tiszai egyházkerület az ezredéves
ünnepi istenitiszteletet ; azonkívül a lefolyt évben itt tartották közgyűléseiket a XIII városi egyházmegye, a tiszai egyházkerület és az e. e. e.
gyámintézet, mely alkalommal az egyház mindannyiszor ünnepelt.
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VII sz. b. v. egyházmegye
valamennyi egyháza megünneplé Melanchton négyszázados születése évfordulóját. Remete és Szomolnok május hó
30-án külön gyámintézeti isteni tiszteletet is tartottak.
Tátraaljai egyházmegyében
valamennyi egyházban megtartatott a
Melanchton-ünnepély. Hollólomnicz aug. 1-én ülte meg temploma 100 éves
jubileumát. Rókusz a torony alapkövét ápril 19-én ünnepélyesen letette.
Aug. 15-én Nagy-Szalókon
ünnepélylyel összekötve tartatott meg az egyházmegye rendes évi és gyámintézeti közgyűlése.
Gömöri egyházmegye
valamennyi egyháza megülte a Melanchtonünnepet. Rákoson karácsonyfa-ünnepélyt rendeztek az iskolás gyermekek
számára. Veszverés nov. 8-án felszentelte új temetőjét. Nagy-Rőczén
az
áll. kereskedelmi és polgári iskolák megnyitó- és záró-ünnepélye alkalmával isteni tisztelet tartása rendeltetett el.
Kishonti egyházmegye
valamennyi egyháza megülte a Melanchtonemlékünnepet. Rongyolok ez évben először ünnepelte és pedig magyar
nyelvű isteni tisztelettel a márczius 15-iki nemzeti ünnepet.
Rimabrezó
megünnepelte márczius 15-ét iskolai és templomi ünnepélylyel, s az iskolai
év zártával hálaadó istentisztelet tartatott. Rimaszombatban
a reformátió
emlékünnepén lett leleplezve Hamaliár Károly volt egyházfelügyelőnek
s az egyház jóltevőjének a templom falába illesztett fekete márvány emlékköve. Szkálnokon
új orgona-szentelés tartatott.
Sáros-zempléni
egyházmegyében
: Felső-Keménczén
felavattatott
október 25-én az új iskolaépület. Margonyán szept. 6-án új iskola- és óvóépület avattatott fel. Uj-Klenóczon szeptember 27-én új templom szenteltetett fel.
Hegyaljai
egyházmegyében
Debreczenben
karácsonfa-ünnepély
tartatott. Miskolczon az új elemi iskola október 1-én ünnepélyes isteni
tisztelettel nyittatott meg. Nagyvárad megünnepelte az iskolás gyermekekkel márczius 15-ét. Nyíregyházán
Rúzsa Endre 25, Mraz Károly 50
éves tanitói jubileuma ünnepeltetett. Novemb. 8-án Geduly Henrik lelkész
ünnepélyesen beiktattatott hivatalába. Május 10-én Majerszky Béla egyházfelügyelő 10 éves felügyelői jubileuma tartatott meg. Gyászünnepet is tartott az egyház néhai derék papja Farbaky József halálának évfordulóját.
Abauj-Szántón
az új orgona ünnepéllyel avattatott fel.
Brassói egyházmegyében
az összes egyházak megülték Septuagesimae
vasárnapján Melanchton Fülöp születésének 4 százados évfordulóját. Apácza
nov. 22-én új orgonáját, Pürkerecz új temetőjét szentelte fel.
Árvái egyházmegyében
február 14-én általában minden egyház megülte a Melanchton ünnepélyt. Nagjdaluban
a lelkész az esperességbeli
összes papok jelenlétében megünnepelte paposkodásának 25 éves jubileumát,
mely alkalomból hivei egy értékes arany órával lepték meg a jubilánst.
Liptói egyházmegyében:
Rózsahegyen
az új iskola deczember 6-án
ünnepélyesen átadatott rendeltetésének.
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középiskolákban.

1. Eperjesen: A theologiai testület szept. 17-én megtartotta ismerkedési estélyét, okt. 6-án az aradi vértanúk emlékére zártkörű ünnepélyét,
okt. 31-én reformáczió emlékünnepélyét, azonkívül részt vett márczius
15-én a Collegium összes ifjúsága által rendezett hazafias emlékünnepélyen.
A jogakadémia hallgatói október 3-án tartották az ismerkedési
estélyt, okt. 6-án az aradi vértanúk emlékezetét ünnepelték, márcz. 15-én
a márcziusi napok évfordulóját. Szép ünnepély folyt le az év végén, a
mikor a jogakadémiai ifjúság Glós Károly szeretve tisztelt tanárától,
nyugalomba vonulása alkalmából a legmelegebben elbúcsúzott.
A főgymnásiumi ifjúság kirándúlt szept. 10-én a magyar tengermellékre, úgyszintén tanulmányi utat tett május 31-én Diósgyőrbe, az
ottani gyártelep megtekintésére.
A főgymnásiumi „Magyar Társaság" ez évben 2 zártkörű ünnepélyt
tartott, egyiket a 13 aradi vértanú emlékezetére, másikat Petőfi emlékezetére, ugyancsak május 26-án megkoszorúzta az „Erdei lak" 3 költőjének emlékoszlopát.
2. Iglón: 1896 okt. 4-én ünnepelte az egyház templomfelépitésének
100 éves évfordulóját, holott is az isteni tiszteleten a tanári kar és a pro t
tanuló ifjúság testületileg vett részt. November 14-én ünnepeltetett Pák h
Károly tanári működésének 40 éves jubileuma, mely alkalommal a tanulók
a maguk körében összegyűjtött 1000- írtból az ünnepeltnek nevére egy
ösztöndíj-alapítványt létesítettek. O Felsége nevenapja alkalmából szinte
testületileg jelent meg az isteni tiszteleten a tanári kar és a tanuló-ifjúság.
Márczius 15-ét szintén fényesen .ünnepelték meg. Junius 12-én tartotta az
ifjúság a torna-ünnepélyt, 13-án mutatták be a százados örömünnepélyen
az önképző-körök egy évi működésük eredményét.
J. Késmárkon:
Szept. 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása; október
4-én O Felsége nevenapját a tanári k a r és ifjúság közösen ünnepelte;
okt. 31-én megülték a reformátió emlékünnepét, mely alkalommal az
ünnepi beszédet Votisky Károly tanár tartotta; febr. 14-én Melanchtonünnepélyt; megülték a márczius 15-iki hazafias ünnepélyt. Ámde az
örömünnepek közé gyásznapok is vegyültek. Gyászünnepélyt rendezett
az ifjúság Kossuth Lajos emlékének, s mint minden évben, úgy ez évben
is megtartották a Jóny-féle gyászünnepélyt.
4. Nyíregyházán:
A tanévet ünnepélyesen nyitották és zárták;
azonkívül megülték márczius 15-ét.
5. Rimaszombatban:
A tanév, mint az új ezredévnek első tanéve,
lélekemelő ünnepélyességgel nyittatott meg szept. 5-én. Megülték a reformátió ünnepét, úgyszintén október 6-át, márczius 15-ét. A millennium
emlékére az iskola 'udvarán hársfákat ültettek nov. 14-én.
6. Rozsnyón:
A tanév ünnepélyesen nyittatott meg szeptember 7-én
templomi isteni tisztelettel. Reformátió emlékünnepén Krausz Lajos tanár
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mondott ünnepi beszédet. Megülte az ifjúság febr. 14-én a Melanchtonünnepélyt. Megünnepelték márczius 15-ét és a király koronáztatásának
30-ik évfordulóját hálaadó isteni tisztelettel.
Intézkedések.
XIII sz. v. egyházmegyében:
Az egyházmegyei egyházközségek felszólíttattak, hogy folyamodjanak iskolai tanítóik fizetésének felemelése
és az ötödéves korpótlék biztosítása czéljából ott, hol azt saját erejükből
megtenni nem képesek.
VII sz. b. v. egyházmegyében:
Nagy-Folkmáron üresedésbejövén a
tanítói állás, intézkedés tétetett, hogy az nyilvános pályázat útján betöltessék. (Már be is van töltve.)
Tátra alj a i egyházmegyében:
Az egyházak felhivattak, hogy az ötödéves tan. korpótlék ügyében folyamodjanak az államhoz.
Gömöri egyházmegyében
: Az összes egyházak újból és teljes értékben
biztosíttattak tűz ellen. Nagy-Szlaboson
a papírgyárral az egyházi rét
tárgyában kötött, valamint ugyanott a vasúti kisajátítás tárgyában kötött
szerződések megerősíttettek. Ügynökség viselésére engedélyt kaptak:
Dobisz Károly az „orsz. magy. kölcsönös biztosító szövetkezetnél" ; Bartal
Gusztáv a „magyar-franczia" biztosító társaságnál, mindkettő egyháza
tudtával. Anyakönyvvezetői helyettes állás, elfogadására engedélyt kapott
Dobisz Károly gócsi tanító, egyháza beleegyezése alapján.
Kishonti egyházmegyében
: R.-"Szombatban Rácz Gyula s.-lelkész hiványát az esp. megerősítette, úgyszintén Frenyo Dániel nyustyai tanítóét
is. Klenócz közgyűlési határozata, melylyel iskoláit államosítani késznek
nyilatkozott, jóváhagyatott. Pongyelok azon határozatát, melylyel megengedte, hogy Hrvol András tanító állami segédanyakönyvvezető lehessen,
szintén megerősítette. Lukovistyének
az ottani polit. községgel bizonyos
erdőterületre nézve kötött szerződése megerősíttetett, úgyszintén Rimaszombat ama határozata is, hogy volt leányiskolája emeleti részét bérlakássá átalakíthassa.
Intézkedés történt Löfifler Ferdinand varbóczi tanítónak hiányos
fizetés miatt beadott panasza; Csornák Andrásné surányi lakos egyh.
járandóságának szabálytalan behajtása iránt emelt panasza és Micsky
János, rima-zaluzsányi lakos a Kraszkó által ellene kért végrehajtás iránt
tett panasza tárgyában. Elintéztetett a nyustyai iskola közösségből kifolyólag a rima-murány—salgó-tarjáni vasmű részvénytársaság vezér-igazgatóságával rendezetlenül maradt jogviszony-kérdés.
Brassói egyházmegyében:
Bácsfaluban
és Fűrészmezőn
intézkedés
történt a papifizetésnek 800 frt minimumig való felemelése tárgyában.
Fürészmezőn
az egyház és Szabó Mihály építész között az utóbbinak
a templomépítés fejében fennálló követelése ügyében kiegyezés létesíttetett.

A. tisztviselői

karban történt

Az e g y h á z m e g y e i

Tátra-aljai

egyházmegyében

változások

tisztviselők sorában :

:

Az egyházmegyei közgyűlés alkalmával a tisztviselők 6 éves mandátuma lejártával: esp. ügyészszé újból Kuli man n János; egyházi
jegyzővé újból Kallath Károly tótfalvi lelkész; világi jegyzővé
újból Gretzmacher Gyula nagy-lomniczi felügyelő választattak meg. Továbbá : iskolai
dékánokúi, illetve iskolai bizottságba a régiek közül újból beválasztattak : Schönviszner János főesp., Kallath Károly és Meleky Andor lelkészek,
Gréb János nagylomniczi és Klinga Gusztáv gerlachfalvi tanitók újból
és Gótsch Samu kislomniczi tanitó ; a világiak közül Weszter Pál batizfalvi, Kobialka János topporczi és dr. Hitsch Károly svábóczi felügyelők. Az esp. törvényszék
tagjai lettek: az elnökségen kivül az egyháziak
közül: Székely Gyula, Meleky Andor, Bartal Andor, Faix Mihály és mint
jegyző: Kallath Károly; a világiak közül dr. Spóner Andor, Badányi
Mátyás, Szakmáry Donáth és Gretzmacher Gyula ; a tanitók sorából Klimek
György és Horvay János.
Gömöri
egyházmegyében:
Terray Gyula főesperes, letelvén 6 évi időtartama, hivataláról
lemondott.
Kishonti egyházmegyében :
A múlt évben lemondott tisztikar általiban újra megválasztatott.
Üj tisztviselőkké lettek: jegyzőkké Baltazár János és Törköly József. A
törvényszék birái közül ú j a k : Tornyos György és Kubinyi Andor. A
számvevőszék világi elnökévé Madarász Pál lett, tagjai pedig Hiivösi Lajos,
Kolbenheyer József, Hamaliár Lajos, Folyamv Kálmán és Szabó Dániel.
Tanitói dekánussá: Kicsinv Gusztáv lett.
Brassói egyházmegyében :
Egyházmegyei felügyelővé a leköszönt Fabiny Ferencz helyére
Molnár Viktor cultusministeri osztálytanácsos, elnöki titkár választatott.
Központi pénztárossá: Sára András, egyházmegyei törvényszéki tagokká:
Balázs Péter és Dávid Mihály, a vallást anitási bizottság világi elnökévé:
Walt her Béla választattak meg.
Arvai egyházmegyében :
Esp. felügyelővé Ország József alsó-kubini ügyvéd, Il-od felügyelővé dr.
Medzihradszky Frigyes alsó-kubini ügyvéd lettek megválasztva. Alesperessé lett Laczo János nagyfalusi; jegyzőkké Hrobony János isztebnei
lelkész és Styk Aurél a Tátrabank könyv vivője.
Az e g y h á z i f e l ü g y e l ö k é s g o n d n o k o k s o r á b a n :

VI sz. k. v. egyházmegyében :
Késmárkon az eddigi tisztviselők lettek ú j r a megválasztva. Kis-Szebén
I. Gergelyi Ferdinand magas kora miatt a felügyelői állásról lemondván,
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helyébe I-ső felügyelőül idősb Marschalko Samu; Il-od felügyelőül Bohus
Nándor lett megválasztva.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Bélán felügyelő lett újra Gresch Ágost; egyházgondnok Greisiger
Mihály, Izsákfalun felügyelő Kinszky Albert, gondnokok mindkettő ugyanoly nevű Gally Jakab, Leibiczon felügyelő Husz János, gondnok Scholcz
János. Ménhárdon felügyelő Kinszky Béla, gondnok Fuhrmann Károly.
Olasziban felügyelő Fürster Ede, gondnok Kosáry Ede. Ruszkinban
felügyelő Veszter Kornél, másodfelügyelő Schmidt Samu, gondnok Pol Iák
Samu. Majerkán Tremba Mihály. Matheóczon Bartsch Gusztáv.
SzepesVáralján Polónyi Lajos lettek gondnokokká.
Tátra-aljai
egyházmegyében:
Rókuszon Kullmann János lemondása folytán Zvarinyi Sándor késmárki ker. lyczeumi igazgató lett felügyelővé. Gondnokokká lettek: NagySzalókon Scherte! János. Sublechniczen
Hochmüller Henrik.
VII sz. b. v. egyházmegyében :
Krompachon a tisztviselők valamennyien ú j r a meg választattak ; felügyelő maradt Kovácsy Sándor. Remetén
gondnokká Valentin János.
Merényben gondnokká Arelt helyébe Krajnyik Lajos lett.
Hegyaljai
egyházmegyében:
Sajó-Arnóton
Dianovszky Ede felügyelő lemondott.
Csanáloson
Balassovics Kornél újra megválasztatott felügyelővé. Fancsalban másodfelügyelő Gaál Lajos devecseri lakos lett. Sajó Kazához tartozó Ózdon
Háger Alajos gyári tisztviselő lett felügyelővé.
Kishoníi
egyházmegyében:
Pokorágyon
felügyelővé Hámos Zoltán, másod-felügyelővé Kubinyi
Ferencz lett.
•
Brassói
egyházmegyében:
Zajzonban Czitó Ferencz m. kir. kultúrmérnök lett felügyelővé.
Liptói egyházmegyében :
Tarnóczon Novák Dániel Il-od-feliigyelő meghalt.
A gymnasiumi felügyelők sorában elhunyt Schlosser Albert helyére
Rozsnyón dr. Posch Dezső lett gymnasiumi felügyelőnek megválasztva.
Lelkészek sorában :

VII sz. k. v.
egyházmegyében:
Eperjes I. dr. Szlávik Mátyás, coll. igazgató, az egyháznál 10 évig
viselt kisegítő lelkészi állásról lemondott. Eperjes II. A lemondott Novák
Mihály helyébe Liptay Lajos választatott rendes lelkészszé, de a választás ellen felebbezés adatván be, eddig hivatalába nem volt beiktatható.
Plavniczán
Haj só Pál eddigi körmöczbányai segéd-lelkész, — leik észtan itóvá lett beiktatva.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Iglón a meghalt Fábry János helyébe dr. Walser Gyula eddigi segédlelkész választatott lelkészszé.

Gömöri egyházmegyében :
Bugyikfalván
Valentinyi István lelkész lemondása folytán Chriastélyi Gyula választatott meg lelkészszé. Meghaltak: Ochtinán Bartholomaeidesz Gyula, Geczelen Belicza Márton lelkészek,
IIegy a Íja i egy h űz m egyében:
Fanesalon
a nyugalomba vonult Rőczey János helyébe Dómján
Elek lett lelkészszé. Csanáloson május 6-án meghalt Vida Lajos lelkész.
Nyíregyházán
néhai Farbaky József helyére Geduly Henrik eddigi vallástanár és segéd-lelkész lépett. S.-A.-Ujhelyen
Materny Imre helyére
Boór Jenő lett ideiglenes minőségben administrátorul behelyezve.
Sáros—Zempléni
egyházmegyében :
Kükemezőn a távozott Pankuch Gusztáv helyébe Nudzik György
lett lelkészszé.
Brassói egyházmegyében
:
Fűrészmezőn
Boór Jenő lemondott.
Segédlelkészek sorában :

XIII sz. v. egyházmegyében :
Iglón Thern László megszűnt segédlelkész lenni, állását ugyanott a
gymn. vallástanári állással cserélvén fel.
Kishonti eyyluízmeyyében :
Rimaszombatban
Rácz Gyula lett segéd lelkészszé.
Hegyaljai egyházmegyében
:
Debreczenben
Geistlinger Pál lett megválasztva segéd-lelkészszé.
Fancsalból Liptay Lajos segéd-lelkész eltávozott. Miskolczról
Dómján
Elek segéd-lelkész eltávozott. Nyíregyházáról
Ohriastélyi Gyula rendes
lelkésznek elmenvén, helyét Frenyo Lajos segéd-lelkész foglalta el. ennek
Eperjesre theol. tanárrá való megválasztatása folytán helyére Liptay
Lajos megválasztott eperjesi rendes lelkész lépett segéd-lelkészi minőségben, ideiglenesen.
Liptói egyházmegyében :
L.-Sz.-Miklóson
Valásek János volt modori segéd-lelkész választatott meg segéd lelkészszé.
A tanárok sorában :

Eperjesen:
Hörk József theol. tanár és dékán távozott, helyette
theol. dékánná Csengey Gusztáv tanár lett megválasztva, tanárrá pedig
Frenyo Lajos eddigi nyíregyházai segéd-lelkész. Glós Károly jogakadémiai
tanár nyugdíjaztatott. Groó Vilmos főgymn. helyettes-tanár lemondása
folytán Peskó Ödön lett helyettes tanárul megválasztva, ki azonban —
időközben megszerezvén a tanári oklevelet, — rendes tanárként működött
az intézetben. A class. phil. tanszékre Balázs Ádámot nevezte ki a
Oultusminister ideiglenes minőségben. Dr. Szigety Lajos helyébe megválasztatott Gömöry János ideiglenes, helyettes tanárnak. Hamvas József
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helyére megválasztatott Hensch Béla ideiglenes, helyettes tanári minőségben.
Iglón: Nikházy Frigyes helyettes tanár véglegesittetett. Thern
László eddigi segéd-lelkész, rendes vallástanárrá lett választva.
Késmárkon : Koller Károly 44 évi működés után nyugalomba vonult s helyére dr. Szelényi Károly okleveles tanár lett meghiva. Dr.
Losonczy Lajos a Cultusminister által a pozsonyi főgymnasiumhoz neveztetvén ki, helyére dr. Pröhle F. Vilmos lett megválasztva. Az eltávozott Incze Béla rendes tanár helyére Baltazár Gábor lépett.
Nyíregyházán:
Bogscli László helyettes-tanár helyett Galli Lajos
választatott tornatanárul. Geduly Henrik vallástanár rendes lelkészszé
választatván, helyette 5 tanár vette át a vallásoktatás teendőjét. Pauer
Vilmos rajztanárt a Cultusminister állásában végleg megerősítette.
Rimaszombatban
: A Cultusminister a megürült eláss. phil. tanszékre
Vallentinyi Dezső tanár-jelöltet nevezte ki helyettes tanárul. Nyugdíjba
lépett Fábry János ós Polnisch János tanár, — amaz 47 évi, emez 27
évi áldásdús működés után.
Rozsnyón : Baltazár eltávozott tanár helyére a Cultusminister Hallay Zoltán szak vizsgázott tanár-jelöltet nevezte ki helyettesként; Löw
Gyula helyébe pedig Zorkóczy Gyula képesített rajztanár lett megválasztva. Schuszter Alfréd az egy éves önkéntesj/szolgálat teljesítése czéljából egy évi szabadságra távozván, helyét a tanév végéig Schmidt
Frigyes tanár-jelölt töltötte be.
>

A tanitók sorában :

VII sz. k. v. egyházmegyében :
Kis-Szeben
I. Marschalko Vilmos kántor-tanitó a letelt próbaév
után véglegesittetett. Eperjesen
Oesger Adél polg. isk. tanítónő helyét
tényleg elfoglalta.
XIII sz. v. egyházmegyében
:
ŕ
Iglón Kinczler Arpád véglegesittetett; Alexy Emilia tanítónő nyugalomba vonulván, helyette Szépréthy Vilma házi ipari tanítónő ideiglenesen alkalmaztatott.
Tátraaljai egyházmegyében :
Forbergen Schweitzer J a k a b lelkész, vallástanitó lett, helyére állam,
tanító küldetvén. Megválasztattak: Svábóczon Kicsiny Pál távoztával,
Kucsera Pál okleveles tan itó; — Szepes-Véghelyen
Kender Pál eltávozása után Hlavács Samu okleveles tanító.
Kishonti
egyházmegyében:
Nyugalomba vonultak: Kraszkón Švehla Sándor, Nyustyán Scholcz
Ádám ; amannak helyére Plachy Pál, emezére Frenyo Dániel választatott, meg. Véglegesittettek, miután előbb oklevelet szereztek:
Lukovistyén
Klinczko István, Alsó-Szkálnokon
Wregyik Gusztáv.
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Sáros-zempléni
egyházmegyében :
Meghalt: Mernyiken Szoha E n d r e ; lemondott T.-Hermányban
Tok
József, helyét ideiglenesen Szabó János foglalta el; eltávozott T.-Izsépről
Ravasz Lajos Gömörbe; megválasztatott Orsóczon Fáber András t.-izsépi
tanitó ideiglenes minőségben.
Hegyaljai egyházmegyében :
Fancsalban Nemes Győző eltávoztával Kis Sándor lett megválasztva.
Nyíregyházán
meghalt Szénífy Gyula, kinek helyére Nandrássy Dallen
Aurél lépett; nyugdíjaztatott Mráz Károly, kinek helyét Prisztavka
Lajos foglalta el. Fokozatosan előléptek Stoffán Lajos, Kubacska István,
Maesanszky Lajos, Oszvald József, Ambrózy Albert tanítók; a tanyai
tanítói állomásra megválasztatott P a t a y Lajos eddigi segédtanító; úgyszintén ez, továbbá Gabriány Sámuel és Toldy János tanyai tanítók
véglegesittettek.
Brassói
egyházmegyében:
Megválasztattak: Barcza-Ujfaluban
Csete Bálint egyházi segédkező
helyére Barczay Albert községi tanitó ; Hosszúfalu-Alszegen
a lemondott
Záhon Dezső helyébe Kelemen Ödön tanítójelölt; Tatrangon Barta György
helyére Mikes Mihály állami tanító.
Arvai
egyházmegyében:
Nagy-Bisztereczen
Bújnák Olga lett ideiglenes minőségben alkalmazva.
Lip lói egyházmegyében :
Meghalt: Núdzik János Vág-Porubán. Nyugalomba vonult : Krmeszky
Mátyás Kis Porubán. Leköszönt: Bucsan P á l Dovallón, Czavar Gyula
Sz.-Ivánban, Balló Gyula s.-tanitó Kokaván, Chalúpka János Szél-Porubán,
Szirotka Gusztáv Kis-Bobróczon, Hlavács Sámuel és Kender Pál, mind a
kettő Kis-Palugyán, Kreszák János Szokoleson. Alkalmazást nyertek
Bucsan Pál Vág-Porubán, Majoros Imre Szent-Ivánban, Ivrizsán Emil
Dovallón, Balló Gyula Kis-Palugyán, Chalúpka János Illanón, Szirotka
Gusztáv Szél-Porubán, Urban Gyula Kis-Bobróczon, Bodiczky Dániel
Sz.-Miklóson és Kmossko János Szokoleson.
Hagyományok

és

alapítványok.

VI sz. k. v.
egyluizmegyében:
Bárt fa I. Oravecz Ferencz ezelőtt r. kath., most hitbuzgó evang.,
6000 frt alapítványt tett az egyház részére, olykép, hogy mig ő és neje
élnek, addig az egyház ezen alapítványtól 5°/o kamatot fog nekik fizetni.
Kassa I. Maiéter Vilmos, volt egyháztanácsos a torony kiépítésére
1000 frtot, — Szirmay Sándor az egyháznak 2000 frtot hagyományozott.
Hirsch Malvin, édes anyja sz. Halyko Amália emlékének megörökítésére
400 frtot alapított és pedig 100 frot az illetékmegváltási alapra, 100 frtot
a leik. és tan. özvegy-árva nyugdijalapra, 100 frtot a szegény-alapra és
100 frtot a rozsnyói árvaház-alapra.
Kassa II. Néhai Hirsch Sámuelné sz. Halyko Amália a szegény
egyháztagokat segélyző-alapra hagyományozott 100 frtot.

.
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Késmárkon néhai Kostenszky Károly és neje Nauer Amália 500 frtot
az egyházi közpénztárnak és 500 frtot az iskola-alapnak hagyományozott.
Lőcsén néhai Fausztl-Kwaszinger szül. Botzan Zsófia 003.90 krnyi
egész vagyonát akkép hagyományozta az egyháznak, hogy a tőke, mint
szegények és betegek alapítványa az e v ang. nőegylet által kezeltessék,
az évi kamat pedig a diakonissák fentartására fordittassék. Hermann
Gusztáv a ruszkini evang. egyháznak 3000 frt alapítványt tett, melynek
kamata egyelőre a templom restaurálása- vagy újra építésére, azután pedig
2
/e-da a lelkészi, Vs-da a tanítói fizetés javítására lesz fordítandó.
Összesen : 14.103 frt 90 kr.
XIII sz. v.
egyházmegyében:
Szepes-Béhin:
Bartha Anna sz. Pix alapítványa a barlangligeti kis
templom építési alapjára 500 f r t ; Gresch Ágoston egyházfelügyelő a lelkészfizetési alapra 100 frtot. A barlangligeti kis templom alapjára, melynek tőkéje 4114 frt, befolyt ajándékok- és kamatokból 274 frt.
Duráncion : Csink János eperjesi leányiskolái tanító egy sorsjegyet
alapított az egyházközség részére, melynek kihúzott értéke „Csink János
alapítvány" név alatt kezeltetek 156 frt.
Felkán : Néhai Krompeoher Kornél presbyter szabad rendelkezésre
hagyományozott 500 frtot. Temetése alkalmával koszorúmegváltás ezinien befolyt 37 frt, mely összeg, mint „Krompecher-alapit.vány" fog kezeltetni, a chorálénekesek jutalmazására. Scherfei V. Aurél egy Felkán
létesítendő gyermekkertre végrendeletileg nagyobbszerű alapítványt tett,
úgy, hogy a régebbi e czélra gyűjtött tőke az egyházközség tulajdonába
ment át és az azt adományaikkal létesített egyes jóltevőktől egyenként
bekért és be is érkezett beleegyező nyilatkozatok alapján, mint segély
vagy tartalékalap kezeltetik 2337.43 kr.
Iglón: Posevitz Emilia örökösei hagyományoztak az egyháznak 200
f r t o t ; Jochmann szül. Urbány Erzsébet egy házat és szántóföldet, melynek értéke 7000 frt.
Sz.-Olasziban : Weisz Károlyné, néhai férje határozott rendeletére 100
frt alapítványt tett, melynek kamatai a lelkész javadalmazására fordítandók.
Poprádon: Graff J a n k a a lelkész és 2 tanitó javadalmazására következő alapítványt t e t t : egy házat (8000 frt), továbbá készpénzben 1000
frtot és egy szántóföldet 650 frt értékben, összesen 9650 frt.
Szepes-Szombatban:
Kosch és Roxer alapítványa templomépitési
alaphoz 100 frt.
Összesen : 20954 frt 43 kr.
VII b. v. egyházmegyében :
Stoószon:
Pauker örökösei 150 frtnyi alapítványt tettek „Fábry
János" alap czimen.
Svedléren:
Ölschláger Ferencz az egyháznak egy 300 frtnyi értékű
földet adományozott.
Összesen : 450 frt.
Gömöri
egyházmegyében:
Bugyikfalván
az egyház külön orgona-alapot létesített.
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Csetnelcen Petrovics Miklós emlékére örökösei: Luksz-Petrovics Matild, Petrovics Kálmán, Sárkány Károly és Sárkány Gyula 300 frt alapítványt, tettek. Urszinyi Mátyás az egyháznak végrendeletileg 200 frtot
hagyományozott.
Sajó-Gömörön
özv. Szőke Andrásné a polg. iskolánál múlt, évben
tett alapítványát ez évben 50 frtnyi adománynyal 100 frtra egészítette ki.
Nagy-Szlaboson
Lipták András az egyháznak végrendeletileg 50
frtot, Huntenmtiller Károlyné papírgyári igazgató neje pedig 25 frtot hagyományozott.
Perjésén néhai Balázs Borbála oltári gyertyatartókra 10 frtot hagyományozott.
Végül : Bartholomaeidesz Gyula volt ochtinai lelkész emlékére 1897.
január 14-én S. K. 100 frtot alapitványozott azon határozott kikötéssel,
hogy ennek czélja és rendeltetése felett az esperesség határozzon.
Összesen : 735 frt.
Kishonli egyházmegyében
:
Nyustyán
Kubinyi Kálmán r. kath. vallású földbirtokos 2000 frt
alapítványt tett oly czélból, hogy a kamatjövedelem 2/3 részét a lelkész, —
egy Vä-át pedig a tanitó — a szegény hívektől elmaradó stóla kárpótlásáért — élvezze.
Rimaszombatban:
néhai Trajtler Sámuel és neje szül. Vitális Erzsébet
örök egyháztagsági alapítványul végrendeletileg 100—100 frtot hagyományoztak.
Összesen : 2200 frt.
Sáros-Zempléni
egyházmegyében :
Laposon egyházi alap czimén 37 frt, 23 kr. letétetett.
Margonyán néhai eserneki és tarkeői Dessewffy István űr eperjesi
lakos végrendeletileg hagyományozott az iskolának 1000 frtot és a lelkész
fizetésének javítására 500 frtot.
Új-Klenóczon,
„Csillár-alap" czimen 18 frtot letéteményeztek.
Összesen : 1555 frt 23 kr.
Hegyaljai
egyházmegyében:
Sajó-Amóton
a jubiláris alapot gyarapitották egyesek 48 frt -50 krral.
Fancsalban néhai özv. Jancsó Mihályné az egyháznak végrendeletileg
30 irtot, hagyományozott,.
t
Sajó-Kazán néhai Munták Jánosné jákfalvi lakos a s.-kazai anyaés a kurittyáni leányegyház részére 20—20 frtot hagyományozott.
Miskolczon egyesek hagyományoztak nyugdijalapra 110 frtot, iskolai
alapra 1.32 frtot, tanítói alapra 39 frt 24 krt, temetői alapra Klein Endréné hagyományozott 100 frtot, a nőegyletre pedig 698 frt 15 krt.
Nagybányán
özv. Seffer Józsefné templomépitésre hagyományozott
10 frtot.
Nyíregyházáin
néhai özv. Zabnek Mátyásné végrendeletileg 10.000
frtot, hagyományozott egy építendő templom javára. Özv Hudák Józsefné
3 hold földet iskolai alapítvány gyanánt hagyományozott. Ugyancsak ez
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ŕ
év folytán vált esedékessé néhai Krssák Adám iskolai alapítványának
első 1Ó00 frtja.
Szántón az egyház elkölthetetlen alapja, mely a mult évben 214 frt
61 krt tett ki, 36 frt 13 krral gyarapodott.
Tokajban szegény-alapra tőkésítve lett 31 frt 12 kr., torony-alap
létesült 50 frttal.
Összesen: 12511 frt 25 kr. és 3 hold föld.
Brassói
egyházmegyében:
Csernátfalubán özv. Bartos Táesa Jánosné a házi szegények alapjára
10 frt alapítványt tett.
Pürkereczen
Giro Szász István községi jegyző a papi és tanítói kepeváltság-alapra 10 frt alapítványt tett.
Összesen 20 frt.
Liptói egyházmegyében :
Tarnóczon Schavernoch György és neje szül. Bohus Anna az egyháznak 1600 frtnyi értékű beltelket s azon fekvő házat nagylelküleg adományozták.
Összesen : 1600 frt.
A középiskoláknál:

Eperjesen néhai Herfurth József coll. tanár 100 frtot, néhai Schneider
András a gymnásiumnak 300 frtot, dr. Duka Tivadar, londoni lakos,
hazánk fia 1000 frtos ösztöndij-alapitványt hagyományozott. Összesen:
1400 frt.
Iglón: A tanuló ifjúság Pákh Károly tanár 40 éves jubileuma alkalmából egy magok közt létesített gyűjtésből 1000 frtos ösztöndíj alapítványt létesítettek az ünnepelt nevére. Az izr. hitközség egy 500 frtos
ösztöndij-alapitványt tett elismeréseid azon jótéteményeknek, melyekben
ez intézet valláskülömbség nélkül minden időben részesítette a felekezetökbeli növendékeket. A magyar önképzőkör „Millenniumi alapítvány" czimmel letett 200 frtot. Dobos Kálmán, az intézet volt növendéke, hagyományozott 1000 frtot „ösztöndíj alapítvány" czimen. Dr. Münnich Aurélnak képviselővé történt megválasztása alkalmából az ő nevére tétetett
egy 200 frtos ösztöndij-alapitvány. Fischer Miklós igazgató úr 100 frtos
alapítványt tett. — Összesen : 3000 frt.
Nyíregyházán
Mandel Abrahám és neje Czina Rozália 500 frtos
ösztöndij-alapitványt tettek. Az izr. hitközség a már régebben megszavazott 500 frtot ez évben tette le. — Összesen : 1000 frt.
Rimaszombatban
: Az alaptőke gyarapításához járult a takarékpénztár 300 frttal, a nép- és iparbank 50 frttal. Ezenkívül alapítványokra begyült még 432 frt 20 kr., mely összeghez Baksay István egymaga 400
frttal járult. — Összesen: 782"frt 20 kr.
Az alapítványok és hagyományok főösszege kitesz :
az egyházaknál
54.147 frt 81 krt
a középiskoláknál
6.182 „ 20 „
Összesen: 60.330 frt 01 krt.

Adományok

és

gyűjtések.

Ezen kimutatásban a pénzbeli adományok és gyűjtések összevonva
vannak egyházmegyénkint kimutatva. A részletes kimutatás benfoglalaz egyes egyházmegyék közgyűléseinek jegyzőkönyveiben.
Az egyház
kapott:
adott:

A VI szab. kir. város egyházmegyében
A XIII sz. v.
11
A VII sz. b. v .
11
A tátraaljai
11
A gömöri
yy
A kishonti
11
A sáros-zempléni
11
A hegyaljai
n
A brassói
11
Az árvái
A liptói
ii
Összesen

4865.30
9406.68
2940.69
3123.23
19-508.67
708.89
1817.60
11-755.44
933.36
1055.—
2481.33

5073.01
149.18
208.85

58-596.19

5731.60

Nagyohb a d o m á n y o k vagy gyűjtések

—

.

—

46.64
—

.

—

23.87
—

.

—

230.05
—

.

—

—

.

—

voltak:

A VI sz. k. v. egy házmegyében:
Bárt fa I. kapott a G. A.-egylettől 176.09 frtot.
Eperjes I. özv. Schütze Károlvné a templom belsejének kifestésére
adott 200 frtot. Pulszky Géza cs. és kir. kamarás úr az egyház építkezési
czéljaira szabad kőfejtést engedélyezett kőbányájában, — a városi képviselő testület pedig 50.000 téglát szavazott meg ugyanezen czélra.
Kassa I. Különféle jótékony czélra gyűjtött 228.74 frtot.
'
Kassa II. Különféle oldalról kapott adományokban 324 frtot. Kiadott pedig belső szükségletekre és külső jótékonyságra 336.78 frtot.
Késmárk kapott helybeliektől és idegenektől 531 frtot., A polg.
leányiskola javára befolyt 739.60 frt.
Kis-Szeben
I. Egyesektől és jótékony intézetektől kapott 100 frtot.
Kis-Szeben II. Amerikai híveitől, egyletek- és egyesektől kapott
357.48 frtot.
Lőcsén a konvent i évi tánczvigalom felülfizetésekkel együtt jövedelmezett 228 frtot. Ezenkívül templomi ülőhelyekért befolyt 320 f r t ;
filléregylet gyűjtése 110 frt. Gyámintézeti nőegylet gyűjtése tagsági
díjakból 239 frt, A diakonia j a v á r a adományok 225 frt, s betegápolási
díjakban 290.50 frt,
Dvorec z kapott a lőcsei anyaegyháztól 235 frtot. Azonkívül különféle némethoni adományokból mintegy 470 frtot.
Sáros-PJavnicza
különféle segélyekből kapott 208 frtot.
A XIII sz. v.
egyházmegyében:
Szepes Bélán lelkészlak felépítésére gyűjtés 123 frt.
3
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Iglón a templomi jubilarisralaphoz újból begyült 5588.98 f r t ; több
iglói hölgy ajánlott az egyháznak különféle templomi teritőt 600 frt
értékben; Thern Auguszta bordeaux-vörös aranyhímzésű oltár- és szószékteritőt 800 frt értékben. Iglói nők gyűjtése templomcsillárra 400 frt. A
nép- és polg. leányiskola kapott tanszerek-, tankönyvek- és jutalomdíjakra összesen 202.(52 frtot.
Leibiczon Scholtz-Roxer Mária alapítványából kaptak gymn. tanulók,
mesterségé tanonczok és árvák segélyeket összesen 564.71 frt erejéig.
Ruszkin jótékony intézetektől kapott 395 frtot,
Sztrazsa magtár- és évi járulékokból lelkész fizetésére 269.60 frt.
A VII sz. b. v.
egyházmegyében:
Gölniczbánya összes gyűjtése 117.63 frt.
Krompách a millenniumi alap javára gyűjtött 200 frtot.
Stoószon az új orgona építésére: Pauker örökösök 200 frtot, hívek
gyűjtése 300 frt.
Szomolnok különféle jótékony egyletektől kapott 285 frtot.
Merény kapott: önsegély útján 92.61 frtot, segélyadományokból
810.21 frtot (ebben van Ü Felsége 200 frt nyi adománya is), amerikai hívek
gyűjtése 379.41 frt, Weiszerl-féle alapból 367.61 frt," összesen 1649.84 frt.
A tátraaljai egyházmegyében :
Hollólomnicz : templom renoválására rendezett gyűjtés 734 frtot tesz.
Rókuszon
Kulman Mihály és neje egy 3V2 m. m. érezharangot
adtak 500 frt értékben. Ozipott Aron lelkész és neje a torony keresztjét
aranyoztatták 50 frt érték! en. Harangokra gyűjtött a lelkész a hívek körében 650 frtot; kaptak Késmárkról 300 és Sz.-Béláról 65 frtot.
Svábóczon
Filefalu leányegyháznak a lelkész özvegy Kaczyányi
Graf Amália egy 120 forint értékű szántóföldet adott a tanítói fizetés
emelésére.
Sublechnitz
különféle jótékony egyletektől kapott 478 frtot. .
A (/ömöl i egyházmegyében :
Bell éren gróf Andrássy Géza a lelkészt 200 frt, a tanítót 50 frt
k eg y d íj b an részesítette.
Bugyik falván az orgonára mintegy 130 frt gyűlt be, mihez Draskóczy László főszolgabíró 50 frttal járult.
Lubenyiken
a községi elöljárók az iskolai épület átalakításához
100 frtot,7 az úrbéresek szinte 100 frtot adtak.
•

Sajó-Gömörön
a tanulók jutalmazására többen adtak 98 frtot; taneszközökre 76 frtot.
Mellétének gr. Andrássy Géza 40 frtot adományozott.
Mu rá ny-IIosszú réten egyházi czélokra többen adtak 52 frtot.
Garamon a templomépitéshez Kalchbrenner Hugó felügyelő 100 frt-,
Welky Jenő lelkész és Antony János egyházi jegyző 50—50 frttal;
Okolicsányi Lajos erdőbiró és Galotti Miksa főmérnök szintén 50—50 frttal;
végre más egyházhívek 439 frttal járultak.

Jolsván a nemes varos a tagosítás alkalmából a netaláni hiányok
fedezésére évenként adandó 50 frt értékű 40 régi mázsa széna adományozására kötelezte magát.
Nagy-Rőczén
Stefancsok Károly és neje 35 frt értékű oltár- és
szószékterii ót adtak.
Nandráson a Heinzlmann-féle vasgyár-bányatársulat a lelkészlakba
szükséges 2 darab vaskályhát és a takarék-tűzhelyhez való öntött vasrészeket adományozott, 70 frt éri, A lelkészlak javításához a. nandrásrákosi hívek páronkint 2 írtjával, összesen 350 frttal járultak.
Rákoson az újonnan építendő tanteremre a hívek páronkint 5 h tjával,
összesen 700 frttal járultak hozzá.
R.-Szukán
az iskolaépítés költségeire engedélyezett megyei gyűjtésből 1G4.73 frt gyűlt be.
Gerliczén a templomépitéshez 306.43 frt gyűlt be.
Rozsnyón dr. Ivánkovics János r. kath. püspök székfoglalása alkalmából az egyház szegényeinek 100 frtot adott.
Kishonti
egyházmegyében:
Klenóczon az oltári alapra 151 frt 72 krt adakoztak a hívek.
Tiszotczon új orgonára az ottani pénzintézet adott 200 frtot, egyesek
50 frtot.
Sáros-zempléni
egyházmegyében :
Bátyokon az iskolára gr. Károlyi Sándor 50 frtot adott,
Csákányban az iskolára gr. Károlyi Sándor 50 frtot adott.
Hanusíálván
a templom belsejének megújítására a hívek által több
éven át gyűjtött pénz az idén 600 frtra egészíttetett ki.
Laposon Bánó Iván egyházfelügyelő úr az egyház adósságának
törlesztésére gyűjtött 100 frtot.
Margonyán
új orgonára befolyt 72 frt, melyhez Dessewffy Pál
egyházfelügyelő úr 50 frttal járult.
Pazdicson a hívek adakoztak egyházi czélokra 171.62 frtot.
Rankon az iskolára gr. Károlyi Sándor adott 50 frtot.
Uj-*Klenóczon templomépitésre adtak a Ínyek 283.45 frtot. országos
gyűjtésből ugyanezen czélra befolyt, 117 frt, Göllner Gusztávné adományozott oltár- és szószéktakarót 30 frt értékben. A n. m. igazságügyminisztérium adományozott egy fegyházi repedt harangot 100 frt értékben.
A hegyaljai egyházmegyében :
Sajó-Arnót
templomi czélokra az egyházi közalapból 100 frtot,
egyesektől 39 frtot kapott.
Debreczenhen
egyházi és iskolai czélokra begyült 616.23 frt.
Diósgyőrött kapott az egyház templom-alapra és különféle egyh.
czélokra 929.42 frtot.
Fancsal kapott egyházi czélokra 209 frtot.
Kölese kapott egyházi alapra és más egyházi czélokra 447.42 frtot.
Miskolczon az adományok összege 572.52 frt.
Nagybanyán
a templom átépítésére befolyt 440.35 frt.
3*
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N.-Károly kapott egyházi czélokra egyesektől és testületektől 58080frtot.
Nagyváradon
különféle egyházi czélokra begyűlt 554.58 frt.
Nyíregyházán
„
„ és iskolai czélokra begyűlt 4367.62 frt.
Szántó kapott egyházi czélokra 662.39 frt.
Tállyán az adományok összege egyházi czélokra 142.50 frt.
Tokaj egyesek- és testületektől különféle egyházi czélokra kapott
704.10 frt.
S.-A.-Ujhely
egyesek- és testületektől különféle egyházi czélokra
kapott 915.97 frtot.
H.-Vécse egyesek- és testületektől különféle egyházi czélokra kapott
523.64 frtot.
A brassói egyházmegyében :
Apácza a gyülekezet tagjaitól kapott 114.97 frtot.
Bácsfalu pénzben és értékben kapott 106.66 frtot.
Tatrang
„
„
„
87.10 „
Tfírkös
„
„
„
396.—
„
Az árvái
egyházmegyében:
Isztebnén Csillaghy József örökösei közös örökségükből adakoztak
az egyházra 75 frtot, mely összeghez azonkívül ezen örökösök egyike
200 frttal járult. Misura Mihály, isztebnei illetőségű, budapesti kocsigyártó
adományozott az egyháznak, illetőleg templomnak egy csillárt 42 gyertyára, 200 frt értékben. Ugyan ő gyűjtött az iskolára 60 frtot.
Lestinén
Medzihradszky Zsófia és Szalmovszky Anna egy szép
oltár- és szószékteritőt adományoztak 25 frt értékben.
Nagyíálnn Laczo János lelkész, 20 éves lelkészi jubileuma alkalmából adományozott az egyháznak 500 frtot.
A liptói
egyházmegyében:
Nagy-Palugyárnak
dr. Matuska Péter 100 frtot, a t.-sz.-mártoni
takarékpénztár 35 frtot adott.
Vavrissón a leégett templomjavitására dr. Matuska Péter 300 frtot adott.
Az egyes egyházak különféle egyházi czélokra g y ű j t ö t t e k : Bocza
94.40 frtot, Csorba 199.11 frtot, Hybbe 157.70 frtot, K.-Lehota 16.63 frtot,
N.-Palugya 142.93 frtot, Pribylina 94 frtot, Szent-Péter 132.11 frtot,
L.-Sz.-Miklós 1209.25 frtot.
A középiskolák körében :

Eperjesi collegium
Iglói főgymnasium
Késmárki lýceum
Nyíregyházai főgymnasium
Rimaszombati
„
Rozsnyói
„
„
ker. polg. leányiskola
Összesen

kapott

adott

1155.49

56.51

242.97

242.97

93.-

35.65

1568.97

2017.70

2121.91
1403.54
4426.—
11011.88

•

2333.71
1203.54
—

.

—

5890.08

—
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Adományok és gyűjtések főösszege:
kapott

a) az egyházaknál
b) középiskoláknál
Összesen

adott

58.596 frt 19 kr.
11.011 „ 88 „
69.608 frt 07 kr.

Építkezések

és

5731 frt 60 kr.
5890 „ 08 „
11.621 frt 68 kr.

tatarozások.

A VI sz. k. v. egyházmegyében :
Bártfa II.: Lelkész- és tanítói lak konyháinak restaurálása, lelkészlak
2 szobájának befestése 260 frt, a falusi 5 iskola és tanítói laknak javítása
160 frt, összesen 420 frt.
Eperjes I.: a paplakot átalakította 3548 frt 43 krral, a polg. iskola
IV-ik osztályának felállításánál a helyiség átalakítására fordított 207 frt
56 krt, a sirásó-lak folyamatban levő felépítése eddig 1693 f r t 83 krba
került. Beépített összesen 5449 frt 82 krt.
Kassa II. : Rás-benyéki iskolában Szükségelt átalakításra 91 f t r
79 krt. fordított.
Lőcse temetőjének nyugati falát újonnan felépítette 276 frtnyi költséggel. A papi és tanítói lak kertjeinek kerít ései javíttattak, részben újra
csináltattak 120 frtnyi költséggel. Összesen beépített 396 frtot.
A XIII sz. v.
egyházmegyében:
Szepes-Béla
a f. évben leégett lelkészlakát rendbe hozta 440 frt
költséggel.
Durand a foganatosított tatarozásokra kiadott 63 frt 93 krt.
Felka a templom és lelkészlak tatarozására kiadott 120 frtot.
lgló a templom javítására 12.843 frt 13 krt, a lelkészlakra 746 f r t
25 krt, a főgymnásiüm- és tornacsarnokra 1862 frt 20 krt, az alumneumra
120 frt 37 krt, a nép- és polg. leányiskolára 241 frt 60 krt, a régi iskolaépület fentartása- és javítására 89 frt 87 krt, összesen 15.903 frt 42 krt
fordított.
Izsákfalva
az egyházi épületek j ó karba hozatalára 24 frt 41 krt
fordított.
Leibitz a lelkészlak előtti mészkő-járdára és a középületek zsindelyezésére 100 frtot fordított.
Mühlenbach harangházát javíttatta 64 frt költséggel.
Ménhárd templom, paplak és iskola tatarozására összesen 21 frt
41 krt fordított.
Poprád a népiskolai építkezésekre kiadott 5168 frt 90 krt.
Ruszkin paplak- és iskolaj a vitásra 20 frtot adott ki.
Szepes-Szombat
186 frt 27 kr. költséggel javította paplakát.
Sztrázsa ugyanezen czélra 10 frtot fordított.
Szepes-Váralja
2 új kályha és egyebekre 124 frtot költött.
A VII sz. b. v.
egyházmegyében:
Gölniczbányán
a pap- és tanitólakásokon javítások történtek és
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Mück Sándor tanitó lakásán a város, mint kegyúr, egy istállót építtetett
1000 frt költséggel.
Remetén a paplak a város, mint kegyúr által javíttatott 25 frt kiadással.
Stoószon az egyház az iskola- és tanitólak köré új keritést csináltatott 20 frt kiadással.
Szomolnokon
a pap- és tanitólak javíttatott 109 frt 75 kr., azonkívül
a hivek önkéntes adakozásából a tanitólak egy szobával és melléképületekkel bővíttetett 224 frtnyi áldozattal.
Merényben 3 iskola és tanitólak felépítése, illet ve javítása 3000 frtba
került, A templom és paplak eddigi építkezése 9014 frtot fogyasztott el.
A tátraaljai egyházmegyében
:
Batizfalván
a paplakon egv új kályha szereztetett 36 frton. Egy
szobáját a lelkész saját költségén festette ki 10 frton.
Hollólomniez
templomát renoválta és részben berendezte 700 frt
költséggel.
Szent-György
szintén templomát renoválta kivid-bellii 220 frt
költséggel.
Kis-Lomniczon
a lelkész-lakot félig újonnan fedték be 60 frt kiadással.
Nagy-Lomnicz
a paplakon új konyhát és istállót épített 641 frt
56 kr. költséggel. Azonkívül javításokra 136 frt 21 krt költött.
Felsö-Erdötálu
javításokra 52 frtot, —
Hun fal u pedig 62 frt 88 krt költött,
Rökusz templomtornyot épített 2700 frt kiadással.
Svábócz iskoláját átalakítja 1000 frt költségvetéssel.
Topporcz és leány egyházfai kisebb javításokra 100 frtot költöttek.
Tótfalu az egyházi épületek tatarozására 76 frtot adott ki.
A gömöri egyházmegyében :
Ratkó-Polom
oltárát, tanítólak és tantermét javíttatta 153 frt 99 kr.
költséggel.
Poprocs iskolája átalakítására 53 frt 19 krt költött,
Bugyik falva templomát 50 frt költséggel javította.
Szilistyén
a tanítólak és tanterem bővítésére 61 frtot fordítottak.
Hizsnyón a papi és tanítói kert kerítése 70 frt költséggel hozatott rendbe.
Lubenyiken
az iskola és tanterem és tanítói Iák kibővíttetett 714 frt
21 krral.
Mnisány az iskola mellé új méhest állított 30 frttal.
Derencsényben
a lelkész kertkerítése javíttatott 16 frt 50 kr. kiadással.
Dobsinán a temető kerítése 105 frt 45 kr., a toronyőr szobája szintén
105 frt 42 krral tataroztatott,
Felső-Sajón
a lelkészlak 165 frttal javíttatott.
Geczel templomát új kőfallal keríti 300 írtból.
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Gömör-Panyiton
78 frtot fordítottak javításokra.
Lekenve építkezésre 50 frtot fordított.
Kecső templomát és iskoláját 84 frt 44 kr. költséggel kőpalánkkal
vétette körül.
Jolsva-Taplocza
lelkészlakát és iskoláját 205 frton javíttatta.
Kő vi épületeinek rendben tartására 135 frtot költött.
Nagy-Rőezén
az egyházi épületek tatarozása 120 frtot vett igénybe.
Nandrázson a paplak belső, külső javítása 890 frttal irányoztatott elő.
Rákoson az iskolai lak megújíttatott és új tanterem épült 1400 frt
kiadással.
Ratkó-Szuhán
a Szász Coburg Gothai herczeg által adományozott
telken 2000 frton új iskola épült,
Gerliczén 3055 frt költséggel új templom épült.
R.-Bisztrón
az iskolai lak melléképületeire 50 frt költetett. •
Rédován a templom és lelkészlak javítására 79 frtot fordítottak.
Gacsalk orgona- és egyéb javításokra 59 frtot adott ki.
Rozsnyó egyházi épületeire 171 frt 31 krt, — iskolai épületeire 300 frtot
fordított. Azonkívül újra építette polgári leányiskoláját 40.000 forinttal.
MilcoJcsány iskoláját 600 frttal megújította.
Süvete az iskola melletti gazdasági épületét 100 frt kiadással megújította,
Turcsok templomát 700 frttal rendbehozta.
Veszverésen
a templom és paplak tetőzetének kijavítására 210 frt
fordíttatott.
Vizesrét a templom, iskola és tanterem rendbehozására 109 forintot költött.
A kislionti
egyházmegyében:
Fűrész a paplak és iskola javítására 50 frtot költött,
Ko kova temploma és más épületei javítására 310 frtot adott ki.
Kraszkó a paplak és iskola kerítéseit javította 70 frt kiadással.
Lukovistye
iskolája javítására 92 frt 74 krt fordított.
Nyustya a tanítói lakot 120 frt árán javíttatta.
Rimabrézó
és Likér gazdasági épületeit, templomát és iskoláját
igazíttatta 140 frt kiadással.
Rimaszombat
volt leányiskolája emeleti részének bérlakássá való
átigazitására s a beltelek keritésfala egy részének felépítésére 450 forintot költött,
Szkálnok orgonáját 86 frt 96 kr., iskoláját pedig 252 frt 75 kr.
kiadással javíttatta.
Tiszolcz uj temetőjét bekerítette 220 frton.
A sáros—zempléni
egyházmegyében
:
Budamér a tanítói istálló fa-alépítményét kővel cserélte ki 133 frt
40 kr., orgonáját kiigazittatta 20 frt és kerítéseit helyreállíttatta 12 frt,
összesen 165 frt 40 kr. költséggel.

—

40

—

Csákányban
a régebben ezelőtt megvett korcsma-épület 1180 frt
költséggel iskolává s tanítói lakká lett átalakítva.
Hanusfalván
a templom belseje megujittatott 600 frt költséggel.
Harasztiban az iskola körül uj kerítés húzatott 90 frt kiadással.
Kíadzányban
templom, paplak és tanítói csűr kijavítása 240 frt
90 krba került.
Laposon a templom, pap- ós tanítói lak tatarozása s kerítések felállítása 300 frtot igényelt.
Mennyiken
az iskola melléképületei rendbe hozattak 560 frt kiadással.
Német-Jakabvágáson
megujittatott a templom 1800 frt kiadással.
Ó-falván a templom befedetett és kijavíttatott 853 frt, a paplaképület helyreállíttatott 185 frt és a tanítói udvaron kút ásatott 97 frt
költséggel.
Ránkon a lelkészlak kijavíttatott 52 frt költséggel.
T.-Hermányban
az iskola leégett, zsúp-fedele helyett zsindely-fedél
állíttatott 290 frt kiadással.
Uj-Klenóczon
1895. évben megkezdett templomépítés befejeztetett
6848 frt 96 kr. kiadással.
A hegyaljai
egyházmegyében:
Miskolcz: egy kétemeletes bérházat épített, négy tantermü uj iskolát
állított, emeletes 3 házát, a templomot kivül-belül alaposan megújította,
a melléképületeket, kerítéseket helyrehozta, s minderre a törlesztési kölcsönből eddig 122,000 forintot fordított.
Nyíregyháza
a Stenczel-tanyán új iskolát emelt 1094 forint 50 kr.
értékben.
Geszteréden folyamatban van az új iskola építése 970 forint költségvetéssel.
H.-Vécse új paplakot s iskolahelyiséget emelt 3300 frt kiadással.
S.-Arnót épületek fenn- és tisztántartására 30 frt 61 krt fordított.
Csanádos épületeit 45 frt 46 kr. költséggel tartotta fenn.
Fancsal egyházi épületeinek fenn- és tisztántartására 2114 forintot
fordított.
Kölese épületeinek rendbentartására 24 frt 52 krt fordított.
Nagybánya
110 frt költséggel hozta rendbe épületeit.
Nagy-Károly
egyházi épületeinek rendbentartására 500 frtot áldozott.
Nagyváradon
lakásújitás és épületek fenntartása 411 forint 45 krba
került.
Nyiregyhíizán
összes iskolai épületek javítása és fenntartása 1166
frt 80 krba került.
r
S.-A.-Ujhelynek
épületei rendbentartására 29 frt 41 kr. kiadása volt.
Szántó egyházi épületeinek javítása és fenntartása 132 forint 37
krba került.
H.-Vécse javításokra s épületei tisztántartására 16 frt 53 krt fordított.
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A brassói
egyházmegyében:
Apácza templom és papilak javítására 145 frt 74 krt fordított.
Barcza-Ujíalu
apróbb tatarozásokra 30 frt 56 krt adott ki.
Brassó templom és papilak javítására 114 frtot áldozott.
Csernátfalu a papilak gazdasági épületeire 354 frt 92 krt áldozott.
Hosszúfalu épületj a vitásokra költött 322 frt 85 krt.
Krizba papilak és templom körül költött 45 frt 39 krt.
Pürkerecz papilak és templom körül költött 418 frt 84 krt.
Tatrang
„
„
„
„
„
202 „ 22 ,,
Türkös
„
„
„
52 „ 43
Zajzon
„
„
„
„
„
132 „ 37 „
Az árvái
egyházmegyében:
Lestine régi articuláris templomát zsindelyfedélzettel látta el 250
forinttal.
Nagy falu lelkészi lakát alapjából átépítette 4821 frt 69 kr. költséggel.
A liptói egyházmegyében :
Konszka filia iskolát és tanitólakot, Szmrecsány
tornyot épit.
Nagy-Palugya
épiti gazdasági épületeit 1200 frt előirányzattal.
Szent-Iván
pap- és tanitólak javítására 120 frtot fordított.
Vavrissó a leégett templom rendbehozatalára 1400 frtot költött.
Verbicza-Sz.-Miklós
a templom javítására 2100 frtot adott ki.
A II e g y h á z m e g y é b e n e g y e n k i n t f o r d í t t a t o t t :
Teljes épitkezésés tatarozásra:

396.A VI. sz. k. v. egyházmegyében
5168.90
A XIII. sz. v.
73
12238.A VII. sz. b. v.
77
47469.21
A gömöri
73
A kishonti
220.V
A tátraaljai
3961.56
73
A sáros-zempléni
10986.96
73
A hegyaljai
127364.50
73
A brassói
33
4821.69
Az árvái
73
A liptói
1200.—
33
Összesen 213826.82
vagyis összesen kiadatott 259-281.74 frt.
—

.

—

részleges épitkezésés javításokra :

5961.61
17907.47
1134.75
4955.78
1502.45
1453.09
2273.30
4577.15
1819.32
250.—
3620.—
45454.92

Mozz anatoK.
Beszerzés, felszerelés ;

VI sz. k. v. egyházmegyében :
Dvoreczen templomi csillár szereztetett be 98 forintért,
VII sz. b. v. egyházmegyében :
Gölniczbányán
a szükségelt tanszerek a város által szereztettek be
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71 frt 89 krért. Stoószon az egyház új orgonát építtetett 1200 forinttal,
mely összegből azonban csak 500 frt törlesztetett. Remetén oltár- és szószéktakarókat ajándékoztak és pedig Tersztyánszky Francziska egy teljes
fekete bársony teritőt 90 forintért. Scholcz Lajos egyh. felügyelő családja
egy teljes zöldes szinü takarót 80 forintért. Thomát Erzsébet szül. Kujnisch
egy Boszniában lakó remetei születésű nő, egy fehér teljes teritőt 50 írtért.
Tálraaljai egyházmegyében ľ
Rókusz 2 nagyobb érczharangot és vasállványt szerzett be 1975 frt
költséggel.
Gömöri egyházmegyében :
Ratkó-Polomon
10 frt árú taneszköz vétetett. Poprocson 4 forint
értékű tankönyvek szereztettek. Bettiérben Kossuth János biró 3 frtnvi
adományából iskolai könyvek vétettek. Bugyikfalva
634 frt 22 kr. költséggel új orgonát szerzett. Sajó-Gömörön
a polg. iskolában 172 frt 50
kr. értékű taneszközök vétettek. Lekenve
templom- és
iskolahelyiségül
600 öl nagyságú területet vett. Nandráson
az iskolaépület tantermébe
25 frttal új vaskályha állíttatott fel. Rákos a rima-murány-salgótarjáni
vasmű-egyesület által ajándékozott 100 frtból tanszereket vett. Padár 4
frt 90 kr. kiadással confirmátiói és áttérési anyakönyvet vett.
Veszverésen
templomi használatra 28 frt 80 kron Tranoscius vétetett, oltári használatúi
egy régi biblia 1 frt 40 kron szereztetett. Vizesrét és U.-Lehota 52 frt
árú tanszereket vett.
Kishonti egyházmegyében :
Osgyánban Gröó Vilmos felügyelő az iskolának Gömör-kishontmegye
domború térképét adományozta. Likéren
Schmidt Bernátné az oltárt
aranyhímzésű bársonynyal vonatta be s e fölé sajátkezűleg hímzett fehér
teritőt, az oltár elé diszes szőnyeget ajándékozott s a szószék új befestéséről gondoskodott. Rimaszombatban
az egyházközség a Tamásfalva
tulajdonát képező egyik majorsági telkén a felépítmény fele részét megvette az államkincstártól 100 frt vételáron. Rövid Andrásné az úrvacsorai
szent edényekre aranyrojtos bársonyteritőt, özv. Pazsitka Andrásné s
Pavela-Habány Pál n é a csillárba gyertyákat adtak. Várgedén Fej ér váry
Gézáné szül. Rupprecht Viola az oltárra tett adományainak sorát egy
ezüst ostyatartóval növelte.
Sáros-zempléni
egyházmegyében:
Budaméren Magyarország térképe 4 forint 75 kron beszereztetett
Laposon Magyarország térképe 4 frt 75 kron beszereztetett.
Margonyán
új orgona szereztetett 600 frton.
Brassói
egyházmegyében:
Apácza egy templomi csillárt szerzett 256 frt 80 kron.
Hosszúfalu
felszerelésekre és ingóságokra 33 frt 13 krt adott ki.
Liptói egyházmegyében :
Konszka leányegyház 250 Pj-öl földet vásárolt tanítói kertnek 250
forintért.

—
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körében:

Igló tanszerekre kiadott . . . ... . . . . . . ... 1142 frtot
Rozsnyó könyvekre és taneszközökre . . . 646 frtot
„
iskolai tőkéje gyarapodott... ... 194 frttal
Fizetésemelés.
Az állam által eszközölt tanítói fizetésj a vitások külön kimutatásban
vannak föltüntetve.
V7 sz. k. u. egyházmegyében :
Kassa I. A lelkész fizetését az egyház 400 frttal .javította és a
tanítók lakbérét 200 frtról 250 frtra emelte!
XIII sz. v. egyházmegyében :
Iglón a papi fizetés 600 frtról 1400 frtra emeltetett, Izsákfalván a
lelkész kapott a közalapból 100, az államsegélyből 100 -=200 frtot. Ménhárdon a tanitó fizetése emeltetett 154 frttal. 460-ról 614 frtra.
VII sz. b. v.
egyházmegyében:
Gölniczbánván
a lelkész failletménve 36 köbméterrel emeltetett
ty

,

a város által, 108 frt értékben. A lelkész ugyanott a Baldácsv-alap- és
államsegélyből 230 frt segélyt kapott,
(iömöri egyházmegyében :
Dohsinán Weisz Antal lelkész fizetése ad personam 800 frtról 1050-re
és Poputh Viktor fizetése 650-ről 800 frtra emeltetett,
Mueány-Hosszúréten Szász Coburg Gothai Fülöp berezeg a lelkész 63 frtot tevő évi
kegydíját 100 frtra emelte. Garamon ugyan ő 35 frtnyi évi illetményét
50 frtra emelte. Nagy-Rőczén
a lelkész fizetése ad personam 50 frttal, —
a 3 tanitó fizetése pedig 40—40 frttal emeltetett. Nagy-Szlaboson
a lelkész
készpénz-, munkaváltság és consipitio fejében ezentúl 600 frtot kap, a
földbirtokot azonban használja, mint eddig; fa- és stóla-illetéke megmarad a régi.
Kishont! egyházmegyében :
Fürészen a tanitó fizetése 60 frttal javíttatott s a lelkészi földmunka 240 frttal való megváltása elhatároztatott. Pokorágyon
a tanitó
kisebb terménybeli illetményei pénzértékre változtattak át s a tandíj
40 krról 60 krra emeltetett. Rimabrézó
a lelkészi fizetést 100 frttal
emelte s a földmunkát 200 frt-, a 2 tanítóét pedig 50—50 frttal megváltotta.
Sáros-zempléni
egyházmegyében:
Margonyán a lelkészi jövedelmet képező igás- és gyalog-napszámok
évi 187 frttal megváltattak.
O
Hegyaljai
egyházmegyében:
Nyíregyházán
a kerületi stóla behozatott, A tanítók fizetése rendeztetett, a mennviben minden, a városban 10 év óta működő tanitó
törzsfizetése a jövő tanévtől kezdve 100—100, a tanyán hasonló időt
töltött tanitó fizetése 50—50 frttal emeltetett.

—
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Liptói
egyházmegyében:
Tarnócz a lelkész fizetését 100 forinttal emelte. Vág-Porubán
tanitó fizetése 66.95, Dovallón pedig 20 frttal emeltetett.

a

Adósságtörlesztés.
Tátraaljai
egyházmegyében:
Lucsivna iskolai ujitási tartozását 1894-ből törlesztette 400 frttal.
Nagy-Szalók:
1883-ból fennálló isk. épitési terheket 2000 f r t tőke és
100 frt °/o-kal teljesen törlesztette. Fileíalvi fília a poprádi tptár által
neki adósság törlesztésre adott 10 frttal, adósságot törlesztett. Bussócz
filia 3000 frt ádósságából 2000 frtot törlesztett, de az egyház most tőke
nélkül maradt s helyzete aggasztó.
Gömöri egyházmegyében :
Oláhpatak: az esp. ptáraknál levő tartozásaiból 4 é-v alatt 800 frtot
törlesztett. Gócs az esp. ptáraknál levő tartozásaiból a múlt év folytán
50 frtot törlesztett. Meleghegy a toronyhoz szükségelt kölcsönből 400 frtot
törlesztett.
Sáros-zempléni
egyházmegyében:
Laposon Bakalyár-féle pörből kifolyólag Szmoligovics ügyvédnek
322 frt 74 kr. kifizettetett, több rendbeli kisebb adósság 266 frt 77 kr.
összegben törlesztetett, a lelkész átköltözési költsége 122 frt 66 kr. meg
lett térítve.
Hegyaljai
egyházmegyében:
Nagy-Károly
4500 frt adósságát törlesztette. Nyíregyháza
adósságainak 4-ik és 5-ik részletébe 2625 frtot fizetett. S.-A.-Ujhelyen
az egyház templomépitési hátrálékából 394 frt 32 krt törlesztett.
Vegyesek.
VI sz. k. v.
egyházmegyében:
Késmárkon
ez évben magyar nyelvű istenitisztelet rendeztetett 4
vasárnapon. Kis-Szebenben
rendes gyermek-istenitiszteletek tartattak.
Lőcsén a temetői templomban igen jól látogatott délutáni liturgikus
istenitiszteletek tartattak, a nagy templomban pd. időnkint szintén délutáni gyermek istenitiszteletek végeztettek. Pla vn iezán a felnőtteket is
bevonva a katechizáczió körébe, bibliai felolvasások által késziti elő a
lelkész a népet a következő prédikáczióra.
XIII sz. v. egyházmegyében
:
Poprádon az egyházközség többsége elhatározta, hogy állami iskola
felállítása czéljából 2 osztályú népiskoláját beszünteti. Sztrázsán,
hol a
város az evang. egyházközség elemi iskolájától segélyezését megtagadta,
a felekezeti népiskola be fog szüntettetni.
VII sz. b. v.
egyházmegyében:
Szomolnolcon Lechniczky István tanítói a felső magyorsz. közműv.
egylettől 50 frtot és elismerő oklevelet kapott a magyar nyelv sikeres
tanításáért.
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Tátraaljai
egyházmegyében:
Batizfalván
Horvay János felek, tanító 50 évig működvén, érdemeinek kellő méltatása a kir. tanfelügyelőség utján is szorgalmaztatott,
Forbergen tűz- és jégverés pusztított. Nagylomniczon
az uralkodó difteritisz miatt 2 hónapig zárva volt az iskola. Topporczon hasonló ok miatt
még iskolai vizsga sem tartatott.
Gömöri
egyházmegyében:
A esetneki esp. könyvtár részére Luther egyházi beszédei magyar
szöveggel beszereztettek 13 frt értékben. Betléren az állandóan felmerülő
évi hiánylat megszüntetése czéljából az eddig páronként fizetett perselypénz
42 krról 1 frtra emeltetett. Búgják falván az uj lelkészt helyének elfoglalása alkalmával mintegy 120 frt értékű élelmi szerekkel ajándékozták
meg a hivek. A lelkész változás alkalmával felmerült több rendbeli 300
frtot meghaladó költséget az egyházhivek örömmel és rendkívüli kivetéssel befizették. Fekete-Lehotám
a tanterem közveszélyes voltánál fogva
bezáratott. G.-Panyiton a hivek terheinek könnyítése érdekében alapított
filléregylet 600 frttal gyarapodott, Az egyház az egyet, gyámintézettől
400 frt szeretetadományt kapott, S.-Gömörön
a polgári iskola pénztára
228 frt 20 krral járult azon ozél megvalósításához, hogy tanárai és tanítványainak egy része az országos millenáris kiállítást megtekinthesse.
Gócson a gr. Andrássy Dénes-féle lelkészi és tanítói alap 542 frt 43 krra
emelkedett. Pádárban a filléregyleti tőke 53 frt 39 krral és a zab-magtár
13Va régi kilával növekedett, Perjésen a filléregyleti tőke 43 frt 46 kr.,
az iskolai tőke 16 frt 69 krral szaporodott. Meleghegyen
a filléregyleti
tőke 6 frt 23 kr., az új tőkepénztár 4 frt 37 krral növekedett. A ratkószuhai hivek, hogy iskolájukat megújíthassák, páronként 15—15 frttal
adóztatták meg magukat. Rozsnyón a főgymnasium 45 tanulója az orsz.
millenniumi kiállítást 2 tanár vezetése alatt meglátogatta. Süvetén
a
magyar istenitiszteletek száma szaporíttatott. Jolsván -Turin Sámuel tanító, a tanképesités alól való felmentéssel, a Cultusminister által a felső
nép- és polgári iskolákban való tanításra jogosíttatott. Bugyikfalván
a
a nyugalomba lépő alesperes-lelkészt az esperes egyházi közgyűlésben
híveitől és az egyháztól elbúcsúztatta.
Kishonti
egyházmegyében:
Klenócz elhatározta, hogy iskoláit államosítja, de az e végből
folytatott tárgyalás még nem vezetett czélhoz. Kokován a ritkán látogatott
róráték helyett esti könyörgések hozattak be, még pedig sikerrel. Elhatározták továbbá, hogy az egyet, theol. akadémia otthona javára
Sylvester estéjén évenkint offertorium tartalik. Osgyánban a lelkész buzdítására jótékony nőegylet alakult, Rimaszombatban
a fogy m n. s a többi
iskolák növendékeivel vasárnaponkint ifjúsági istentisztelet vétetett gyakorlatba. Tiszolcz betelt temetőjéhez 3 hold új területű rétet csatolt,
Sáros-zempléni
egyházmegyében :
Csákányban a régi iskolai épület bérbe adatott évi 80 frt összegért
és a templom körüli tér 25 darab nemes gyümölcsfával ültettetett be.

Uj-Klenóczon
a munkácsi orsz. kir. fegyintézet beszüntetése következtében a lelkészi jövedelem 100 frttal csökkent; az egyház a temploinépitésből kifolyólag 3300 frtnyi adósságba jutott.
Hegyaljai egyházmegyében :
Diósgyőrött
a földmivelési miniszter a lelkésznek 24, a tanitó- és
iskolának 10—10 köbméter tűzifát engedélyezett; a templomépitéshez
szükséglendö ép ül et fa beszerzéséhez 50°/o árleengedést és ingyen éptiletkövet adott. Fancsal új adakozási kulcsot állapított meg s az igy befolyó
illetékből fedeztetik az épitkezéshez felvett 1500 frtnyi kölcsön. NagyKároly a magyar jelzálog hitelbanktól 50 évi törlesztésre 6500 frt kölcsönt vett fel. Nagyváradon
60 adófizető taggal szaporodott az egyház.
Nyíregyháza
elemi iskolája az ezredévi kiállításon való részvételért
„kiállítási ezüst érmet" kapott „rendszeres működésért."
Középiskolák körében :

Eperjesen. A theol. internátus tervezete megvalósult Mayer Endre
buzgó fáradozásával. A theol. ifj. belmissiói egylet Mayer Endre tanár elnök
vezetése alatt folytatta működését, tartott felolvasásokat igen praktikus
tárgyak felett, szerzett könyveket, járatott lapokat;, összes évi jövedelme
49 forint 9 kr.
A joghallgatók testülete megalakította az olvasó-kört, rendezte nagy
rendetlenségben volt könyvtárát, felállította kebelében az u. n. becsület biróságot, megalakitotta a jogász vivó-egyletet.
A főgymnásiumot Szieber Ede kassai tankerületi főigazgató 1896
november 30. — decz. 3-ik napjain látogatta meg s az akkor m e g t a r t o t t .
értekezleten teljes megelégedését fejezte ki az intézet állapota és a tanárok
működése felett. A coll. igazgatósági választmány f. é. június 29-iki ülésében Husz Annin rendes tanár fizetését 1600 frtra, 240 frt lakpénz és
500 frt korpótlékkal, Szutórisz Frigyes rendes tanár fizetését 1300 frtra,
240 frt lakpénz és 200 frt korpótlékkal felemelte.
Ig] ň n : 1897 ápr. 29-én meglátogatta a főgymnásiumot Dunay Ferencz
beszterczebáuyai tankerületi főigazgató, mikor is az elnöklete alatt megtartott tanári értekezleten elismerőleg nyilatkozott a tapasztaltakról.
Késmárkon : Ápr. 30-án — május 1-én meglátogatta a lyceumot Dunay
Ferencz tanker. főigazgató, ki a hallottak es latotlak felett teljes megelégedésének adott kifejezést.
Nyíregyházán:
Május 21—26, napján meglátogatta az intézetet
Géresi Kálmán tanker. főigazgató, mikor is minden osztályt meglátogatva
az igazgató kíséretében, a látottak és tapasztaltak felett a befejező értekezleten teljes őszinteséggel megtette megjegyzését. A fogy m n. ifjúsága
24 taggal vett részt a Déván tartott kerületi tornaversenyen, honnan 12
különböző érmet és kitüntetést hozott haza győzelme jeléül.
Rimaszombatban:
Az igazg. választmány 1897 január 1-ével a törvény értelmében megállapított tanári fizetéseket 1200, 1400 és 1600 frt

törzsfizetéssel folyóvá tette. Egyúttal kimondta, hogy a mostani tanépület
a kor követelményeinek meg nem felel, s egy ú j tanépületet fog az
államsegély igénybevétele mellett építtetni. April 2 —3-án Dunay Ferenez
tanker. főigazgató látogatását végezte az intézetben, mely alkalommal a
tapasztaltak felett megelégedésének adott kifejezést, kifogást csakis az
épület ellen emelvén, mely azonban, mint elhatároztatott, újjal fog felcseréltetni.
Rozsnyón : 1896 szept. 29—30-án végezte Dunay Ferenez tanker. főigazgató a látogatást, mikor is a látottak felett megelégedésének adott kifejezést.
Irodalmi

munkásság.

Kassán II. Homola István lelkész a koronázás 30 éves évfordulója
emlékére gróf Erdődy Tamás- volt tanítványának ajánlva kiadta 1892. évi
junius 8-án a koronázás 25 éves jubileuma alkalmával mondott egyházi
beszédét. Czikket közölt a „Prot. Egyházi és Iskolai Lap"-ban, az „Evang.
Egyház és Iskolá"-ban és más vidéki és budapesti lapokban.
Késmárkon Linberger István lelkész a Melanchton-ünnepély alkalmából elmondott szónoklatát nyomtatásban kiadta. Ugyan ő, mint a
Károlyi Gáspár-féle magyar szövegű 0-testámentom revisiójával megbízott
bizottság egyik tagja, Mózes V-ik könyvének revisióját végezte be, mely
nyomtatásban is megjelent.
Szepes-Bélán
Wéber Samu lelkésztől több napilap és időszaki füzetben megjelentek : „A Magas Tátra kidet i részéből", „Elpusztult falvak a
Szepességen", „Grosz. késmárki tanár élete és az ellenreformátió" és
„Melanehtonia" a „Prot. Szemlé"-ben. „Klein Ferenez és a Kosoieliskovölgy és a nagy halastó" a magyarországi Kárpátegyesület évkönyvében.
Duráncion Ivübecher Albert lelkész több egyházi és politikai lap
levelezője.
Rimnbrézón Liszkay János lelkész a „Gömör-Kishont" és „Szabad
Sajtó" lapoknak munkatársa.
Osgyánban Kemény Lajos lelkész több lapba dolgozott, mint munkatárs s egyházi énekeket is írt.
Jolsván Jurin Sámuel tanító kiadta „A jolsvai cseresznyés társulat
történ eté"-t.
Nagybányán
Riszdorfer János „Nagybánya és Vidéke" czimű lapot
szerkeszti. Alexy Cornél énük vezér megírta Szatmármegye földrajzát.
Nyíregyházán
Bartholomaeidesz János 60 éves lelkészi múltjának
néhány szép és érdekes jelentését közölte az „Evang. Egyház és Iskolá"ban. Geduly Henrik lelkész az „Evang. Egyház és Iskolá"-ban és a „Nyírv i d é k i b e n közölt czikkeket. Frenyo Lajos segédlelkész néhány szószéki
szertartást kezdő verses fohászt közölt, A tanítói karból Pazár István
igazgató az elemi iskolák értesítőjét bevezető hazafias programm-értekezéssel látta el; Nandrássy Daller Aurél és Werner Gyula tanítók a „Nyirvidék"-ben közöltek több szakirodalmi fejtegetést.
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Szántón Czékus László lelkész új-év óta szerkeszti az „Abauj-Szántó
és Vidéke" cziraű heti lapot. Az „Evang. Egyház és Iskola" által kiírt
ima-pályázaton ó nyerte el a pályadijat. Ezenkívül írt az „Irodalom-történeti Közlemények "-he, a „Téli Újság" és „Szabad Sajtó"-ba stb.
Ilernád-Vécsén
Kovács Andor lelkész imakönyvet szerkesztett „Balzsam" czím alatt.
Brassóiban Feyér Gyula pürkéreczi lelkész kiadta „Keresztyén Vallástan" czímű müvét.
r

Árvában Krcsméry Milos jaszenovai lelkész, mint munkatárs dolgozik a „Strázs na Syone" czímű lapban.
Liptóban Janoska György sz.-miklósi lelkész szerkeszti a „Cirkevné
Listy" czímű havi folyóiratot Kovalevszky Imre és Bodiczkv Cirill munkatársakkal egyetemben.
Tanárok irodalmi m ű k ö d é s e :

Eperjesen:
Az évi értesítőben megjelent Mayer Endre theol. tanártól
„Hazslinszky Frigyes emlékezete." Csengey Gusztávtól egy Hazslinszky
emlékezetére irott költemény.
Igl ót n: Az évi értesítőben : Adatok az intézet ez évi töténetéhez.
Késmárkon•, Kemál bej drámái Dr. Proliié Vilmostól. Értesítés a
tanintézetről.
Nyíregyházán:
Geduly Henrik vallástanár megírta egy vaskos
kötetben : „Nyíregyháza az ezredik évben" czimű monographiát, melyben
Mészáros Ferencz a város meteorologiai viszonyait, Szlaboczky Imre a
város flóráját és faunáját ismerteti. Dr. Vietórisz Józseftol „Giuseppe
költeményei" és „A nyiregyh. kaszinó története" jelent meg. Leffller
Sámueltol „Olaszországi utazásából" jelent meg az ez évi értesítőben
„Fel a Vezuvra" czimű részlet. Szlaboczky Imrének ugyanitt megjelent
„Nyíregyházai vagy Nyíregyházi?" czimű czikke. Porubszky Páltól „A
felekezeti tanárok helyzetéről" és Moravszky Ferencztől „A philologiai
muzeumok ujabb berendezési módjáról" czimű czikkek megjelentek a
„Középisk. Tanáregyleti Közlönyben". Dr. Vietórisz József felolvasása
„A polg. iskola viszonyáról a középiskolához" megjelent a „Magyar Pedagógiában. Végül „Szabolcs vármegy e monographiája" czimű munka az
egyes tanárok közreműködésével készül.
Rimaszombatban:
A r.-szombati egyesült prot. főgymn. története. Az
osgyáni ág. h. evang. egyházmegyei kerületi gymnásium (1645—1853)
Sárkány Imrétől. Az 1896/7. tanév története Bodor Istvántól.
Rozsnyón:
A magyar nemzeti eszme és a középiskolai történelmi
oktatás jövője. Schrödl Józseftől. Schlosser Albert emlékezete 0 . M.-től.
Tiszteletteljes jelentésem befejezéséül kérem:
méltóztassék az árvái egyházmegye képviselőit atyafiságosan üdvözölni,
méltóztassék az egyetemes közgyűlésnél oda hatni, hogy az állami

dotácziöra vonatkozó egyetemes felterjesztésre adassék meg a válasz és az
méltó elbánásban részesittessék,
méltóztassék a szabályrendelet megalkotásáig a nélkülözhetetlen közigazgatási, jogügyi és tanügyi bizottságokat már ezen közgyűlésből megalakítani,
méltóztassék az építkező és fizetéseket javító egyházak iránt elismerését, a hagyományok, alapítványok tevői és a többi kegyes adakozó iránt
háláját kifejezni,
méltóztassék a feljebb nevezett leköszönt, nyugalomba vonult és elhunyt
férfiak irányában, hosszú éveken át hűségük-, közreműködésükért elismerő
tiszteletének kifejezése mellett a helyeiket elfoglalókat szeretettel üdvözölni,
méltóztassék intézkedni, hogy a törvény és idő követelte rendezkedés
egységesen és egyetemesen indittassék meg s ezzel a pusztulásnak és pusztításnak, összevetett és megfeszített erőnk mérve szerint erős gát vettessék,
méltóztassék végűi oda hatni, hogy egyházkerületünk minden részében
nyerjen a személyes és helyi érdekek háttérbe szorításával a közérdek teljes diadalt!
Különben, mint mindig, buzgó törekvésemnél még buzgóbb imaszerű
azon óhajom, hogy az Ur áldó kegyelme nyugodjék egyházunkon, adjon
erőt, kitartást, összetartást és felbuzdult szeretetet közegyházunk megtartásának és fejlesztésének nehéz munkájához a mi Urunk a Jézus Krisztus által!

A közgyűlés a püspöki jelentést egész terjedelmében jegyzőkönyvbe felvenni határozza s egyszersmind
a bizalom és szeretet lelkes megnyilatkozása között elismerését fejezi ki püspökünknek a. jelentésből kitűnő
főpásztori szakadatlan munkássága-, ébersége- s gondosságáért.
A jelentés kapcsán előterjesztett indítványokra
nézve a közgyűlés következőképen határozott:
1. Az árvái egyházmegyét, itt megjelent s minden
feltétel kikötése nélkül küldött képviselőiben, a közgyűlés szintúgy feltétlenül, a testvéri szeretet és bizalom
melegével üdvözli s egyházkerületünk kebelébe fogadja,
mint ennek egyik törvényes alkatrészét.
2. Megkeresés intézése határoztatik az egyetemes
közgyűléshez, hogy ez az állami dotáczió nyerése iránt
küldöttségileg átnyújtott felterjesztésére az államkormány nyilatkozatát sürgesse meg.
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3. Az indítványozott közigazgatási, jogügyi ás tanügyi bizottságok megalkotásához a közgyűlés elvileg
hozzájárul.
4. A közgyűlés teljes elismerását s az egyházi közérdek nevében köszönetét nyilvánítja az építkezésekre és
a tiszti fizetések javítására áldozatokat hozott egyházközségeknek, valamint mindazon jótevőknek, a kik a
püspöki jelentés szerint, evangeliomi hitbuzgóságukat az
egyházközségek és iskolák szükségleteinek áldozatkész
fedezése s enyhítése által gyümölcsöztették.
5. A püspöki jelentésben felsorolt mindazon férfiak
érdemeiről, a kik tisztviselői állásuktól akár lemondás
vagy nyugalomba vonulás, akár halál következtében
megváltak, a közgyűlés hálás elismeréssel emlékezik
meg, a nyomaikba lépő uj erőket pedig hitsorsosi szeretettel üdvözli s működésükhöz Istentől segedelmet és
áldást kiván.
6. Végül a közgyűlés teljes odaadással késznek nyilatkozik püspökünket minden olyan kezdeményezésében
s kormányzó törekvésében támogatni, melynek czélja
egyházunknak czéltudatos s az erőket egészséges összműködésre tömörítő szervezése s az egyetemes egyházi
közérdeknek a helyi és személyi érdekek felett való
érvényesülése és diadalra emelése.
fi. (G.) Az egyházkerületi rendezet és utasításban hiányozván az egyházkerületi ellenőri és számvevői eskü-minta, ez, a kidolgozásával megbízott egyházkerületi főjegyzők javaslata alapján a következőképen állapíttatik meg :
Egyházkerületi

ellenőri

eskü.

Én
egyházkerületi ellenőrnek
megválasztatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu
és Szentlélek egy igaz Isten, hogy az egyházkerületi
szabályrendeletben előirt s az alkotmányos határozatok
által reám ruházott hivatalos kötelességeimet hiven és
pontosan teljesítem s ellenőri tisztemben az egyházkerületi pénztár érdekeit megóvni és előmozdítani lelkiismeretesen törekszem. Isten engem ugy segéljen.

Egyházkerületi

számvevői

eskü.

f

En
egyházkerületi számvevőnek
megválasztatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu
és Szentlélek egy igaz Isten, hogy az egyházkerületi
szabályrendeletben előirt s az alkotmányos határozatok
által reám ruházott hivatalos kötelességeimet hiven és
pontosan teljesítem s számvevői tisztemben mindenkor
az egyházi alkotmány szerint részrehaj lati anul, igazságosan és lelkiismeretesen eljárok. Isten engem ugy
segéljen.
7. (G.) A mult évben megválasztott egyházkerületi számvevő és ellenőr eskütételre hivatván fel:
előbb Materny Lajos számvevő, majd Marusák
Károly ellenőr a megállapított tiszti esküt leteszik s
ekként a közgyűlés mindkettőt, szives üdvözlet mellett, hivatalukba iktatja.
8. (Ms.) Csiskó János az egyetemes egyházi törvényszék
tagjává választatván, Hörk József pedig egyházkerületünkből eltávozván, az egyházkerületi törvényszék birái sorában két hely
üresedett meg s igényel betöltést.
Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi törvényszék tagjaivá Liszkay János alesperest és Martinyi
József igazgató-tanárt közfelkiáltással megválasztja, a
kik az előirt esküt a közgyűlés szine előtt nyomban
letették.
9. (8.) Olvastatott Hörk Józsefnek Pozsonyba, a theologiai
akadémiához megválasztott, volt eperjesi theologiai tanárnak,
egyszersmind kerületi levéltárosnak kerületünkben elfoglalt hivataláról és tisztségeiről való lemondása és a kerületi közgyűléshez intézett búcsúlevele.
A ker. közgyűlés Hörk Józsefnek, eperjesi theologiai
intézetünkben '20 éven át buzgón és sikeresen működött
tanárnak körünkből való távozását sajnálattal veszi tudomásul, hivataláról és ker. levéltárosi tisztségéről lemondását elfogadja. Miután pedig a közgyűlés a püspök
jelentéséből arról értesült, hogy a rendezésre váró ker.
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levéltár a múlt évi ker. gyűlés határozata értelmében
Miskolczra vitetett át: a kerületi levéltárosi állást egyelőre
be nem tölti, a püspökre bizván a levéltár felügyeletét,
valamint annak szakértő által leendő rendeztetését,
mely czélra a levéltárosnak mindaddig kijárt évi 50
frtot a rendezés befejeztéig rendelkezésére bocsátja.
10. (Sz.) Püspök jelenti, hogy ebben az évben — eltérőleg
az eddigi szokástól — a közgyűlési tárgysorozatban feltüntetett
egyes ügydarabokat nem oszthatta ki előadóknak, minthogy az
egyházmegyéktől a felterjesztések legnagyobb részben elkésve
érkeztek be; indítványozza ennélfogva, hogy ez alkalommal az
ügydarabok természetének megfelelőleg három szakbizottság alakíttassák, u. m. jogügyi, pénzügyi és tanügyi bizottság, mely
bizottságoknak a tárgysorozatban foglalt ügydarabok tanulmányozás és a gyűlés folyama alatt beterjesztendő véleményes jelentéstétel végett adassanak ki; jövőre azonban ugy a tanácskozási rend, valamint a tárgyalás gyorsabbá tétele szempontjából
hozassék be az előadói rendszer s az egyes előadók nevei a tárgysorozat pontjainál is feltüntethessenek.
Közgyűlésünk az indítványt egész terjedelmében
elfogadván, határozatikig kimondja, hogy jövőre az előadói rendszert hozza be s megbízza az elnökséget, miszerint az előadók neveit a tárgysorozat egyes pontjainál tüntesse fel ; a három szakbizottságot pedig ez alkalomra következőleg alakítja meg, u. m.:
I. 'Jogügyi

bizottság.

Elnökei : az egyházkerületi elnökség; tagjai : Kubinyi Aladár, Kubinyi Géza, Dianiska Andor, dr. Meskó
László, Münnich Kálmán, dr. Schmidt Gyula, Csengei
Gusztáv és dr. Szánthó Gyula.
II. Pénzügyi

bizottság.

Elnökei: Glauf Pál és Radvány István; tagjai:
Hevessy Bertalan, Tornyos György, Lichtenstein József
és Strauch Béla.
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III. Tanügyi

bizottság.

Elnökei: Terray Gyula és Berzeviczy Egyed; tagjai:
Fischer Miklós, Oravecz Mihály, Dobó Adolf és Jurin
Samu.
Mind a három bizottság utasíttatik, hogy a megvizsgálás és előkészítés végett hozzájok áttett ügyekről
még a gyűlés folyama alatt véleményes jelentésüket
terjeszszék be.
11. (Ms.) Püspök előterjeszti, hogy ámult évi kerületi gyűlés
j könyvének 9-ik pontja alatt nyert felhatalmazásnál fogva, megtette a közalapra egyházkerületünk részéről fizetendő járulékok
tárgyában szükséges intézkedéseket. A kivetésre felhatalmazott
egyetemes bizottság kerületünk azon kérelmét, hogy a 3396 frt
73 krban felvett kerületi járulékból 221 frt 18 kr., mint a szórványokra eső összeg, a missiók rendezéséig leüttessék s évi
járulékunk 3125 frt 34 krban megállapittassék, nem teljesítette,
de esetleges veszteségek czimén kerületenként 5°/o-tólit levonván, kerületünk terhére 1896-ra 3226 frt 80 krt állapított meg,
mely összeg az egyetem pénztárába tényleg befizettetett. Az
1897-re szóló kivetést püspökünk 3167 frt 74 krban javasolja
megállapítani, mely összegben az árvái egyházmegye a mult évi
70 frt 67 kr helyett 66 frt 84 krral szerepel azért, mert időközben a, hivek által fizetett állami adó V2 százalékát kimutatta, mig a többi egyházmegyék járuléka egyező a mult évivel. Javasolja továbbá, hogy egyházkerületünk ezen összegnek
az 1897-re való elfogadása iránt irjon fel s a szórványokra eső
221 frt 18 kr. leirása iránti kérelmét ujitsa meg.
Az előterjesztett javaslatok elfogadtatnak s azokhoz képest az árvái egyházmegye állami adójának
V2°/0-tólija 66 frt 84 krban s egyházkerületünk 1897-ik
évi járuléka a közalaphoz 3167 frt 87 krban megállapittatván, ugy ez iránt, valamint a szórványokra eső
221 frt 18 kr. jövőre való leírásáért felirat intézése határoztad k el az egyetemes közgyűléshez.
Az árvái egyházmegye 66 frt 84 krnak, a többi
egyházmegyék pedig az 1896-ra kivetett járulékoknak
az egyházkerületi közigazgatási pénztárba 1897. de-
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czember 15-ikéig befizetésére azzal a figyelmeztetéssel
köteleztetnek, hogy a reájuk kirótt járulékokból levonásnak semmi czimen helye nincs.
12. (S.) Püspök jelenti, hogy a háztartási szabályrendelet
életbeléptetése az 1897. január első napjára mondatván ki, ő
idejekorán megtette a szükséges intézkedéseket ugy a kezelőpénztárnál, mint a miskolczi egyháznál. A zárszámadásaikkal
elkészült pénztárosok f. év febr. 25—27. napjain hűségesen beszámoltak a reájok bízottakkal, a pénztárak értékéről, könyveiről, okmányairól leltár vétetett fel és ezen leltár mellett adta
át az e végre kiküldött egyházkerületi pénzügyi bizottságnak.
Jelenti továbbá, hogy az egyházkerületi pénztár 3 vasszekrényeinek másodkulcsát a szabályrendelet 3. pontja értelmében
elhelyezte, még pedig az I—III. vasszekrény belső zárkáinak
kulcsát 771. sz. a, a miskolczi Hitelintézetnél, az I—III. szekrény második kulcsát 772, sz. a. az ottani Takarékpénztárnál és
az I—III. szekrény második kulcsát 773. sz. a. a miskolczi Takárékegyletnél, hogy ugyancsak a szabályrendelet 33. pontja
értelmében átvett az egyházkerületi pénztárostól 2000 korona
óvadék fejében 12 darab 100—100 forintos részvényt a Magyar ipar és kereskedelmi banktól kiadottat és azt ugyancsak
a miskolczi Takarékpénztárnál helyezte el, hogy a kulcsok és
biztosíték elhelyezéséről szóló elismervényeket a pénzügyi bizottság őrizete alá bocsátotta s végre, hogy a pénztári kezelést
és magát a pénztárt a szabályrendelet 25. pontja szerint sem
külön, sem elnöktársával együtt meg nem vizsgálta, várván azon
kedvező időre, mikor az egészségét Istentől visszanyerő elnöktársával együtt végezheti el, mely idő azonban — sajnos —
még nem következett be.
A ker. közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi és a
volt pénztárosoknak: Glauf Pál, Beller Károly, Scheffer
Gusztáv és Justh Jánosnak a szokásos fölmentvényt
megadja hűséges kezelésükért, mindig lelkiismeretes
eljárásukért, nehéz és kényes szolgálataikért irányukban legmelegebb elismerést megszavazván.
13. (Ms.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 17-ik pontjával
kapcsolatosan püspök jelenti, hogy a rendbüntetésekről szóló szabályrendeletet, a nyert megbízáshoz képest kellő számú pél-

dányban megküldte az egyházmegyék főespereseinek, hogy tudtával rendbüntetés az egyházkerületben idáig nem alkalmaztatott.
Tudomásul szolgál.
14. (Ms.) A mult évi e.-kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének
18-ik pontjával kapcsolatosan püspök előterjeszti, hogy a politikai községeknek anyaegyházak és missiói körökbe leendő beosztására vonatkozó, egyházkerületünk által még 1894-ben alkotott és később módosított és kiegészített szabályrendeleti javaslatot az egyetemes egyházi közgyűlés által véleményadás
czéljából kiküldött bizottság azon egyetlen módosítással javasolja jóváhagyatni, hogy a lelkésznélküli Majerka leányegyház
a holló-lomnitzi egyháztól csatoltassék vissza s a beosztásról
szóló szabályrendeletben önálló egyházként tiin tettessék ki.
Miután e javaslat csak az idei egyetemes egyházi közgyűlésen
kerül döntés alá, időnyerés czéljából czélszerü volna, ha a bizottság által javasolt módosítást az egyházkerületi közgyűlés
már ez alkalommal magáévá tenné, mi által ezen az egyházak
és missiói körök rendezése szempontjából kiváló fontosságú szabályrendelet korábbi életbeléptetése válnék lehetővé.
Püspök ezen javaslatának elfogadásával a politikai
községek beosztásáról szóló s az egyetemes egyházi
közgyűléshez már jóváhagyás végett felterjesztett szabályrendelet akként módosittatik, hogy a lelkésznélküli
Majerka leányegyház a holló-lomnitzi egyháztól visszacsatoltatván, az önálló egyházak között legyen feltüntetve.
Az egyházkerületi elnökség felhatalmaztatik, hogy
e módosítást a szabály rendeleti javaslat eredeti szövegében e határozat alapján tüntesse ki.
Ha és amennyiben az idei egyetemes egyházi közgyűlés az ekként módosított szabályrendeletet jóváhagyná,
az egyházkerület az életbeléptetés időpontjául 1898. január 1-sejét jelöli meg s felhívja a püspököt, hogy az
életbeléptetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
15. (G.) Az egyházkerületi szabályrendelet kidolgozására hivatott bizottság nevében püspökünk jelenti, hogv a további halasztást már nem tűrő előmunkálat, elhárithatlan akadályok
miatt a lefolyt közigazgatási évben sem készülhetett el.
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E jelentést a közgyűlés tudomásul veszi; egyszersmind azonban felhívja a szerkesztő bizottságot, illetőleg Glauf Pál bizottsági előadót, hogy a már halaszthatatlanná vált tervezetet legfeljebb a jövő évi május hó 1-sejéig elkészitse, hogy az még idejében leterjeszthető legyen az egyházmegyékhez alkotmányos
tárgyalás végett.
16. (S.) A mult évi ker. közgyűlés jkve XXI. pontjánál jelenti a püspök, hogy a felső nép-, polgári flu- és leányiskolákban tartandó nyilvános, magán-, pót- és javítóvizsgák tárgyában
hozott szabályzat értelmében az egyházkerületi biztosokat és a
vizsgák vezető elnökeit kiküldte.
E pontnál olvastatott Materny Lajos debreczeni lelkésznek
terjedelmes és tartalmas indokolással ellátott javaslata, mely a
vallásoktatásnak saját középiskoláinkban ugy, valamint különösen idegen felsőbb tanintézeteket nagy számban látogató evang.
növendékeinknél intenzivebbé és sikeresebbé tétele érdekében a
sok idegen középiskolával biró helyeken a közalap segélyével
külön vallástanárok alkalmaztatását, a kebelbeli középiskolák, az
idegen középiskolák és a kereskedelmi akadémiák számára külön-külön tantervek készítését, nemkülönben alkalmas vallástankönyv szerkesztetését sürgeti, a vallásoktatásnak minden ezen
intézetekben könnyítése czéljából az államtól anyagi támogatást
szorgalmazván.
A kerületi közgyűlés a szabályzat értelmében
történt ezen püspöki intézkedéseket tudomásul véve,
a Materny Lajos által beterjesztett javaslatot tanulmányozás és esetleges indítványtétel czéljából a ker. tanügyi bizottsághoz teszi, melyet is:
Radvány István és Glauf Pál elnöklete alatt Materny Lajos, Fischer Miklós, Dobó Adolf, Jurin Soma
és Hronyecz József tagokból ezennel megválaszt, áttéve ezen bizottsághoz Fejér Gyula lelkésznek vallástana érdekében a püspökhöz beterjesztett kérelmét.
17. (S.) Püspök jelenti, hogy a középiskolai vallásoktatás
ellenőrzése tárgyában mult évben alkotott szabályzat értelmében
egyházkerületi biztosokul kiküldte :
a) az evang. gymnasiumokhoz: Eperjesre Csisko János
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kassai lelkészt, Késmárkra Wéber Samu, szepes-bélai lelkészt,
Iglóra Strauch Béla egyházkerületi jegyzőt, Rozsnyóra Balthazár Antal jolsvai lelkészt, Rimaszombatba Liszkay János alesperes, brézói lelkészt és Nyíregyházára Materny Lajos debreczeni lelkészt.
b) nem evang. középiskolákba, u. m. fő- és algymnasiumok,
tanitóképzők, fő- és katonai reáliskolák, polgári és kereskedelmi
fi- és leányiskolák és ipariskolákba: Lipfcó-Sz.-Miklósra és Rózsahegyre Kmety János főesperest, Késmárkra és Podolinba Wéber Samu bélai lelkészt, Iglóra és Váraljára Schröter Károly
olaszii lelkészt, Lőcsére Linberger István esperest, Gölniczbányára Bogsch Albert kassai tanítót, Eperjesre Csisko János kassai lelkészt, Kis-Szebenbe és Bártfára Mayer Endre theologiai
tanárt, Kassára dr. Szlávik Mátyás kollégiumi igazgatót, Rozsnyóra Terray Gyula főesperest, Dobsinára Sztehlo Gerő oláhpataki lelkészt, Nagy-Rőczére Terray Béla lelkészt, Miskolczra
Nemes Károly diósgyőri lelkészt, Nagy-Várad, Nagy-Károly és
Nyíregyházára Materny Lajos debreczeni lelkészt, Debreczenbe
Geduly Henrik nyíregyházai lelkészt, Szatmár-Németibe Riszdorfer nagybányai lelkészt, Nagy-Bányára Boross János nagykárolyi lelkészt, S.-A.-Ujhelybe, Ungvárra, Munkácsra, Beregszászra, Nagy-Szőllősre, Már maros-Szigetre, Szolnokra, Jászberénybe, Gyöngyösre, Egerbe, Geduly Elek missionarius lelkészt,
Hosszufaluba Deák Sándor türkösi, Brassóba és Baróthra pedig
Bohus Pál apáczai lelkészt.
A ker. közgyűlés a megalkotott szabályzat értelmében tett ezen püspöki intézkedéseket tudomásul veszi.
18. (G.) Püspökünk jelenti, hogy az árvái egyházmegye, illetőleg esperese beklildvén a rn. é. egyházmegyei közgyűlésének
jegyzőkönyvét, továbbá a közalapra, a vallástanitásra, az ezredévi ünnepélyre vonatkozólag kívántakat, valamint a vízkárosultak javára tartott gyűjtés eredményét: ez által a in. e'. egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének VI. pontjában kimondott
határozatnak mindenben eleget tett.
Megnyugvással vétetik tudomásul.
19. (G.) Olvastatott az egyetemes közgyűlés elnökségének,
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek e's dr. Baltik Frigyes

—

58

—

hivatalban legidősb püspöknek Budapesten 1897. évi julius 3-án
32. sz. a. kelt meghívója, melyben a főbb tárgyak közlése mellett, az egyetemes közgyűlést Budapestre, a Deák Perencz-téri
egyházközség nagytermébe, f. e'. október hó 20-dik napja d.-e.
10 órájára tűzik ki; s arra, valamint az előző napon esti 6 órakor tartandó értekezletre, egyházkerületünket az egyházi alkotmány 148. §-a értelmében meghívják.
Közgyűlésünk a f. é. egyetemes közgyűlésre képviselőkül, az egyházi alkotmány 114. § p) pontja értelmében a következőket küldi ki és pedig:
a) Meghízó levéllel: Szontágh Pál, Szentiványi
József, Berzeviczy Egyed, Radvány István, Kubinyi
Aladár, Kubinyi Géza, dr. Meskó László és Münnich
Kálmán világiakat; Dianiska András, Balthazár Antal,
Skripeny János, Strauch Béla, Schönvieszner János,
Materny Lajos, Kemény Lajos és Zemann János lelkészeket.
b) Jegyzőkönyvi
kivonattal:
dr. Zelenka Lajos,
Hámos László, Kubinyi Andor, Szentiványi Márton,
dr. Schmidt Gyula, Molnár Viktor, Hammersberg László,
Hevessy Bertalan, Rombauer Emil, Majerszky Béla, dr.
Szánthó Gyula, Madarász Pál, Hámos Zoltán, Marton
János, dr. Nagy Árpád, Országh József, Csengey Gusztáv, Sánek András és Czitó Ferencz világiakat, a lelkészek közül pedig: Justh S. István, Ohotvács Endre,
Moór Gyula, Liszkay János, Bartholomaeidesz László,
Janoska György, ifj. Draskóczy Lajos és Homola Istvánt.
c) Az egyházkerületben
főgymnasiumok két képviselőjéül az egyházi alkotmány 148. § c) pontja értelmében ez évben, a megállapított sorrend szerint, a késmárki
és a nyíregyházai főgymnasiumok igazgatói, nevezetesen Zvarinyi Sándor és Martinyi József küldetnek ki.
20. (G.) Az előző pont tárgyával kapcsolatosan olvastatik
a tátraaljai egyházmegye ez évi közgyűléséből kelt azon kérelme, hogy jövőben az egyetemes gyűlésre küldendő képviselők választásánál ezen egyházmegye is figyelembe vétessék.
A közgyűlés hivatkozással azon gyakorlatára, hogy
a képviselőket rendszerint a közgyűlésben megjelentek
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közül választja, más korlátokat a jövőben sem kíván
vetni a választás szabadsága ele.
21. (Sz.) A mult e'vi ker. gyűlési j könyv XXVI. pontjára
püspök jelenti, hogy az egyetemes gyűlés 60/1896. jkönyvi
sz. a. hozott határozatával, közgyűlésünk azon ismételten felterjesztett indítványát, hogy a tanügyi és általában minden
egyes bizottságban aránylagos részt kapjanak a kerületek s az
egyetemes szabályrendeletek mindig közöltessenek alkotmányos
tárgyalás végett az egyházkerületekkel, — mellőzte s ezen indítvány felett napirendre tért.
Közgyűlésünk az egyetemes szabályrendeletek tárgyalására vonatkozó mult évi határozatát megújítja s azt
elfogadás végett az egyet, gyűléshez újból felterjeszti.

1

22. (Ms.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 18-ik pontjára vonatkozólag püspök bejelenti, hogy egyházkerületünknek, az egyetemes törvényszéki birák útiköltségeinek az egyetemes pénztárból leendő kiutalását tárgyazó kérelme,
melyhez a dunáninneni egyházkerület is csatlakozott, az idei
egyetemes egyházi közgyűlésen kerül döntés alá.
Tudomásűl vétetik.
23. (S.) Püspök jelenti, hogy az egyházkerületeknek a t.heologiák egyesítésére vonatkozó javaslatra beérkezett nyilatkozatai
a nagybizottság javaslatával és az előadói munkálattal együtt
az egyetemes theologiai akadémia nagy bizottságának adattak
ki oly utasítással, hogy ez véleményes jelentését a f. évi egyetemes közgyűlés elé terjeszsze. (jkv. 24.)
Tudomáséi vétetik.
24. (S.) A múlt évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyve XXIX.
pontja mellett jelenti a püspök, hogy az egyetemes nyugdíjintézet szervezetére vonatkozó előmunkálattal megbízott egyetemes nagybizottság — albizottságának, illetőleg Glauf Pál előadónak előmunkálata alapján — javaslatát megállapította és
azt az egyetemes közgyűlés elé, előzőleg pedig annyi példányban, a hány képviselője van az egyetemes közgyűlésnél, ezek
elbírálása alá terjeszti, a mivel is ki van mondva, hogy ezen
javaslat az egyházkerületek tárgyalása alá nem terjesztetik azért,
mert azt a törvény rendelte, abban a fizetésre kötelezett egy-
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házközségek és egyes tagok a legme'ltányosabb elbánásban
részesittetvén.
Tudomásul vétetik.
25. (S.) Püspök jelenti, hogy a múlt évi egyetemes közgyűlés a közalapból történt évi kiosztást — bár ez kifogásolható — az egyetemes bizottságra bízván, ezen bizottság eléggé
későn f. évi február havában intézkedett olyképpen, hogy a kiosztásra rendelkezésűi álló 50 ezer frt államsegélyből 10 ezer
forintot tőkésített; segélyül pedig adatott egyházkerületünkben:
29 lelkésznek 100 írttal = 2900 frt, vallástanítás czéljára 12
ŕ

vallástanárnak 200—-00 forintjával 1190 frtot, Liptó—Árvába
150 fittal = 1240 frtot; főiskola és tanítóképző czimén 2800
frtot, egyházkerületi leányiskolánknak 1200 frtot; az egyetemes
gyám intézet által 10 szegény egyháznak 100 írtjával 1000 frtot;
inissionarius lelkésznek 1200 frtot, összesen 10340 frtot. Jelenti
egyúttal, hogy a közalapnak az egyházaktól első évi jövedelme
18526 frt tőkésíttetni rendeltetett, hogy a közalapnak évi jövedelmét szaporítja az egyházak évi járuléka 18 ezer forintnak 80
%-ja, fogyasztani fogja azonban nagyobb mérvben az egyetemes nyugdíjintézethez évente 24 ezer forinttal való járulás.
Tudomásul szolgál.
20. (G.) Az egyetemes névtárra nézve püspökünk jelenti,
hogy annak már sürgőssé vált kiadatása a miatt szenvedett
eddig halasztást, mert a többi három egyházkerület a politikai
községek beosztásával még nem készült el.
Tudomásul szolgál.
27. (Ms.) Püspök jelentést tett a Baldácsy-alapitvány
ügyeiről s előadja, hogy az alapítvány birtokai 12 egymásután
következő évre és előnyösebb módon adatván haszonbérbe, jövőre
nagyobb osztalék remélhető. Kerületünk idei rendes osztaléka
2500 frtot, a rendkívüli 1000 frtot tett ki. A kerület rendelkezése alá eső 2333 frt 34 krból a bizottság 1900 frtot osztott ki,
a fennmaradt 433 frtot pedig az egyetemes nyugdíjintézet czéljaira s más eshetőségekre való tekintettel, a tartaléktőkéhez
csatolta. Az alapítványi igazgatóságba ujabb 6 évre elnökül
gróf Tisza Lajos, tagokúi: Szász Károly, Bedő Albert, báró
Prónay Dezső és Veszprémy János választattak. Egyházkerületünk meghatalmazottainak megbízatása ez év végével lejárván,
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püspök felhívja a közgyűlést, hogy meghatalmazottakéi 2 rendes
s 1 póttagot válaszszon.
Püspök jelentése tudomásul vétetvén, a központi
Baldácsy-bizottságba egyházkerületünk részéről az 1898.
jan. 1-én kezdődő 8 évi tartamra Zelenka Pál püspökünk
és Szentiványi Arpád egyházm. felügyelő rendes, Glauf
Pál főesperes póttagokéi közfelkiáltással megválasztatnak.
28. (G.) Előterjesztetett az egyházegyetem pénztárának m.
é. zárszámadása, mely szerint a bevétel 67190 frt 06 kr. s a
kiadás 325 frt 86 kr. készlettel ugyanannyit tett; a pénztárban
kezelt alapok tőke-vagyona pedig az előző évihez képest 23542
frt 54 krral szaporodva, 351,973 frt 48 kr. volt.
Tudomásul vétetik.
29. (Ms.) Püspök jelentést tesz az egyházkerülethez tartozó
lelkészek és tanítók között kiosztott államsegély-összegekről.
E szerint az 1896-ik évi állami költségvetésbe egyházaink javára
felvett 150,000 frtból a 800 frtnál kisebb javadalmat élvező lelkészek számára 3600 frt jutott, mely összeget püspök — tekintettel a családi viszonyokra s a foglalkozásra, valamint a máshonnan nyert segélyre, s előnyt adván a lelkész-tanitóknak s
missiói lelkészeknek — hiánytalanul kiosztott, s ugy a kerületi
pénztárral, mint a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal
szemben elszámolt s utóbbi a felmentést is megadta. A tanítókat
illetőleg 1894/95-ben 28 tanitó 3023 frt, 1895/96-ban 53 tanító
6665 frt, 1896/97-ben 83 tanitó 4267 frt, összesen 114 tanitó
13,965 frt államsegélyben részesült.
Az 1896/97. évben kiosztott 4267 frt államsegélyből kapott:
A XIII szepesi városi egyházmegyében:
Ruszkin 77 frtot.
A VII bányavárosi egyházmegyében : Szomolnok 32 frtot.
A tátraaljai egyházmegyében:
Svábócz 173 frtot, Véghely 239 frtot.
A gömöri egyházmegyében : Dobrapatak 146 frtot, F.-Sajó
25 frtot, Rekenye 100 frtot, Miglécz 114 frtot, Lipócz 135 frtot,
Lekenye 239 frtot, Periasz 141 frtot, Gencs 34 frtot, Berdárka
117 frtot, Poprocs 119 frtot, Esztrény 253 frtot, Pápocs 236
frtot, Pétermány 128 frtot, Poprocs 100 frtot.
A kishonti egyházmegyében : Válykó 100 frtot, Pongyelok
50 frtot, Szelcze 113 frtot.

A sáros-zempléni egyházmegyében
: Vörösvágás 97 frtot,
K.-Németfalu 100 frtot, Bogdány 86 frtot, Kükemező 94 frtot,
Kemencze 45 frtot, Haraszti 117 frtot, Pétervágás 144 frtot,
Lapos 62 frtot.
A hegyaljai egyházmegyében
: A hernád-vécsei lelkész tanító 280 frt.
A liptói egyházmegyében
: Konszka 290 frtot.
Tudomásul vétetik.
30. (G.) Előterjesztetett, hogy egyházkerületünk körében a
legközelebbi közigazgatási év folyamán 1 1 intézet 8610 frt 81 kr.,
76 egyházközség 13,781 frt 72 kr., 69 lelkész 12,612 frt 39 kr.,
79 tanitó 8962 frt 16 kr., 21 lelkész-özvegy 636 frt 25 kr., öszszesen 44,553 frt 13 kr. segélyben részesült, mely összeghez
hozzájárult ő felsége, a király Szepes-Merénynek 200 frt, a vallás- és közokt. minisztérium 13,794 frt, a közalap 9545 frt, egyházkerületünk 5528 frt 80 krral, a Baldácsy-alapitvány 2020 frttal, a gyámintézet 3225 frt 71 krral, a Gusztáv Adolf-egylet
10,139 frt 62 krral, az Atzendorfer-alap 100 frttal. A főösszeg
tehát a mult évihez képest 29,432 frt 78 krral több.
Tudomásul szolgál.
31. (S.) Püspök jelenti, hogy a. lelkészi fizetések összeírására
vonatkozó egyházkerületi határozatim kat (m. évi jkv. XXXIV. p.)
a mult évi egyetemes közgyűlés elfogadta és egy bizottságot
bizott meg a javaslatnak elkészítésével, mely javaslat ez évben
jő az egyetemes közgyűlés elé.
Tudomásul vétetik.
32. (Sz.) Püspök jelenti, hogy 1896. évi jul. 1-től 1897. évi
augusztus végéig 366 miniszteri rendelet érkezett hozzá; még
pedig általános érdekű 108, főiskolákra vonatkozó 47, középiskolákra tartozó 176 és segélyre vonatkozó 35. Ezen rendeletek
a Körlevelekben kihirdettettek s közöttük nincs olyan, mely a
közgyűlés részéről különös intézkedést igényelne.
Tudomásul vétetik.
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A szeptember hó 16-án tartott ülés.

33. (Sz.) Olvastatott dr. Schmidt Gyula coll. felügyelőnek az
eperjesi kerületi collegium igazgató-választmánya ós végrehajtó
bizottsága nevében beterjesztett évi jelentése az 1896/97-ik tanévben ezen bizottságok működéséről s a főiskola körében felmerült fontosabb mozzanatokról, mely szerint jelenti a coll. felügyelő :
hogy a Pozsonyba távozott Hörk József tanszékének ideiglenes ellátásáról akként gondoskodott a végrehajtó bizottság,
hogy a tlieol. akadémián a neveléstan előadásával dr. Szlávik
Mátyást, a homiletikai és liturgiái gyakorlatok előadásával Csengey
Gusztávot, az egyházjog tanításával pedig dr. Sarudy Vilmost
bizta meg; a jogakadémián az egyházjog ellátására dr. Sarudy
Vilmost, az európai államok legújabb történetének ellátására
dr. Szlávik Mátyást kérte fel, a főgymnasiumban pedig a Hörkféle liittani tanszéket Hamvas Józsefnek adta át; hogy a nyugalomba vonult Glós Károly tanszékére dr. Mikler Károlyt, a
Hörk József tanszékére segédtanárul Frenyo Lajost, a Simko
Endre tanitóképzőintézeti tanszékére Slajchó Mihályt választotta
meg ; liogy a végrehajtó bizottság a vallás- és közokt. m. kir.
miniszternek classica-philologiai tanárul kinevezésre ajánlotta
Balázs Adám okleveles tanárt, kit a miniszter ki is nevezett;
hogy Pesko Ödön főgymn. tanárt az igazg. választmány állásában véglegesítette ; történelmi tanárul Gömöry Jánost, a magyarés németnyelv tanárául Bogsch Lászlót, majd ennek lemondása
folytán Henscli Bélát ideiglenes és helyettes minőségben választotta meg; hogy az igazg. választmány dr. Szlávik Mátyást
coll. igazgatónak, theol. dékánnak Osengey Gusztávot és Perényi
Vilmost 2 évre tanitóképzőintézeti helyettes-igazgatóul és internátusi vezetőül választotta meg; hogy a végrehajtó bizottság
felkérte Mezey Aurélt a coll. felügyelő akadályoztatása esetén
annak helyettesítésére ;
hogy a végrehajtó bizottság elhatározta, miszerint az 1896.
évi felkai egyházker. közgyűlésnek a jkv 49-ik pontjában foglalt
határozatát megfelebbezi s ezen felebbezést felterjeszti az 1897.
évi egyetemes közgyűléshez ;
hogy határozatilag kimondta az igazgató-választmány, mi*
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szerint felkéri az egyházkerületet a collegium 1896. évi közös
kiadásai czimén hátrálékban maradt 498 frt 19 kr. megfizetésére;
hogy a Dessewffy István 20,000 frtos családi ösztöndíjalapítványa tárgyában intézkedett:
hogy az igazgató-választmány kimondta, miszerint a tanítóképzőintézetben az igazgatói és- internátusi felügyelői állást csak
egy és ugyanazon személy viselheti ;
végül hogy utasította a theol. intézet tanári karát, miszerint
a Hörk József eltávozásával megüresedett tanszék betöltése iránt
tegyen javaslatot.
Ezzel kapcsolatban előterjesztetett a jelen ülés jegyzőkönyvének 10-ik pontja alatt kiküldött jogügyi bizottság véleményes
jelentése, a collegium végrehajtó bizottsága által, az egyetemes
közgyűléshez benyújtott felebbezés és az 1892-ik évi coll. szervezeti szabályzat felülvizsgálása és átdolgozása tárgyában.
Közgyűlésünk a collégiumi felügyelő által aláírt
ezen beadványt, a fennálló collégiumi szabályzat értelmében, nem tekinthetvén az igazgató-választmány,
illetőleg elnökségének szabályszerű évi jelentéseid, ennek
részletes tárgyalásába nem bocsátkozik.
A mennyiben mégis ezen beadvány m. é. jegyzőkönyvünk 49. pontjában foglalt közgyűlési határozat
ellen az egyetemes közgyűléshez felebbezést jelent be,
ezt a közgyűlés visszaadja oly indokból, mert a collégiumi igazgató-választmányt jogilag nem képviselheti
az egyházkerülettel szemben a végrehajtó bizottság.
Minthogy pedig az 1892-ik évben létesült collégiumi
szabályzat összhangzásba hozandó az időközben zsinatilag megállapított egyházi alkotmány vonatkozó határozniányaivnl : ennélfogva a közgyűlés felhívja a collégiumi igazgató-választmányt, hogy a, szervezeti szabályzatot vegye az egyházi alkotmány alapján felülvizsgálat alá s különösen az ősi pártfogóság joggyakorlatába
lépni hivatott fehtartó testület szervezése czéljából
szükséges előintézkedéseket, nevezetesen a jogosult pártfogók névsorának hiteles kimutatását állapítsa meg s
erre vonatkozó jelentését s javaslatát a jövő évi közgyűléshez beterjeszsze.
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34. (Sz.) Tárgyaltatott az egyházmegyék uj beosztására
nézve a m. é. közgyűlés által hozott határozatra vonatkozólag
a m. é. egyetemes közgyűlésnek 41. jegyzőkönyvi sz. a. közbevetőleg hozott határozata következtében, az érdekelt egyházközségek meghallgatása alapján bekivánt és bemutatott közgyűlési
nyilatkozata egyrészt az árvái, másrészt a sáros-zempléni egyházmegyének, melyek közül az előbbi önállóságában továbbra is
változatlanul kiván megmaradni, az utóbbi pedig az abosi egyházközséget, támogatókig, ezt a saját kebeléberí megtartani
óhajtja.
A közgyűlés, a saját kebeléből kiküldött jogügyi bizottság véleményéhez képest, az árvái egyházmegyét annak elvárása mellett, hogy képes lesz az önálló egyházhatósági testület létfeltételeinek birásáról
tanúbizonyságot tenni, eddigi állapotában érintetlenül s
szintúgy a sáros-zempléni egyházmegye óhajának is
helyt adva, Abos egyházközséget eddigi kötelékében
meghagyja.
35. (Sz.) Az előző tárgygyal kapcsolatosan felvétetett a VI
sz. k. v. egyházmegye ez évi közgyűlésének szavazattöbbséggel
hozott határozata, mely szerint a mult évben kimondott feloszlását visszavonva, testületi önállóságában megmaradni kiván.
E mellett meghallgattatott az egyházmegyei kisebbségnek az
egyházmegyei jegyzőkönyvben s a tárgyalás folyamán kifejezett
óvása s tiltakozása, mely hivatkozással arra, hogy az egyházmegye előzőleg már három ízben feloszlását határozta el s ennek
végrehajtására a mult évi közgyűléséből bizottságot is kiküldött,
kéri a mult évi egyházmegyei határozat fentartását.
A közgyűlés hosszas s beható tárgyalás után e
kérdésben egyénenkénti szavazást rendelt el s miután ez a
szavazatok egyenlőségét eredményezte : az erre nézve
most is érvényes egyházkerületi rendezet 28. §-a szerint a hivatalban idősebb elnök, ez esetben a püspök
döntő szavazatával a mellett határozott, hogy a VI
sz. k. v. egyházmegye jelen állapotában fenmaradjon.
Ezen határozat ellen Csisko János és Hammersberg
László képviselők az egyetemes közgyűléshez felebbezést jelentenek be.
5
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36. (Sz.) Ugyanazon tárgygyal kapcsolatosan felvétetett a
VII sz. b. v. egyházmegye nyilatkozata, mely szerint a vonatkozó egyházker. határozatban megállapított feloszlása s a XIII
egyházmegyébe való bekebeleztetése iránt a m. é. közgyűlése
által kimondott határozatát fentartja.
Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
37. (Sz.) Ugyanazon tárgygyal kapcsolatosan felvétetett a
hegyaljai egyházmegye ez évi közgyűlésének nyilatkozata, melynél fogva a mult évi e tárgyú határozatához változatlanul ragaszkodik.
Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
38. (G.) Főjegyző előterjesztést tesz ez alkalomra még egy
helyettes-jegyző választása iránt.
A közgyűlés helyettes-jegyzőül Fischer Miklós iglói
főgimnáziumi igazgatót kéri fel.
39. (F.) Olvastatott az egyházkerületben fennálló fő- és
középiskoláknak 1896/7-ik tanévi állapotáról szóló jelentés, mely
a következőkről ad kimerítő adatokat:
I. Gymnasiumok. Az egyházkerületben 6 főgymnasium áll
fenn. Valamennyinek tannyelve a magyar; segédtannyelvűi az
iglói és a késmárki főgymnasiumok I. és Il-ik osztályaiban a
német nyelv használtatik. Párhuzamos osztály, csak Iglón volt,
(I.) 21 és 29 tanulóval. Nyíregyházán az I-ső osztályba 84, a
Il-ikba 73 és a IV-ikbe 64 tanulót vettek fel; Rimaszombatban
az I-be 67-et.
A 6 főgymnasium közül 5, u. m.: az eperjesi, iglói, nyiregyházi, rimaszombati és a rozsnyói 60,000 forint államsegélyben
részesült.
Felvétetett a tanév folyamán a 6 főgymnasiumba 2026
tanuló (83-mal több, mint az előző iskolai évben). Vizsgálatot
tett 1940 tanuló; ezek között magántanuló 74. (Legtöbb magántanuló volt Nyíregyházán, 36.) Ismétlő volt 99. (5.1 %.)
A görögöt pótló tanfolyamban az 5 főgymnasiumban részt
vett 296 tanuló. A késmárki főgymnasiumban a görögpótló
tanfolyam nincsen szervezve.
i

Az 1940 vizsgázott tanuló között vallásra nézve volt: ág. hitv.
ev. 605 (31.18 °/o), ev. ref. 405 (20.87 %>), r. kath. 435 (22.42 %),
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görög kath. 33 (1.7%), izraelita 453 (23.35%), görög keleti 9
(0.5 %).
Az ág. hitv. ev. tanulóknak száma nem képezi az összes
létszámnak V3-át sem. Több izr. mint ág. hitv. ev. tanuló volt
Nyíregyházán (141 izr., 85 ág. hitv. ev.) és Eperjesen (130 izr., 85
ág. hitv. ev.); több r. k. mint evang. volt Iglón (155 r. katli., 111 ág.
hitv. ev.) és Nyíregyházán (91 r. kath., 85 ág. hitv. ev.); majdnem
egyenlő számmal volt ág. hitv. ev. és ev. ref. vallású tanuló
Nyíregyházán (85 ág. hitv. ev., 79 ev. ref.), Rimaszombatban
(108 ág. hitv. ev., 99 ev. ref.) és Iglón (111 ág. hitv. ev. és 106
ev. ref.). Legtöbb ág. hitv. ev tanuló volt aránylag Rozsnyón.
A megvizsgált 1940 tanuló között anyanyelvre nézve volt:
magyar 1474 (76 %), német 374 (19.4 %), tót 87 (4.5%) és
5 más anyanyelvű tanuló.
Ezen tanulók közt korra nézve volt: 9—12 éves 461, 13—15
éves 789, 13 éven felüli 690. Illetőségre nézve volt 14 más
államból való, a, többi mind magyarhoni.
Tekintve az egészségi állapotot: könnyű betegségi eset előfordult 1980, súlyos 126, járványos 12. Haláleset volt 3 és pedig
Rozsnyón, Rimaszombatban és Késmárkon egy-egy. legegészségesebbek voltak a tanulók Késmárkon, a hol csak 33 könnyű
és 5 súlyos betegedési eset fordult elő, holott a tanulók 10842
tanórát mulasztottak. (A jelentésből vett adatokból folyó ezen
ellenmondás bizonyára toll hibán alapszik.)
Az 1866 nyilvános tanuló közül (74 magántanuló nem kapott erkölcsi magaviseletből osztályzatot) volt: 1450 jóerkölcsi
magaviseletű, 393 szabályszerű és 23 kevésbbé szabályszerű magaviseletű, rossz erkölcsi magaviseletű egy sem volt.
A fegyelmi eseteket tekintve: 66 tanuló igazgatói megrovást nyert, 64 tanárkari megrovást, consilium abeundit kapott
13 és kizáratott 1.
A tanulók igazolva 38545 tanórát mulasztottak, nem igazolva 458 tanórát; nem mulasztott egy tanórát sem 378 tanuló,
igazolatlanul mulasztottak tanórát 167-en.
A tanulmányi állapotot illetőleg: a vizsgálatot tett tanulók
közül minden tantárgyból jeles eredménynyel 137 (7 %), minden
tantárgyból legalább jó eredménynyel 354 (18*3 %), minden tan5*
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tárgyból legalább elégséges eredménynyel 985 (50-8 %) tanuló
állotta meg a vizsgálatokat.
Egy elégtelent kapott 208 (10*7 %>), két elégtelent 162 (8-4 %>)
és több elégtelen osztályzatot 94 (4-8 °/°) tanuló.
Rendkívüli tantárgyakat illetőleg: Rendkívüli tantárgyakat
tanultak a) franezia nyelvet Eperjest és Rozsnyót kivéve mindenütt, összesen 64-en; b) a magánrajzot Iglót kivéve mindenütt,
összesen 186 tanuló; c) műéneket Eperjest kivéve mindenütt,
összesen 279-en; d) a gyorsírást mindenütt, összesen 182; e) a
zenét Rozsnyót és Eperjest kivéve, összesen 70-en; f) a vívást
Késmárkon 36-an.
A következő önképző-körök állottak fenn:
1. Magyar önképző-kör különféle nevek alatt mind a hat
főgymnasiumban meg volt 429 taggal.
2. Német önképző-kör volt Iglón és Késmárkon 109 taggal.,
3. Olvasó-kör volt Eperjesen, Késmárkon és Rimaszombatban 226 taggal.
4. Vívó-kör volt Iglón és Késmárkon 65 taggal.
5. Torna-kör volt Iglón, Késmárkon, Nyíregyházán és Rozsnyón 172 taggal.
6. Dalkör volt Iglón, Nyíregyházán, Rimaszombatban és
Rozsnyón 188 taggal.
7. Zene-kört. alakítottak Nyíregyházán, Rimaszombatban és
Rozsnyón 41 taggal.
8. Gyorsíró-kör volt Eperjesen, Iglón, Rimaszombatban és
Rozsnyón 118 taggal.
9. Mathematikai kör csak Iglón létezett 60 taggal.
Tanári kar: A 6 főgymnasiumban működő tanárok, tanítók
száma 103, ezek között rendes tanár 61, helyettes tanár 9, vallástanár 20, bejáró óraadó 4, tornatanító 6, rendkívüli tárgyat
tanító 3.
A rendes tanárok közül állami oklevéllel bír 27, felekezeti
oklevéllel 22, jogosítványnyal (XXX. t.-cz. 29. §-a) 12; a helyettes tanárok nem oklevelesek.
A rendes tanárok fizetésének minimuma 1200 frt és 200
frt lakáspénz; a helyettes tanároké 800 frt.
A főgymnasimok helyiségei: a főgyrnnasiumi helyiségek
száma 177; ebből tanterem 52, tápintézeti helyiség 25, könyv-

tári terem 10, téli tornaterem 6, rajzterem 6, természetrajzi
szertár 9, természettani 7, vegytani 3, tanári szoba 6, igazgatói
iroda 5, levéltár 1 (Nyíregyháza), olvasó terem 2 (Igló és Rimaszombat), nagyterem 1, földrajzi szertár 1, egyéb helyiség 43.
Üdülő- és játszótér van mindenütt.
Tanítási eszközök: A 6 főgymnasium 76247 természetrajzi,
2121 természettani, 2024 vegytani, 673 földrajzi, 1295 tornászati
és 8770 rajztanitási eszközzel rendelkezett. Az érem- és pénzgyüjtemények 10730 darabot számlálnak; a történeti, régiségi,
művészeti és philologiai muzeumok 370 darabot foglalnak magukban.
A 6 tanári könyvtárban volt 42045 szakmunka 78625 kötetben, továbbá 413 folyóirat 4396 kötetben és 8402 vegyes mű
26128 kötetben.
Az ifjúsági könyvtárakban van 1162 darab tankönyv és
12596 ifjúsági olvasmány.
A tanulók segélyezése: A 6 főgymnasiumban a tandijelengede's tett 3227, a tápintézeti dijak elengedett összege pedig
1958 frt.
Olcsóbb élelmezésben részesült 627 tanuló; intézeti ösztöndijat kapott 129, külső ösztöndijat 19 tanuló, jutalomban részesült 146, segélyben 69 tanuló.
A főgymnasiumok vagyona: A főgymnasiumok összes vagyona 1.369,033 frtot képvisel. Az évi bevétel volt 204,510 frt,
a kiadás ugyanannyi.
IL A jogakadémia. Az egyházkerületi jogakadémia 4 évfolyamból állott.
Előadási nyelve a magyar. Tanárok száma 11 (7 rendes
és 4 magántanár). A hallgatók száma volt az első félévben 150,
a Il-ik félévben 142. Ez utóbbiak közül anyanyelvre nézve volt:
magyar 103, német 26, román 3, tót 8, ruthén 1, szerb 1. Vallásra nézve ág. hitv. ev. 51., ev. ref. 4, r. katli. 41, görög kath. 14,
görög keleti 3, izraelita 29. • Leczkekönyve aláíratott 131-nek,
további szorgalmától függővé tétetett 3; a törvényekkel teljesen
megegyező magaviseletet tanúsított 130, kevésbbé megegyezőt 4.
Az 1-ső alapvizsgára jelentkezett 41, képesittetett 30; a
2-ik alapvizsgára 60, képesittetett 45; államtudományi államvizsgálatra 11, képesittetett 9.

Egész tandíjmentességet élvezett 2, részbeni tandíjmentességet 18 joghallgató ; ösztöndíjas volt 30; az ösztöndíj értéke
1198-90 frt és 25 darab arany.
A segélyalap tőkéje 4855 frt; 15 hallgató 206 frt segélyt
élvezett.
Az ifjúsági könyvtár 754 kötetből áll, ez évi szaporodás 21
kötet; a könyvtárt 80 hallgató használta.
Az akadémiai egyletek közül megemlitendők: „ Joghallgatók
egyesülete", „Joghallgatók segély-egylete" és „Jogász vivóegylet".
Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi ezen
jelentést.
40. (G.) Napirendre került a vallástani pályamunkák kiadatásának kérdése. Ennek kapcsán a m. é. egyházker. közgyűlés
jegyzőkönyvének XXIII. pontjában foglalt határozat szerint, az
árvái és a liptói egyházmegyék beterjesztik az iskoláikban használt tankönyvek kimutatását. Ugyanitt felvétetik Remenyik Lajosnak a magyar nyelv tanítása a tótajku iskolákban czimű megbírált tankönyve.
A felsorolt tárgyak áttétetnek az egyházkerületi
tanügyi bizottsághoz oly utasítás mellett, hogy a bizottság az egyházkerület népiskoláiban kötelező használatra javasolt tankönyvek jegyzékét kiegészítse s ezt,
valamint a vallástani pályamunkák kiadására vonatkozó javaslatát az egyházkerületi elnökséghez jövő évi
május 1-sejéig beterjeszsze, mely utóbbi meghatalmaztatok a szükséges intézkedések végrehajtására.
41. (E.) Olvastatott az Eperjesen fennálló négy évfolyamú
kerületi theologiai intézetről szóló jelentés.
E jelentés értelmében az intézetben működik 3 rendes és
3 kisegítő tanár.
A hallgatók száma volt 19, kik közül 2 külföldön volt;
anyanyelvre nézve volt magyar 9, német 4, tót 6, kerületbeli
9, más kerületbeli 10.
Alapvizsgálatot tettek a II-ik évről 6-an, szakvizsgálatot a
IV-ik évről 4-en; és pedig jeles eredménynyel 1, elégséges eredménynyel 3.
Az internátus 3 szoba és 2 mellékhelyiségből áll 9—10

hallgató részére, kik ingyen lakás, fűtés, kiszolgálat, világítás és
reggeli jótéteményeiben részesülnek.
r
Egész évi seminári um volt: O-szÖvetségi exegetikai, újszövetségi exegetikai, systematikai és gyakorlati theologiai; félévi
seminarium a történeti.
Theologiai egyesületek voltak: 1. a theologusok testülete és
a kebelében fennálló becsületbíróság; 2. Theologiai önképző és
önsegélyző egyesület (vagyona 627 frt 71 kr.); 3. Theologiai ifjúsági belmissiói egyesület. 4. Theologiai olvasókör.
A theologiai könyvtár 2861 kötetet és 219 füzetet számlál.
Ösztöndíjat élvezett 15 intézeti hallgató 481 frt erejéig és
külföldön tanuló 2 theologus 86 frt erejéig; 11 hallgató 57-20
frtnyi tandíj és 10 hallgató 250 frtnyi tápintézeti dijelengedésben részesült.
Jelenti továbbá, hogy a theologiai intézet tanári karában
az 1896/7-ik tanév folyama alatt a következő személyi változások fordultak elő:
1896. év október 1-én Hörk József tanár, ki egyszersmind
az intézetnek dékánja is volt, Pozsonyba költözött, hogy az
egyet, theologiai akadémiában, hová tanárul választatott, helyét
elfoglalja.
Helye üresen maradt, tantárgyait átvették: Mayer Endre (4
órát), Szlávi k Mátyás (2 órát) és Csengey Gusztáv (2 órát). Az
egyházjognak előadását az első félévre heti 7 órában dr. Sarudy
Vilmos jogtanár vállalta magára (a jogászok és theologusok a
tantárgyat együtt hallgatták).
A dékáni teendőket a végrehajtó bizottság ideiglenes minőségben Csengey Gusztáv tanárra ruházta, ki az igazgató választmánynak 1897. évi április 3-án tartott gyűlésén három évi időtartamra dékánul választatott.
Ugyanakkor az igazgató választmány a negyedik tanszék
betöltését elvben kimondván, megbízta a tanári kart, hogy a következő júniusi ülés előtt valakit javaslatba hozzon, nem tartván időszerűnek és czélszerűnek pályázatot hirdetni.
A tanári kar ennek alapján a junius 29-iki igazgatóválaszt
mányi ülésben Frenyó Lajos nyíregyházi segédlelkészt ajánlván
megválasztásra, nevezett egy próbaévre 1000 frt fizetéssel meg
is választatott, oly formán, hogy előadandó tárgyait a rendes
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tanárok testülete jelölje' ki. Tehát a gyakorlati theologiai tanszék nem töltetett be, csak negyedik tanár választatott.
Az igazgató választmány az egyházjogot továbbra is a jogi
tanári karnak tartotta fenn; egyúttal pedig Glósz Ivároly nyugalomba lépett jogtanár helyére dr. Mikler Károly választatván
meg, az egyházjognak combinált előadása külön díjazás mellett
az 1897/8. tanévre reá ruháztatott.
Püspök jelenti végül, hogy a theologiai tanárok személyi
járandóságaik ügyében az igazgató választmány mellőzésével közvetlenül a kerületi közgyűléshez kérvényt nyújtottak be.
A kerületi közgyűlés tudomásul veszi ezen jelentéseket, az egyházjognak a fent jelzett módon való
előadását, azért, mert a tanév már megkezdődött s az
igazgató választmány intézkedésének megváltoztatása
zavart idézne elő, az 1897/8-ik évre jóváhagyja; végül
pedig elhatározza, hogy a theologiai tanároknak kérvénye, mely nem az illetékes forum által terjesztetett
a közgyűlés elé, véleményes jelentéstétel végett az
igazgató választmányhoz leküldessék.
9

42. (F.) Olvastatott a kerületi tanítóképzőről szóló 1896/7-ik
tanévi jelentés. Ezen jelentés értelmében az intézet 3 évfolyamból áll s internatussal van egybekötve, tannyelve magyar; a
képesítés magyar nyelven történik; gyakorló iskolája gyanánt
használja az eperjesi egyház 4 tanfolyamból álló elemi iskoláját; tanárainak száma 6 (2 rendes tanár és 4 más intézeti óraadó). A tanulók száma volt az év elején 41, az év végén 38;
vallásra nézve: ág. h. ev. 37, r. kath. 1, izrael. 3; anyanyelvre
nézve: magyar 18, német 8, tót 15.
»

Tandíjmentességben részesült 37, ösztöndijat nyert 6, tápintézeti dijelengedésben részesült 35. Tandíjmentes volt minden
ág. h. ev. növendék; ingyen lakást élvezett 35, ebédet és vacsorát díjmentesen kapott 7, vacsorát kapott 28 növendék. Az
internatusi jótétemény 2084 frtot tesz. A tanév folyamán általános tanítói oklevelet kaptak 45-en. Az intézet 3 tanteremmel
rendelkezik, többi helyiségei közösek. Az internátusban van 7
szoba a növendékek számára s 4 szobából s mellékhelyiségekből
álló igazgatói lakás.
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Kapcsolatban ezen jelentéssel püspök a közgyűlés tudomására hozza a tanitóképző-intézet tanári karának személyváltozásait az 1896/7-ik tanévben, mely szerint: Simkó Endre szeptember elején eltávozott Sopronba; helyébe igazgató lett Csengey
Gusztáv theol. tanár, a tanítást pedig elvállalták Percnyi Vilmos főgymnas. tanár, Durst Gy. és Szanik E. néptanítók. Április
hóban Gsengey Gusztáv igazgatói tisztéről leköszönt és helyébe
igazgatónak megválasztatott Perényi Vilmos, a magyar nyelv
tanszékére pedig Kubányi Béla főgymnasiumi tanár.
Püspök jelenti végül, hogy Zsarnoviczky István tanár hivatkozva súlyos természetű betegségére egy évi szabadságot kér.
A közgyűlés tudomásűl veszi ezen jelentést, Zsarnoviczky István tanárnak összes személyi járandóságainak meghagyásával megadja a kért egy évi szabadságot és felhívja az igazgató választmányt, hogy tanszékének az egyházkerület terhére való ideiglenes
betöltéséről 900 frttal díjazott helyettes-tanár alkalmazása által gondoskodjék.
43. (S.) A múlt évi ker. gyűlés XLII. jkvi pontja kapcsán
jelenti a püspök, hogy a rozsnyói egyházközség által emelt
diszes, 50 bennlakóra berendezett, jól felszerelt, a modern igényeknek teljesen megfelelő és már e tanévben is igen látogatott
kerületi polgári leányiskolái épületet f. é. szept 8-án az egyházkerület nevében átvette, rendeltetésére fölavatta és áldásfohászszal a rozsnyói egyházközség gondozásába átadta. Kapcsolatosan
azzal beterjesztettek a ker. polgári leányiskola iskolaszéke nevében Szentiványi Árpád és Terray Gyula elnökök által a nevezett iskolára vonatkozó 1896/97-ik évi jelentés és értesítő,
valamint a kerületi közgyűléshez intézett következő kérelmek:
1. Vegye a kerületi közgyűlés egyelőre tudomásul azt, hogy az
iskolaszék által segéd-tanitónőkül választattak Gsisko Etelka és
Fleckstein Amália, az előbbinek rendszeres véglegesítő alkalmaztatása a polgári iskolai tanítói oklevél megszerzése után, az
utóbbié akkor fogván megtörténni, a mikor némethoni oklevele
nostrifikáltatni fog. 2. Fogadja el a ker. közgyűlés a beterjesztett mult évi iskolai számadást és a jövő évi költségvetést, áttévén azokat a ker. számvevőszékhez megvizsgálás czéljából. 3.

Erősítse meg Alexy Albertet leányiskolái pénztárnoki állásában,
felvévén őt a kerületi tisztviselők sorába. 4. Bízza meg a nmlt
évi ker. gvíílés jegyzőkönyve 51. pontjában foglalt szerződés
értelmében megalakult iskolaszéket azzal, hogy az intézeti házszabályok megalkotásáról és oly szabályzat kidolgozásáról gondoskodjék, mely a kerület és a leányiskola között való felügyeleti
jogviszonyt meghatározza. 5. Rendelje el, hogy az évi 1400 frtban megállapított' kerületi segély az évi kerületi közgyűlés után
azonnal folyósíttassék és hasson az egyházegyetemnél is oda,
hogy az ott évi 1200 frtban megállapított segélyt a leányiskola
az egyetemes gyűlés után azonnal, tehát még a politikai év
bezárta előtt megkaphassa, b. Hasson nemkülönben az egyetemes gyűlésnél oda is, hogy az onnan a ker. rozsnyói polgári
leányiskolának adott segély — a kezdet nehézségeire és a
nagymérvű kiadásokra való tekintettel — legalább is oly öszszegben állapíttassák meg, a milyen összegben azt az egyetemtől az aszódi testvérintézet kapja. 7. Terjeszsze fel pártolólag a
ker. polgári leányiskolának az egyetemes gyűléshez intézett azon
folyamodványát, melylyel 3000 frt kamat nélkül való építkezési
kölcsönt kérvényez és végre 8. engedélyezzen és rendeljen el a
ker. közgyűlés kerületileg foganatosítandó gyűjtést az intézet
beruházási költségeinek fedezhetésére.
Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a rozsnyói kerületi polgári leányiskola
épülete a rozsnyói egyházközség intéző köreinek és a
nevezett iskola vezetőinek, nevezetesen Terray Gyula
főesperes, elnöknek lankadatlan buzgalma és erőt megfeszítő áldozatkészsége folytán aránylag oly rövid idő
alatt a modern követelményeknek megfelelőleg oly
díszesnek emeltetett és rendeltetési czéljaira a püspök
által már a jelen tanév elején felavattathatott, tudomásul veszi Csisko Etelka és Fleckstein Amáliának —
a jelzett föltételek mellett — segéd-tanítónőkül megválasztatását, — a tanintézet mult évi számadásait és
jövő évre való költségvetését megvizsgálás végett a
ker. számvevőszéknek átadja, — Alexy Albertet intézeti
pénztárosi állásában megerősíti, annak az egyházkerületi tisztviselők sorába való felvételét az erre is vonat-

kozólag életbeléptetendő egyházkerületi szabályrendelettől teszi függővé, — az intézeti házszabályok megalkotásával és a felügyeleti jogviszonyt meghatározó
szabályzatnak kidolgozásával és ide jóváhagyás végett
bemutatásával a polgári leányiskola iskolaszékét bízza
meg, az 1400 frt évi kerületi segélynek a polgári év
befejezte előtt kifizetését elrendeli, az egyetemnél szorgalmazván az 1200 forintnak is az egyetemes gyűlés
után azonnali kiutalványozását, képviselőit az ez évi
egyetemes gyűlésen oda utasítja, hogy hassanak oda,
hogy ker. polgári rozsnyói leányiskolánk az egyetem
által az aszódival egyaránti összegben segélyeztessék,
— a 3000 frt kamat nélkül való építkezési kölcsön
ügyében előadott kérelmet a kerületi elnökség utján
terjeszti fel, valamint, hogy felkéri a kerületi elnökséget, hogy az intézetet beruházási költségek cziméből
5000 forintban terhelő adósság alól felszabadulása érdekében alkalmas időben történő kerületbei i segélygyűjtés iránt intézkedni szíves legyen.
44. (F.) Olvastatott az egyházkerületi theologiai intézetben megtartott lelkészi és theologiai szakvizsgákra vonatkozó évi jelentés.
Ezen jelentés értelmében lelkészi vizsgálatok tartattak:
1896. évi szept. 7-én, mely alkalommal papjelöltnek nyilváníttattak, Hajász Lajos jó eredménynyel és Justh Géza elégséges
eredménynyel; 1896. évi nov. 12-én, melv alkalommal lelkészj J

J

J

J

jelöltnek nyilváníttatott, Geistlinger Pál elégséges eredménynyel
és 1897. jan. 19-én, mely alkalommal lelkészjelöltnek nyilváníttatott Balczo Lajos elégséges eredménynyel.
A szakvizsgálatok 1897. évi j un. 22-én tartattak. A szakvizsgálatok elé a negyedik tanfolyamot végzett valamennyi,
számszerint négy hittanhallgató állott, nevezetesen: Alexy Gyula
poltári, Bendik János csehbrezói, Beuer Fülöp kis-kéri és Sarudy
Gyula kis-szebeni illetőségű hittanhallgató.
A szakvizsgálatok eredménye, fájdalom, megdöbbentően
alacsony szinvonalat ért el s a bizottságnak hosszabb tanácskozásába került, m ig megállapíthatta a mértéket a vizsgáltak
érdemfokozatának meghatározására. A jelentés konstatálja azonban, hogy a szegényes siker legkevésbbé sem keresendő a
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tanárok meglankadt buzgalmában, sőt kiemeli, hogy a tanárok
a lefolyt tanévben is lankadatlan munkakedvvel és buzgalommal éltek hivatásuknak, el nem kedvetlenedve a kevés siker
látásán sem.
Tudomásul szolgál.
45. (F.) Olvastatott a tanképesitő vizsgák megtartásáról és
eredményéről szóló bizottsági jelentés. E jelentés értelmében a
tanképesitő vizsgák 1896. évi jun. 28. 29. és 30. napjain Zelenka
Pál püspök, majd Osisko János lelkész és dr. Schmidt Gyula
társelnöklete alatt tartattak. A vizsgáló bizottság tagjai voltak:
Bogsch Albert, Jurin Samu, Kertscher Ede, Pazár István, Kulik
Márton és az intézet igazgatója és tanárai.
Vizsgára jelentkeztek: póttanfolyamos 24, magántanuló 9,
más képezdénél rendes tanfolyamot végzett 4, ezen képezdének
volt rendes növendéke 10, tehát összesen 47 tanitójelölt.
A póttanfolyamosok, a nagym. vallás- és közoktatásügyi
m. k. minisztériumnak 1897. évi 59. sz. leirata értelmében az Írásbeli vizsga mellőzésével, közvetlenül a szóbeli vizsgához járultak.
Volt pedig ezek között ág. hitv. ev. 22 és ev. ref. 2. A többi tanítójelölttel megtartott Írásbeli vizsgálatok junius 23. és 26-án voltak.
A póttanfolyamosok, kik a múlt évben minden tantárgyból
letett vizsga után, most csupán a neveléstan-, magyar nyelvés számtanból feleltek, valamennyien elégséges fokozatú képesítést nyertek.
A jelentkezett 9 magántanuló közt volt ág. hitv. ev. 3, ev.
ref. 2, r. kath. 2, izr. 2. A nyert képesítés fokozata: kitűnő —,
jeles 3, jó 4, elégséges 2, elégtelen —.
A más tanintézetben végzett 4 jelölt közül: ág. hitv. ev. 1,
ev. ref. 1, róm. kath. 1, görög kath. 1.
A nyert képesítés fokozata: kitűnő —, jeles 1, jó 3.
Az intézetben végzett 10 növendék közt jeles képesítést
nyert 3, jó képesítést 3, elégségséges képesítést 2, javitó vizsgára utasíttatott 2. Mind e tanulók ág. hitv. ev. vallásúak.
/
t
Általában kántori képesítést kapott 12 és zenei tárgyak
alól felmentetett 5.
A jelentés értelmében az intézetnek rendes tanulói a vizsga
folyama alatt általában, főleg a hit- és erkölcstanban, valamint

az egyháztörténelemben gyengébb készültséget tanúsítottak mint
a vizsgán megjelent magántanulók.
A kerületi gyűlés tudomásul veszi ezen jelentést s
az egyházkerületi elnökség elnöklete alatt működő tanképesitő vizsgáló bizottság tagjaiul választja: Draskóczy Lajos és Zemann János lelkészeket, Kubinyi
Albert eperjesi egyhm. felügyelőt, Bogsch Albert és
Kertscher Ede tanítókat.
4(>. (F.) Olvastatott a főgymnasiumokban a vallástani érettségit pótló szigorított vallásvizsgálatokról, az eperjesi kerületi és
az iglói állami tanítóképzőben, valamint a rozsnyói kerületi polgári
leányiskolában megtartott évi vallásvizsgálatokról szóló jelentés.
Ezen jelentés értelmében:
1. Az eperjesi főgymnasiumban a vizsga máj. 14-én tartatott meg. Vizsgát tett 6 tanuló, 4 jeles és 2 jó eredmény nyel.
2. Az iglói főgymnasiumban máj. 21-én 9 tanuló közül 6
jeles, 1 jó és 2 elégséges eredményivel.
3. A nyíregyházi főgymnasiumban máj. 13-án 7 tanuló, 3
jeles, 2 jó és 2 elégséges eredménynyel.
4. A rozsnyói főgymnasiumban május 6-án 14 tanuló között 7 jeles és 7 jó eredménynyel.
5. A késmárki főgymnasiumban május 27-én a megvizsgált
18 tanuló közül 8 nyert jeles osztályzatot, 9 jót és 1 elégségest.
6. A rimaszombati egyesült prot. főgymnasiumban május
6-án vizsgát tett 5 tanuló, 4 jeles és 1 jó eredménynyel.
A 6 főgymnasiumban szigorított vallástani vizsgát tett
összesen 59 tanuló és pedig 32 jeles, 22 jó és 5 elégséges eredménynyel.
A vizsgálati biztosok az elért eredménynyel egyáltalán meg
voltak elégedve és jelentéseikben megjegyzik, hogy a vallástanítás mindenütt jó kezekre van bizva.
A jelentések értelmében a vizsga anyagát illetőleg eltérés
van az egyes középiskolák között, a mennyiben egy középiskolában a szabályzat értelmében csupán a hit- és erkölcstanból,
a többi középiskolában pedig ezenkívül még az egyháztörténetből is examináltattak a tanulók. Eltérés volt e tekintetben is,
hogy egyes középiskolákban csupán az ág. liitv. ev. vallású tanú-
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lók tettek szigorított vallástani vizsgát, más középiskolákban az
ev. ref. vallású tanulók is.
7. Az eperjesi kerületi tanítóképzőben jun. 28. és 30-án tartattak a képesítő vizsgák. Ez alkalommal vallásvizsgát tett 13 ág.
hitv. ev. tanuló és pedig 2 kitűnő, 2 jeles, 3 jó, 4 kielégítő és 2
elégtelen eredmény nyel.
8. Az iglói állami tanítóképzőben május 21-én volt a vallástani vizsga. Vizsgát tett 21 tanuló, 9 jeles, 9 jó és 3 elégséges
eredménynyel. Tanképesítő vallástani vizsgát junius 15-én tettek
3-an jó eredménynyel.
9. A rozsnyói kerületi polgári leányiskolában az évvégi
vizsgák junius 18-án tartattak. A vizsgára vonatkozó jelentés
értelmében a tanulmányi állapot minden tekintetben megnyugta tó n a k talál ta to tt.
Tudomásul vétetik.
47. (F.) Olvastatott az érettségi vizsgákra vonatkozó jelentés, mely szerint:
1. Az 1896/97-ik iskolai év folyama alatt a kerületbeli főgymnasiumok mindegyikében az érettségi vizsgálatok a fennálló
törvények, szabályrendeletek, valamint egyházkerületünk határozatai értelmében tartattak meg az egyházkerületi biztos elnöklete alatt és a kormányképviselő ellenőrzése mellett.
A beterjesztett elnöki jelentések kifogásolni valót nem említenek fel; az átvett tananyag mennyisége megfelelt a középiskolai tantervben megállapított mértéknek. A vizsgák beigazolták, hogy az eredmény elérte a tanulmányi szempontból joggal
megkövetelhető szinvonalat, mely körülmény 'a tanári karnak
szakavatottsága, kötelességérzete és lelkes buzgósága mellett
tanúskodik.
2. A pótló érettségi vizsgák az 1896/97-ik tanév folyama
alatt szept. 13-án Rimaszombatban tartattak meg. Vizsgát tett
két tanuló, kik a deczember havi javító vizsgára utasíttattak.
3. Javító érettségi vizsgát tett ugyanott szept. 13-án 38
tanuló; ezek közül érettnek nyilváníttatott 32, a második javító
érettségi vizsgára utasíttatott 5 tanuló; egy tanuló betegség
miatt nem jelent meg a vizsgán.
4. Deczember 9-én ugyanott pótló-érettségi vizsgát tett 4
tanuló, kik éretteknek nyilváníttattak. Javitó-érettségi vizsgára
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jelentkezett 6 tanuló, kik közül a vizsgán nem jelent meg 3 és
érettnek nyilváníttatott 3.
5. Rendkívüli javító-vizsga is tartatott Késmárkon 1897. évi
február 28-án. Ezen vizsgát a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter ur azért engedélyezte, mert három tanuló beigazolhatta,
hogy a rendes javító érettségi vizsgán betegség miatt nem jelenhetett meg. Mind a három tanuló érettnek nyilváníttatott.
G. Az 189(3/97-ik tanévben megtartott rendes érettségi vizsgák eredménye a következő :
a) Eperjesen jun. 18—19-én. Vizsgát tett 22 tanuló; ezek
közül jelesen érettnek nyilváníttatott 3, jól érettnek 5, érettnek
11, javító vizsgára utasíttatott 2, egy tanuló pedig végleg visszautasíttatott ;
b) Iglón jun. 14—17-ig. Szóbeli érettségi vizsgát tett 45 tanuló; ezek közül jelesen érett lett 3, jól érett 9. érett 22; javító
vizsgára utasíttatott 8, végleg elutasíttatott 1 és ismétlő érettségi vizsgára 2 tanuló. Érettségi vizsgát tett jó eredménynyel
egy hölgy, ki már előbb elemi népiskolai tanítónői oklevelet megszerzett volt;
c) Késmárkon jun. 23—26-án. Vizsgát tett 31 tanuló; ezek
közül jelesen érettnek nyilváníttatott 4, jól -érettnek 9, érettnek
12, javító vizsgára utasíttatott 4, ismétlő érettségi vizsgára 2;
2 reáliskolai tanuló vizsgát tett a latin nyelvből elégtelen eredménynyel ;
r/) Nyíregyházán jun. 9—12-én. Szóbeli érettségi vizsgát
tett 30 tanuló, kik közül jelesen érett lett 5, jól érett 8, érett
12, javító érettségi vizsgára utasíttatott 4, ismétlő érettségi vizsgára 1 tanuló.
ej Rimaszombatban (az 1896/7. tanévben az intézet az ev.
ref. egyházi főhatóság alatt állott) junius 28—30-án. Vizsgát
tett 32 tanuló, kik közül jelesen érettnek nyilváníttatott 2, jól
érettnek 25, javító vizsgára utasíttatott 5.
f) Rozsnyón jun. 16—17-én. Vizsgát tett 24 tanuló, kik
közül jeles osztályzatot nyert. 4, jó osztályzatot 6, elégséges
osztályzatot 13, egy tanuló javító érettségi vizsgára utasíttatott.
Mind a hat középiskolában összesen 184 tanuló tett szóbeli érettségi vizsgát.
Ezen 184 tanuló közül jelesen érettnek nyilváníttatott 21
/
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(11-29 %>, tavaly 11-52%), jól érettnek 62 (33.33 %, tavaly
19-90 %), érettnek 70 (37*63 %, tavaly 46*60 %), két hónap
múlva teendő javitó érettségi vizsgára utasíttatott 22 (12*90 %,
tavaly 19*90 °/o), ismétlő érettségi vizsgára utasíttatott 5 (2*68%,
tavaly 1*56%).
A kerületi gyűlés tudomásul veszi ezen jelentést,
egyúttal pedig elhatározza, miszerint a tanügyi kormánynak az elnökség útján ajánlani fogja, hogy az
1883. évi XXX. t.-cz. alapján kiadott vizsgálati utasításnak azon intézkedése, mely szerint az ismétlő érettségi vizsgán bukott tanulók a vizsgálattól végleg elutasittassanak, enyhébb interpretatiot nyerjen.
48. (8z.) A mult évi kerületi gyűlési jkv. XLVI. pontjánál
jelenti püspök, hogy az eperjesi, iglói, rozsnyói, nyíregyházi és
késmárki főgymnasiumok fentartó hatóságait felszólította, miszerint a rendes vallástanári állás szervezéséről és javadalmazásáról az 1897. évi szept. hó 1-től kezdve gondoskodjanak;
hogy ennek folytán az iglói, rozsnyói és késmárki főgymnasiumok elöljáróságai hivatalosan jelentik, hogy a vezetésük alatt
álló főgymnasiumokban a. vallástanári állás már a folyó isk.
évben rendes tanárral töltetett be; az eperjesi és nyíregyházi
főgymnasiumok részéről azonban, hogy ott jelenleg is csak helyettes tanárok látják el a vallástanítást.
Az iglói, rozsnyói és késmárki jelentés — ez utóbbi
határozatilag kimondott azon utasítással, hogy az ottani
lyceumban alkalmazott vallástanár a vallástanon kívül
más tantárgyat elő nem adhat — tudomásul vétetvén;
s mindaddig, míg a kilátásba helyezett államsegély
teljes összege szerződésileg biztosítva nincsen, az eperjesi collegium igazgató-választmánya és a nyíregyházi
főgymnasium tanácsa oda utasíttattak, hogy az egyházkerület kötelező határozata értelmében a vezetésük alatt
álló főgymnasiumokban a jövő 1898. szept. 1-től rendes vallástanár választásáról és javadalmazásáról annál
is inkább gondoskodjanak, a mennyiben elleneseiben^
a mig ezen kötelezettségüknek eleget nem tesznek, az
egyházker. elnökség nem fogja az állam és nevezett
főgymnasiumok közt kötendő szerződést aláírhatni.

49. (F.) Felolvastatott az egyházkerületi népiskoláknak
1896/7-ik tanévi állapotára vonatkozó jelentés.
E jelentés értelmében a népoktatást feltüntető statisztikai
táblázatokat mind a tizenegy egyházmegye rendesen összeállította
és beküldte. Ezen statisztikai kimutatás egyházkerületünk tanügyének hű képét tünteti fel. Összehasonlítván az egyes adatokat az előző évi megfelelő tételekkel, kitűnik, hogy ugy a tankötelesek száma, mint az iskoláknak évi jövedelme nagyobbodott,
az utóbbi első sorban az egyes intézeteknek nyújtott államsegély
utján. A beterjesztett jelentésekből kitűnik, hogy az egyes iskolák erőikhöz képest igyekeztek berendezésük s egyéb szükségleteik tekintetében megfelelni az évről évre fokozódó igényeknek.
A polgári iskolákra vonatkozó statisztikai adatok a mult évi
kerületi gyűlés határozata értelmében, — külön vannak feltüntetve.
ŕ

Általában tapasztalható, h o g y ez alkalommal a beterjesztett statisztikai kimutatások nagyobb gonddal vannak szerkesztve, mint
az előző években.
A közgyűlés tudomásul veszi ezen jelentést s elhatározza, hogy egyházkerületünk alsófokű oktatására
vonatkozó s a beterjesztett statisztikai táblázatok alapján Hronyecz József által elkészített összesített kimutatás jelen jegyzőkönyv mellékletéül kinyomassék.
50. (F.) Felolvastatott a tanári értekezletnek jegyzőkönyve,
melynek kapcsán szóba hozatott azon, a tanárokra nézve kellemetlen és káros helyzet, a mely az által keletkezik, hogy egyházkerületünk főgymnasiumainak az állammal kötendő szerződései
a tanügyi kormány által ez ideig aláírva még nincsenek, hanem
talán csak 2—3 év múlva nyernek aláírást, s igy a consolidatio
is csak évek multán következnék be.
Szóba hozattak azon visszás állapotok, melyek az által
keletkeznek, hogy nincsen egyetemes rendtartásunk, mely a
megváltozott viszonyoknak, főleg az államsegély által középiskoláinkban teremtett uj helyzetnek megfelelne.
A közgyűlés megkeresi a püspököt, hogy a szerződések aláírását, ha nem is valamennyi intézetét egyszerre,
— a közoktatási kormánynál szorgalmazza és sürgesse.
A rendtartás tervezetének elkészítésével pedig a közgyűlés a kerületi tanügyi bizottságot bizza meg, s egyút6
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tal az egyetemes tanügyi rendtartás mielőbbi életbeléptetését az egyetemes gyűlésen javasolni és szorgalmazni elhatározza.
51. (Gr.) Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság
Miskolczon 1897. augusztus 6-án tartott teljes üléséből kelt jelentése, mely szerint a háztartási szabályrendelet értelmében egyesitett egyházkerületi pénztárat f. é. február 28-ik napján kezelésébe átvette, a szabályrendelet kivánalma szerint saját kebeléből az igazgató- és a felügyelő-osztályt megalkotta s a pénztári
tisztviselők között a munkát a szabályrendelettől ugyan eltérve,
de a czélszerűségi tekinteteknek inkább megfelelően ugy osztotta
fel, hogy a pénztáros csak a pénztárkönyvet vezeti, a többi
könyvelés pedig az ellenőr feladatává tétetett.
Ezen jelentés mellett a bizottság javaslatot tesz a pénztári
értékpapíroknak a mérlegszámlán árfolyamuknak megfelelő
kimutatására, —- továbbá az elnöki felelősség ujabb meghatározására, — s a jelzálogos kölcsönöknél követendő eljárásra nézve.
Végül pedig beterjeszti a f. é. költségvetést s ennek kapcsán
indítványozza, hogy a tűzkárbiztositási 40% jutalékból az árvaház felsegélyezésére fordított eddigi összeg továbbra is kiutaltassák, —• s hogy a következő évi költségvetést ezentúl az előző
évi közgyűlés állapítsa meg.
Ezen jelentés tárgyalása során a következő határozatokat mondotta ki a közgyűlés:
1. A pénzügyi bizottság azon intézkedése, melynél
fogva a pénztár kezelésének teendőit a tisztviselők között czélszerubben osztotta fel, jóváhagyatik; s ebből
kifolyólag az ellenőr részére az alapkönyvelési munkálatért egyszer s mindenkorra 60 frt, megszaporodott
teendőiért pedig évi tiszteletdijául, az irodasegéd illetményeképpen rendszeresített 120 frt hozzácsatolásával,
820 frt tétetik folyóvá.
2. Azon javaslathoz, hogy a pénztári értékpapírok
a mérlegszámlán ne névértékük, hanem árfolyamuk
szerint vétessenek nyilvántartásba, a közgyűlés hozzájárul s a pénzügyi bizottságot ehhez képest utasítja:
3. A háztartási szabályrendeletnek a felelősséget
meghatározó szabványára nézve, a pénzügyi bizottság
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által javasolt azon módosítást, hogy az igazgató-elnök
vagyoni felelőssége csak saját hűtlensége esetére szorittassék, a közgyűlés nem fogadja el.
A helyett azonban megengedhetőnek tartja, hogy
a felelősséget szabályozó 31. §-ból a b) alpont kihagyassék s az a) alpontba ezen szavak után: „eljáró
egyházkerületi pénzügyi bizottsági tag" ez vétessék be:
„s különösen és első sorban az elnök". — De minthogy
ez szervezeti módosításnak tekintendő, mielőtt tehát a
közgyűlés abban döntő határozatot hozhatna, e módosításra nézve meghallgatja az egyházmegyéket, elvárván a jövő évi közgyűlésre alkotmányos nyilatkozataikat.
4. A jelzálog mellett adandó kölcsönökre nézve, a
közgyűlés elfogadja a, szabályrendelet 15. §-ának olyan
értelmezését, hogy a mig a jelzálog árvaszerű biztosítékot képez, azon értékösszeg határáig a kölcsön nem
csupán első helyen való bekebelezés mellett szavazható
meg; árvaszerű biztosítéknak tekintvén a jelzálog forgalmi értékének a felét.
5. A beterjesztett költségvetésre nézve a közgyűlés megbízza a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságot, hogy
egyetértően a pénzügyi bizottsággal, az egyesitett pénztári kezelés folytán elért kamatjövedelemnek a szabályrendelet 18. §-ában meghatározott quota szerinti elosztása czéljából szükséges arány-számokat kiszámítsa
s a kamatjövedelmet ez arány-számok szerint megosztván, a költségvetést a tárgyalás folyamán helyeselt
észrevételeknek megfelelően átdolgozza.
Az igy átdolgozott s a jegyzőkönyvhöz mellékletképpen csatolt költségvetésre nézve a közgyűlés előre
kijelenti, hogy azt határozatikig elfogadja s annak érvényét ugy a folyó 1897., valamint a jövő 1898-dik
évre is kiterjedőleg megállapítja, helyeselve ekként a
pénzügyi bizottság azon javaslatát, hogy a költségvetés jövőben mindig az előző évi közgyűlésben tárgyaltassék és állapittassék meg.
A tűzkárbiztositási jutalékra vonatkozólag a pénz6*
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ügyi bizottság inditványának mellőzésével, a közgyűlés
fentartja a m. é. jegyzőkönyv LX. pontjában foglalt
határozatát.
7. Többi részében a bizottsági jelentés tudomásul
vétetik.
52. (G.) Olvastatott a XIII sz. v. egyházmegye f. é. közgyűléséből kelt nyilatkozata a Zsedényi-ösztöndij kiosztásának
módozatára nézve.
A közgyűlés, hivatkozással a m. é. jegyzőkönyv
LXII. pontjában foglalt határozatára, a nyilatkozat,
mint tárgytalan felett napirendre tér.
53. (G.) Olvastatott Hörk József egyet, theol. akadémiai
tanárnak Pozsonyban, 1897. április 27-én kelt kérvénye, a neki,
mint volt egyházkerületi theol. tanárnak püspökünk által kiutalt
150 frt kamatnélküli kölcsön elengedése iránt.
A kérelem indokait a közgyűlés elfogad hatatlanoknak találván, a kölcsön törlését nem engedélyezi.
54. (G.) Olvastatott a XIII sz. v. egyházmegye ez évi közgyűléséből tett felterjesztése az iránt, hogy a 6000 frt államsegélyből a theologia fentartására fordított 1700 frt és a jogakadémia segélyeképpen járó 1000 frt a nevezett tanintézetektől
el vonatván, a szegény egyházközségek fel segélyezésére adassék.
Ezzel kapcsolatban ugyancsak olvastatott a tátraaljai egyházmegye ez évi közgyűléséből intézett felterjesztése a végből,
hogy az államsegély eredeti rendeltetésére, vagyis szegény egyházközségek és lelkészek felsegélyezésére fordittassék.
A közgyűlés ezen felterjesztésekkel szemben az
államsegély felosztása- s hovaforditására vonatkozó határozatát ezentúl is épségben fentartja.
55. (G.) Felvétetett az egyházkerületi hittanintézet költségvetése S tanárainak kérelme fizetésük javítása iránt; továbbá a
tanítóképezde évi költségelőirányzata és az internátusban szükségessé vált átalakításra vonatkozó költségvetés; végül pedig a
collégiumi igazgató-választmány kimutatása a közös kiadásokról.
Véleményezés, illetőleg felhasználás végett áttétetnek az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz.
56. (G.) Olvastatott a brassói egyházmegyének Zajzonban,
1897. baug. 2.6-án tartott közgyűléséből intézett kérvénye, az
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államsegélyből a többi egyházmegyékkel egyenlő arányban való
részesíttetése iránt.
Jogi szempontból való véleményezés végett egyházkerületi ügyésznek adatik ki.
57. (G.) Tárgyaltatott a gömöri egyházmegye ez évi közgyűlésének azt tárgyazó felterjesztése, hogy az egyetemleges
tűzkárbiztositásból nyert 40 % jutalék egyik fele az egyházkerületi árvaháznak, másik fele pedig az egyházközségeknek
adassék.
E felterjesztést a közgyűlés jelen jegyzőkönyv
51-ik pont 6. alpontjában kimondott határozata által
már elintézettnek jelenti ki.
58. (S.) Olvastatott a háztartásra nézve megállapított ker.
szabályrendelet 50. §-a alapján a m. évi ker. közgyűlésen (jkv.
XV7. p.) megválasztott kerületi nyugdíj intézeti bizottságnak jelentése, mely szerint a bizottság a szükségelt okmányokat, utasításokat és az eddigelé működött ker. nyugdíj intézeti igazgató
választmány által vezetett jegyzőkönyveket a püspöki hivataltól
f. évi márcz. 12-én átvéve, hivatalos működését megkezdette,
folyó év május 12-én alakuló ülést tartott, abban a hozzá utalt
fontosabb ügyek tanulmányozása és véleményes javaslattételek
czéljából kebeléből három tagból álló albizottságot választott és
az időközben nyugdíjfolyósításért beérkezett kérvényeket elintézte, megszavazván a nyugdijat három lelkészözvegynek, egy
tanitóözvegynek és négy munkaképtelenné vált tanerőnek, öszszesen 1270 forintban és az itt idézett Szabályrendelet értelmében jóváhagyás és megerősítés végett felterjesztvén a megszavazási végzéssel ellátott kérvényeket a ker. elnökséghez. A mult
évi ker. közgyűlés (jkv 53. p.) a ker. nyugdíj intézeti bizottságot
arra utasítván, hogy a ker. nyugdíjintézet válsága tárgyában
kiküldött nagybizottság javaslatára nézve véleményét állapítsa
meg, a püspöki hivatal pedig utasítván a bizottságot, hogy a
válság elenyésztetésére az intézet jövőjére czélzó alapszabálymódositást is magában foglaló részletes javaslatot terjeszszen be;
ezekre vonatkozólag a ker. nyugdíj intézeti bizottság jelenti, hogy
miután a tervezett és reménylhetőleg már legközelebb életbeléptetendő egyetemes lelkészi nyugdíj intézet alapszabályai eshetőleg lényegesen módosító és átalakító hatással lesznek a többi
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között a mi kerületi nyugdíjinte'zetünkre is, a válság elenyésztetésére és az alapszabályok módosítására vonatkozó bizottsági
javaslattételt mindaddig függőben tartatni véli, mig az egyetemes nyugdíjintézet ügye dűlőre nem kerül. — Az idézett Szabályrendelet 50. §-a d) pontja azt rendelvén, hogy a ker. nyugdíj intézeti bizottság feladata a többi között: „a nyugdíj intézeti
tagokat nyilvántartani és ezekről az egyházkerületi közgyűlés
elé évenként statisztikai kimutatást terjeszteni," erre nézve jelenti
a bizottság, hogy az 1895-ik évi 88. számú egyházkerületi körlevélben kitüntetett 247 nyugdíjas tag közül időközben meghalt
13 tag, elmozdíthatott 1 tag, nyugdíjaztatott 4 tag, a mely öszszesen 18 tagnak levonásával — miután új tagok azóta föl
nem vétettek — 229 cselekvő tagja van a nyugdíjintézetnek, ,
kik közül I. osztályú 134, II. osztályú 51, III. osztályú 25 és
IV. osztályú 19. Ha váljon azon 96 nyugdíjas tag közül, a kiket
az 1895. évi 88-ik egyházkerületi körlevél névleg felsorol, elhalt-e
időközben valaki avagy nem? arról a kerületi nyugdíj intézet i
bizottságnak értesülése nincsen.
A kerületi közgyűlés jelen jelentést tudomásúl
véve, a ker. nyugdíj intézeti bizottságot oda utasítja,
hogy az intézet válsága elenyésztetésére és az intézeti
alapszabályok módosítására vonatkozólag a ker. nagybizottsági javaslat alapján véleményes munkálatát elkészítvén, azt jövő év márcz. 31-ig a kerületi elnökséghez terjeszsze be.
Ezzel kapcsolatban tudomásul veszi a ker. közgyűlés a püspöknek is azon jelentését, mely szerint
a kerületi nyugdíj intézeti bizottság által megszavazott
nyugdijak egyúttal hozzá megerősítés végett felterjesztettek és a dijak folyósíttattak is.
59. (Sz.) Olvastatott az egyházkerületi számvevőszéknek
Materny Lajos számvevő által benyújtott jelentése, mely szerint
számadásaikat nem terjesztették be az árvái, brassói és XIII
szep. városi esperességek; továbbá nem küldötte be a VII. sz.
bányavárosi esperesség özvegy-árva-nyugdij számadását és a kishonti egyházmegye papi özvegy-árva segélyegyleti számadását,
mely okból a számadások kimutatását összeállítani nem lehetett.
Ezen jelentés tudomásúl vétele mellett, a számvevő-
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szék indítványai alapján, közgyűlésünk a következő
határozatokat hozza:
1. az árvái, brassó, VII sz. bányavárosi, VI sz.
kir. városi, kishonti és a XIII sz. városi egyházmegyék
felhivatnak, hogy elmaradt számadásaikat folyó évi
november hó l-ig a ker. számvevőszék elnökéhez terjeszszék be;
2. a mely pénztárban alapítványok kezeltetnek, köteleztetik a pénztár az alapitványlevél hiteles másolatának kiadására;
3. az egyházmegyék utasíttatnak, hogy számadásaikat egységes minta szerint vezessék, egységes minta
gyanánt — az egyet, közgyűlés határozatáig — a kerületi nyugdíjintézet volt mintája fogadtatik el;
4. a számadások mindig a polgári évvel za rassa—
nak le és pedig 1898. jan. 1-től kezdve az uj minta
szerint;
5. egytermészetű pénztárak egyesíttessenek;
6. az esperesek — mint első sorban a pénztárak
ellenőrei — pénzkezelők nem lehetnek;
7. azon egyházmegyék, melyek nem magyar nyelven vezetik számadásaikat, az eredeti számadáshoz hiteles magyar fordítást is tartoznak mellékelni; végül
8. felhivatnak az egyházmegyék, hogy közgyűléseiket akként tartsák meg, hogy számadásaik a közgyűlés
határozatával együtt augusztus hó l-ig a kerületi számvevőszék elé terjeszthetők legyenek.
60. (Sz.) A múlt évi egyházker. közgyűlés LXXII. jkvi pontjában foglalt határozat folytán felvétetett a kerületi számvevőszék véleményes jelentése, a ráhói egyház egyes leányegyházainak területén birtokot vásárolt, de más egyházközségben lakó
hitsorsosok, egyházi adókivetés elleni felebbezése tárgyában.
Miután ezen esetből kifolyólag felmerült elvi kérdés, az egyházi járandóságok kivetését illetőleg, az egykerületi számvevőszék által nem tisztáztatott és különben is a jelen esetben az alkotmány 251., 253. és
255. §§-ainak~ alkalmazása szükséges: megbizatik a
jelen ülés jkönyvének 10. pontja alatt kiküldött jog-
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ügyi bizottság, hogy ezen kérdés jogi oldalát megvizsgálván, tegyen jövő évi közgyűlésünknek jelentést.
61. (S.) Olvastatott a Rozsnyón fennálló kerületi árvaházról
szóló jelentés, mely is utalással mult évi működését részletesen
megismertető és nyomtatásban megjelent évkönyvére, ezen kerületi intézetünk a czélnak meg nem felelő és alaposan rongált
épületéről, ennek igen hiányos belső berendezéséről, a követelményeknek legtávolabbról sem megfelelő kevés és szűk helyiségeiről, fogyatékos felszereléséről, közegészségügyellenes állapotáról, nevelés-tanitás tekintetében soknemű fogyatkozásairól
aggályt keltőleg igen megszomoritó, de sajnos, a valóságnak
megfelelő képet fest, azon kérelmet intézvén a ker. közgyűléshez, hogy ez az ott fennforgó mindenféle sok bajon sürgős
intézkedésekkel gyökeresen segíteni szíveskedjék.
A ker. közgyűlés égető szükségét vallva az árvaházi ügy gyökeres rendezésének, a mult évi közgyűlésen (jkv. XV. p.) megválasztott árvaházi bizottságot
oda utasítja, hogy tervvel és költségvetéssel ellátva tegyen a jövő évi ker. közgyűlés elé az árvaház részére
emelendő űj épületre, ennek berendezésére és fölszerelésére vonatkozó tüzetes és minden részletekre kiterjeszkedő véleményes előterjesztést.
62. (F.) Felvétetett az ösztöndíjért beérkezett folyamodványok elbírálására kiküldött bizottság jelentése, mely szerint 12
folyamodó jelentkezett, kik közül 3 külföldi egyetemre készülő
hitjelölt, 3 bölcsészethallgató, 1 jogász, 1 orvos, 1 bányászakadémiai hallgató és egyházkerületi hittanintézetünk 3 hallgatója.
A bizottság véleményes jelentése alapján a közgyűlés irányelvül kimondja, hogy az ösztöndijak kiosztásánál első sorban a kerületünkbe!! és tanulmányaikat
hittanintézetünkben végzett s külföldi egyetemre készülő, másodsorban a tanulmányaikat hittanintézetünkben folytató kerületünkbeli hittanhallgatók és harmadsorban a kerületünkbeli bölcsészethallgatók folyamodványai vétessenek figyelembe.
Ezen irányelv következtében Dianiska András külföldi egyetemre menő hittanhallgatónak a Máday-alapból
100 frt szavaztatik meg; továbbá a kerületünkbeli
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hittanintézetünk szegénysorsu hallgatói között, a mutatkozó szükséghez képest, leendő kiosztás czéljából a közgyűlés a Máday-alapból 100 frt és a közigazgatási
pénztárból 275 frt, összesen 375 frtot bocsát püspökünk
rendelkezésére; végül pedig Habány Mihály keriilettinkbeli bölcsészethallgató 100 frt ösztöndíjban részesíttetik.
A többi folyamodvány, a kimondott irányelvnél
fogva, nem volt figyelembe vehető.
63. (S.) Olvastatott Radvány István egyházkerületi tűzkárbiztosítási biztosnak jelentése, mely szerint a Fonciére pesti biztosító intézetnek 1896/97-ik évi biztosításokért fizetett dijakból
volt bevétele 4334 frt 93 kr., illetékekben pedig 355 frt 96 kr.,
összesen 4690 frt 39 kr., mely összegnek 20%-lija 866 frt 98
krban a kerületi árvaház pénztárába beszolgáltatott. Az utolsó
évben tűzkár egy esetben volt Herlányban, Sárosmegyében, a
hova 290 frt lett kifizetve. Kapcsolatosan ezzel jelenti a biztos,
hogy az 1897. január 1-én 10 évre kötött uj szerződés értelmében az összes biztosítási dijak 4381 frt 57 krt tesznek ki, mely
összegnek 40%-lija 1656 frt 76 krban, a szerződés értelmében,
a tiszai egyházkerületet illetik.
Az egyházkerületi tűzkárbiztositási biztosnak ezen
évi jelentése tudomásul vétetik, neki önzetlen fáradozásaiért és az egyházak anyagi érdekeinek előmozdítására irányuló törekvéseiért elismerés és köszönet nyilváníttatik.
64. (G,) Felvétetett Elischer Mihály gölniczbányai lakos felebbezése a VII sz. b. v. egyházmegyének Szepes-Remetén 1896.
évi január 7-én tartott közgyűlésében kimondott azon határozata
ellen, hogy Zimmermann Andor gölniczbányai lelkész ellenében a
fegyelmi eljárás megindítását nem látja indokoltnak.
Közgyűlésünk a panaszolt egyházmegyei határozatot indokainál fugva helybenhagyja s a felebbezést
elutasítja.
65. (S.) A Baldácsy-segélyekért beérkezett kérvényekre
nézve eljárt bizottság jelenti, hogy folyamodott 39 egyházközség, 21 lelkész, 25 lelkészözvegy és 2 lelkészárva. Javasolja a
bizottság, hogy ez évben 1970 frt osztassák ki segélyül, még
pedig a lelkészekre nézve azon irányelvre való tekintettel, hogy
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első sorban azok segélyeztessenek, a kik nem részesültek állami
és közalapsegélyben.
A közgyűlés ezen javaslatot elfogadva, a folyamodók közül a Baldácsy-alapból a következőket segélyezi:
1. Mint pusztuló és Ínséges egyházközségeket egyenkint 70 frtjával: Fangsal-, Felső-Sajó-, Hernád-Vécse-,
Keresztfalu-, Plavnicza-, S.-A.-Ujhely- és Várgedét.
2. Mint építkező egyházközségeket egyenkint 30
frtjával: Csákány-, Jolsva-Taplócza-, Hacsava-, Kölese-,
Nadabula-, Nagy-Palugya-, Pápócs- és Ruszkint.
3. A lelkészek közül egyenként 50 frtjával: a ruszkini, fekete-lehotai, buda-méri, ránki, abosi, girálti, boczabányai, hibbei és jaszenovai lelkészt.
4. A lelkészözvegyek közül egyenként 40 frtjával:
Czuker Jánosné, Dobsinszky Pálné, Fizély Frigyesné,
Kacska Sámuelné, Pankuch Tamásné, Vaskó Jánósné
és Vida Lajosné; egyenként 30 frtjával: Skulte'ty Jánosné, Kuncz Lajosné, Palásthy Gáborné, Benyo Jánosné, Torkos Gézáné, Szopkó Jánosné, Vitényi Adolfné,
Szalagyi Mihályné, Bartholomaeidesz Gyuláné, Nemes
Pálné, Brozik N.-né, Bohus Gyuláné, Lehoczky Jánosné,
Philadelphi Manóné, Hodzsa Mihályné, Orphanidesz Jánosné és Lúcze Istvánné.
5. Azonkívül Dobsinszky Emilia és Emma két elaggott, beteg, keresetképtelen árvának a Baldácsy-alaphoz intézett kérvénye, elintézés végett a püspökhöz
tétetik át.
(ifi. (G.) Tárgyaltatott a rédovai egyházközség elemi iskolájának államosítása iránt a közoktatásügyi kormánynyal kötött
szerződés, melyet a görnöri egyházmegye ez évi közgyűléséből
jóváhagyás végett ide felterjesztett.
A közgyűlés ezen szerződést az egyházi alkotmány
193. §-a alapján jóváhagyja.
(»7. (Sz.) A mult évi ker. gyűlés j könyve LXXIV. pontja
folytán, felvétetett Horváth László, bárcza-uj falusi lelkész felebbezése a Mória András-féle alapítvány tárgyában s ezzel kapcsolatban olvastatott a brassói egyházmegye főesperesének erre
vonatkozó nyilatkozata, mely szerint Mória András 1761. évben
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tett végrendeletében 200 magyar frt értékű alapítványt tett,
mely összeg a közbejött devalvátio folytán jelenleg 21 o. é.
forintot tesz.
Ezen jelentés alapján kimondja közgyűlésünk, hogy
az apáczai egyház a Moria András hagyományából
származó ezen 21 o. é. frtot, mint a „Mória Andrásalapot" feltüntetni és külön kezelni köteles.
68. (Sz.) Felvétetett Balázs Péter brassói egyházmegyei
törvényszéki biró felebbezése a brassói egyházmegye 1897. aug.
26-án tartott közgyűlésének XXXII. j k vi sz. a. hozott határozata
ellen, mely határozatban az egyházmegye teljesiti a krizbai
egyház azon kérését, miszerint „a szegény tanulók alapja" czimen
kezelt s az 1896. év végén 284 frt 43 krt tevő tőkéjét felhasználhassa s abból 100 frtot adósság törlesztésre, 184 frt 43
krt pedig orgona-alap létesítésére fordíthasson.
A brassói egyházmegye 1897. aug. 26-án XXXII.
jkvi sz. a. kelt határozata feloldatik, mert a beadott
ügyiratokból kétségtelenül kiderült az, hogy „a szegény
tanulók alapja" czimen kezelt 281 frt 43 kr. alapítványi természetű vagyon lévén, az az egyházközség
közszükségei fedezésére nem fordítható; minthogy azonban az alapítvány természete, különösen az alapítványi
tőke kamatainak felhasználása tekintetében nem eléggé
világos: utasittatik a krizbai egyházközség, hogy határozza meg azon czélt, melyre az alapítványi tőke
kamatait fordítani szándékozik; egyben megbizatik a
brassói egyházmegye elnöksége, hogy ezen határozat
végrehajtásáról tegyen jövő évi közgyűlésünknek jelentést.
69. (G.) Olvastatott a liptói egyházmegyének ez évi közgyűléséből kelt felterjesztése, melyben az egyházkerületet arra kéri,
hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumot keresse
meg a tanfelügyelők azon visszaélésének megszüntetése végett,
melynél fogva ezek a felekezeti iskolákat a nélkül látogatják,
hogy arról az illetékes iskolai elöljáróságot előzetesen tudósítanák.
A közgyűlés utasítja az egyházmegyét, hogy a
panaszolt sérelmet előbb saját hatáskörében igyekezzék
orvosolni s ha ez nem vezetne az óhajtott eredményhez, akkor tegyen ide felterjesztést.
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70. (G.) Püspökünk előterjeszti, hogy a liptói egyházmegyének a Reischel-alapitványhoz birt jogigénye tárgyában, a m. é.
közgyűlés jegyzőkönyvének L1II. pontjában foglalt határozat
szerint intézett felterjesztést az egyet, közgyűlés, jogi szempontból való véleményadás végett, az egyetemes ügyésznek adta ki.
Ezzel kapcsolatosan olvastatik az árvái egyházmegye ez
évi közgyűléséből intézett kérelme az egyházkerületi közgyűléshez, hogy a Reischel-alapitványhoz táplált hasonló jogigényét
támogatásába vegye.
A mennyiben ezen ügy az egyetemes közgyűlés
által folyamatba tétetett: a közgyűlés ezúttal más intézkedést nem lát szükségesnek, mint hogy az egyetemes gyűlésre kiküldött képviselőinek figyelmét ez ügyre
fehivja.
71. (Sz.) Fábry János lelkész, mint a Tranovszky-egylet
ideiglenes elnöke, beterjeszti az egylet kiegészített alapszabályait,
azon kéréssel, hogy azokat közgyűlésünk tudomásill vévén, a
csatolt kérvénynyel együtt terjeszsze fel pártolólag az egyetemes
közgyűléshez.
Ezen alapszabály-tervezet a liptói egyházmegyének,
mint elsőfokú hatóságnak, véleményes jelentéstétel
végett kiadatik.
72. (G.) Olvastatik Liptóvármegye közigazgatási bizottságának Liptószentmiklóson 1897. ápril 13-án 313. sz. a. kelt átirata, melyben a tanítóknak állami anyakönyvvezetőkül való
alkalmaztatása tárgyában, a m. é. jegyzőkönyv XXIV. pontjában hozott egyházkerületi határozatot, legalább Liptómegyére
nézve, hatályon kivül helyezni kéri.
A közgyűlés ilyen kivételt nem engedhet meg,
minélfogva hivatolt m. é. határozatát érvényben hagyja.

Szeptember 17-ikén tartott ülés.

73. (G.) Felvétettek az egyházkerületi iskolai járandóság
megajánlása tárgyában az egyházmegyék nyilatkozatai, melyekből kiviláglott, hogy a járandóságot valamennyi megszavazza a
folyó évre, a XIII sz. v. egyházmegye mégis oly nyilatkozat
mellett, hogy a további fizetésre csak addig érzi magát kötelezettnek, mig a járandóság eredeti rendeltetésére fordittatik.
A XIII sz. v. egyházmegye ezen nyilatkozata felett
napirendre térvén, az egyházkerületi iskolai járandóságot a folyó évre, a mult évivel egyezően igy állapítja
meg a közgyűlés:
VI sz. k. v. egyházmegye fizet
380 frt 15 krt
XIII sz. v.
408 » 56 n
V
»
VII b. v. 193 n 93 •n
n
n
Tátraaljai
224 v 93 n
T>
n
664 v 92 n
Gömöri
y>
n
326 v 55 »
Kishonti
rr
186 y> 18 »
Sáros-zempléni
n
V
443 V) 28 v
Hegyaljai
n
»
122 n
Brassói
n
V
»
61 »
Arvai
v
n
n
186 n 18 v
Liptói
V)
n
Összesen 3197 frt 68 kr.
74. (S.) Az egyházkerületi gyám intézet évi működéséről
szóló jelentést illetőleg:
A kerületi közgyűlés kerületi gyám intézetünknek
saját hatáskörében tett intézkedéseit és hozott határozatait — melyek az ezen jegyzőkönyvhöz mellékletképpen csatolt ker. gyám int, közgyűlési jegyzőkönyvben foglalvák — helyeslőleg tudomásul veszi és mindazoknak, akik ezen intézetünk szent ügyében ügy is mint
ügyvezetők, úgyis mint jótékonyan alapítók és adakozók
az elmúlt évben is buzgólkodtak, a maga részéről is
elismerést mond; egyházaink és tanintézeteink mindannyijának, szivére kötvén ezentulra is a gyámintézet
áldástterjesztő munkájában a hittestvéri közreműködést
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és a gyámintézeti alapszabályoknak minden részben
való pontos betartását.
75. (G.) A tátrai fürdőtelepek lelkészi gondozása tárgyában
püspökünk jelenti, hogy az új-tátrafüredi templomhoz, ez évi
julius hó folyamán Glauf Pál egyházker. főjegyzőt küldte ki;
továbbá, hogy Barlangliget a -templomépitési alapot 7000 frtig
szándékozik előbb felszaporitani s csak azután fog az épitéshez;
végül pedig, hogy a Csorbái tónál a . templomépítés ügye még
mindig csak hő óhajtást képez. E mellett a m. é. jegyzőkönyv
LXVII. pontjában foglalt határozatban nyert megbízatás folytán
indítványozza, hogy az uj-tátrafüredi templomnál a lelkészi szolgálat fentartására a Baldácsy-alapból évenkint 50 frt adassék.
A jelentés tudomásul vétetik; az indítvány pedig
helyeseltetvén, a közgyűlés az űj-tátrafüredi templomban végzendő lelkészi szolgálat fentartására a Baldácsyalapból évenkint 50 frtot kiutalni határoz.
76. (G.) Napirendre került a jövő évi közgyűlés helyének
kérdése.
A jövő évi közgyűlés helyének kitűzésével az elnökség bizatik meg.
77. (Sz.) A gömöri egyházmegye jóváhagyás és megerősítés
végett felterjeszti a lekenyei ág. hitv. evang. leányegyháznak az
ottani ev. ref. leányegyházzal való eddigi vagyonközösségét
teljesen megszüntető, 1895. évi okt. 6-án kötött szerződést.
A bemutatott szerződés jóváhagyatik s megerősittetik.
78. (S.) Fölvétetett Terray Gyula gömöregyházmegyei főesperes fölebbezése a dobsinai evang. egyházközség iskolai épületére vonatkozó egyházmegyei gyűlési határozat ellen. A tényállás a következő: Dobsina város községe eddigi községi iskoláit
államosítani készül és e czélból kész összes iskolai épületeit az
államnak örök tulajdoni jogul ingyen átengedni, megkeresvén
egyúttal a dobsinai evang. egyházközséget, hogy az a még ennek tulajdonát képező fiúiskolái épületet is e czélra és pedig
ingyen adja át az államnak. A dobsinai evang. egyházközség
egyházi közgyűlésben ezen ingyenátengedést elhatározta azért,
mert felszabadul az által azon 2300 frt évi teher alól, melyet az
ottani községi iskola czéljaira évenként fizetni tartozik. A gömör-

egyházmegyei közgyűlés hozott határozatában a dobsinai egyházközségnek megadta az engedélyt az iskolai épület ingyen
való átadására. — Ezen gömöregyházmegyei közgyűlési határozat ellen felebbez Terray Gyula, az egyházmegye főesperese a
kerületi közgyűléshez azon kérelemmel, hogy az az egyházmegyei
közgyűlés által hozott ezen határozatot hatályon kivűl helyezze,
a mennyiben meg nem engedhető', hogy az egyházközségek saját,
az ősök által drága áldozatokkal szerzett vagyonát oly könnyedén és ingyen átadhassák.
A kerületi közgyűlés Terray Gyula főesperes fölebbezésének helyt ad, a dobsinai egyházközséget oda utasítván, hogy a községi iskola fentartására eddig fizetett,
felszabadult összeget, 2300 frtot dobsinai evang. egyházi elemi iskolai alap czimén tőkésítve külön kezelje.
A Dobsinán és — a mint az a jegyzőkönyv alább
következő többi pontjából kitűnik — több más helyütt
is felmerülő iskolaállamositási szándék inczidenséből
szükségesnek tartja egyúttal a kerületi közg, ülés az
egyházkerület valamennyi egyházközségét kötelezőleg
a, következő elvi megállapodásának határozatilag kimondását :
Az eg}diázközségek felekezeti iskoláinak államosítása tekintetében a kerületi közgyűlés irányelvűi kimondja, hogy tekintettel az egyházi alkotmány 193.
§-ára az egyházközségek iskolaállamositás iránti tárgyalás megkezdhetésére előleges engedélymegnyerés
végett illetékes egyházmegyéikhez tartoznak folyamodni,
az engedély esetleges megnyerése után a szerződéseket az egyházmegye közreműködésével és előleges jóváhagyásával köthetvén meg csak. — Hogy a. mellett
nevezetesen:
a) az egyházközségek kötelességüknek ismerjék
evang. felekezeti iskoláikat, mint az ősök drága örökét
nagyobb áldozatok árán is fenntartani, igénybe vehetvén a törvény által biztosított állami segélyt; hogy
b) ha kényszerhelyzetből folvólag az iskola államosítása mindamellett elkerülhetlen, akkor a tanerők
alkalmazására nézve és egyébként is minden tekintetben
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óvják meg es biztosítsák az egyházközségek a felekezeti erdekeket; hogy
c) iskolai épületeket örök tulajdoni joggal az egyházközségek semmi czim és feltétel alatt senkinek át
nem adhatnak;
d) evang. iskolai czélokra tett alapítványok más
cze'lokra semmi szin alatt nem fordíthatók az egyházközségek által, mint a melyekre azok az alapítók által
adattak (Zsin. törv. 227. §); hogy
e) oly helyeken, a hol az egyházi iskolai épületek
telekkönyvileg a polgári község nevére vannak irva,
hassanak az egyházközségek oda, hogy azok ezeknek
nevére Írassanak.
79. (S.) Fekete-Lehota iskolai épületének az állam részére
való ingyen átadatási ügyét a gömöregyházmegyei közgyűlés
hozott határozatában mindaddig függőben tartandónak kimondván, m ig a kerületi közgyűlés az iskolaállamositások tárgyában
az irányelveket meg nem szabja;
a kerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés
ezen intézkedését tudomásul véve, az itt nevezett egyházközségre is kötelezőknek mondja ki az előző jkvi
pontban foglalt megállapodásokat.
80. (S.) Ugyancsak iskolaállamositási ügyben beterjeszti az
árvaegyházmegyei közgyűlés azon határozatát, melylyel a felsőkubini iskola államosítására vonatkozólag törvénytelenül kötött
szerződés megsemmisítését kéri;
mely kérelemnek a ker. közgyűlés helyt ad, e
jegyzőkönyv 78 pontban foglalt elvi határozatoknak
Felső-Kubinra nézve is vonatkoztatásával.
81. (S.) A XIII szepesvárosi egyházmeg}m főesperese fölterjeszti a sztrázsai egyházközségi iskolának, az illetékes egyházmegyei közgyűlés határozatával megengedett államosítására
vonatkozó okmányokat, a melyek is a kerületi közgyűlés által
az ügy előzetes áttanulmányozása végett egy ad hoc kiküldött
tanügyi bizottságnak kiadva voltak. Ezen bizottságnak azon
jelentése alapján, liogy a sztrázsai felekezeti iskolának az egyházközség szegénysége folytán kényszerhelyzetből folyó államosítása
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körül a felekezeti érdekek minden tekintetben megóvattak és
biztosíttattak:
a ker. közgyűlés az itt jelzett államosításra beleegyezését megadja.
82. (S.) Ugyancsak a XIII szepesvárosi egyházmegye főesperese fölterjeszti a Poprádon szándékba vett volt iskolaállamositási — az egyházmegyei közgyűlésen letárgyalt — ügyre
tartozó okmányokat annak kijelentésével azonban, hogy a poprádi
evang. egyházközség f. év augusztus 27-én megtartott közgyűlésében — a mi a felküldött okmánycsomaghoz csatolt jegyzőkönyvből is kitűnik — utóbb határozatilag 64 szavazattal 7
szavazat ellenében az iskolaállamositás ellen nyilatkozott, fenntartandónak mondván ki ezentűlra is evang. felekezeti iskoláját.
A kerületi közgyűlés a poprádi egyházközség utóbbi
határozatát örvendetes tudomásul veszi a jelzett ügyet
végleg elintézettnek tekintvén.
83. (S.) Olvastatott a kis-honti egyházmegyei közgyűlés felterjesztése a nyustyai iskolának a rimamurányi részvénytársasággal közös használata tárgyában.
Miután a ker. közgyűlés által ad hoc kiküldött
tanügyi bizottság jelentéséből kitűnt, hogy a két fél
között kötött szerződés nemcsak hogy az egyház hitfelekezeti érdekeit minden tekintetben biztosítja, hanem
hogy a nevezett részvénytársaság nagyobb áldozatok
árán is kész az ottani iskolaügyet emelni és fejleszteni
az egyház javára: a kerületi közgyűlés a nevezett
iskola közösség tárgyában kötött szerződést jóváhagyja,
örömmel fejezvén ki a részvénytársaság irányában a
hálás elismerést.
84. (G.) Olvastatott a collégiumi igazgató választmánynak
1897. évi junius 29-ikén tartott gyűléséből kelt felterjesztése,
melyben az egyházkerületi, illetőleg az egyetemes közgyűlés
hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a collégiumi jogakadémia, a kir.
jogakadémiák szinvonalára való emelése czéljából, az 1883. évi
XXX. t.-cz. 47. §-ában foglalt elvek alapján, a vallás- és közoktatásügyi kormánytól államsegélyt nyerhessen.
A közgyűlés a maga részéről e kérelemnek készséggel helyt ad s egyszersmind felterjeszti az egyete-
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mes közgyűléshez is, ennek pártfogásába ajánlva a
collégiumi jogakadémiát mint olyat, mely az egyházi
alkotmány 215. §-a értelmében egyetemes jellegű s a
222. § szerint a protestáns szellemnek e téren is kívánatos ápolása érdekében támogatandó.
85. (G.) Olvastattak a felső-sajói, hosszufalu-fürészmezei,
bácsfalusi és zsaskói egyházközségeknek, az illető egyházmegyék
részéről ajánlólag felterjesztett kérvényeik az iránt, hogy lelkészi
fizetéseik a törvényes minimumig a közalapból kiegészíttessenek,
illetőleg az egyházi alkotmány 319. §-a utolsó pontja értelmében, a közalapból való segélyeztetésük szükségesnek kijelentessék.
Minthogy az államkormány által a lelkészi fizetések kiegészítésére folyóvá tett államsegély összege
évenkint nagyobbodik s kilátás van arra, hogy ezen
fizetés-kiegészítés állami törvényhozási úton lesz szabályozva; addig is tehát, mig másrészről a közalap is
megkezdené ugyanez irányú működését, a közgyűlés
tekintettel az egyházi alkotmány 319. §-a utolsó pontjára, folyamodó egyházaknak megengedi a mai hiványszerű fizetés mellett is a lelkészválasztást.
86. (G.) Felvétetett a kapinémetfalvi egyházközség felebbezése a sáros-zempléni egyházmegyének a lelkészválasztást felfüggesztő határozata ellen.
A rendes út elkerülésével érkezett felebbezés áttétetik a sáros-zempléni egyházmegye elnökségéhez
oly felhivás mellett, hogy a kérvényező egyházközség
viszonyait mielőbb ugy rendezze, hogy ott a lelkészválasztás, az előző pontban hozott egyházkerületi határozat alapján, végrehajtható legyen.
87. (G.) Olvastatott a VI sz. k. v. egyházmegye ez évi közgyűlésének indítványa az egyházegyetem által kiadandó statisztikai évkönyv tárgyában.
Minthogy az egyházközségek köréből a statisztikai
mozzanatok évenkint hivatalosan begyűjtetnek s az
egyházkerületi körlevelekben szükséges tanulságul öszszesítve közöltetnek: a közgyűlés nem látja elérkezettnek annak a szükségét, hogy ez irányban az egyetemes közgyűléshez bármely lépést tegyen.
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88. (S.) A múlt évi ker. közgyűlés 69. jkvi pontja kapcsán
olvastatott a VI szab. kir. városi egyházmegye folyó évi közgyűléséből kelt, a kassai: azelőtt „magyar-tót" egyházközség új
elnevezésére vonatkozó határozata, melyszerint a nevezett kassai
egyház annak reményében, hogy a kerületi közgyűlés az addig
Kassához tartozott és minden érdekkel a kassai egyházhoz kötött
falvakat és vidéket továbbra is változatlanul a jelen viszonyban
meghagyja, eddigi czime helyett „a Kassa városi és vidéki ág.
hitv. evang. egyház" nevet akarja fölvenni.
Miután a nevezett kassai egyházközség ezen czimeztetését oly föltételekkel és módozatokkal hozza kapcsolatba, melyek a politikai községek megejtett beosztása után figyelembe nem vehetők: a ker. közgyűlés
a választott elnevezés el nem fogadásával a VI szab.
kir. városi egyházmegyét arra hivja fel, hogy az itt
értett kassai egyházat czimeztetési kérdése tárgyában
újból hivja fel újabb és elfogadható nyilatkozatra.
89. (G.) Napirendre került a brassói egyházmegyének a
számvevőszékről alkotott s az 1895. évi egyházkerületi közgyűlés által megfelelő módosítás végett visszaadott szabályrendelete.
Az 1895. évi közgyűlés jegyzőkönyvének LXLII.
pontjában foglalt kívánalmak szerint átdolgozott szabályrendelet jóváhagyatik.
90. (S.) A gömöri egyházmegyei közgyűlés azon indítványa,
mely szerint az egyházkerületi közgyűlés 1848-ik évi XX-ik
t.-cz. mielőbb életbeléptetése tárgyában tegyen az egyetemes
közgyűléshez megsürgető felterjesztést,
a ker. közgyűlés közhelyeslésével találkozott, a
teendőkre nézve a kerületi elnökség felkéretvén.
91. (G.) Olvastatott az árvái egyházmegye ez évi közgyűlésének indítványa, az ötödéves tanítói korpótlék tárgyában az
egyetemes közgyűléshez teendő felterjesztés iránt.
Minthogy a tanítói ötödéves korpótlékokat szabályozó országos törvény végrehajtásának módja és a
törvény hatása még ismeretlen: a közgyűlés az indítványozott felterjesztést időelőttinek tartaná s nem járul
hozzá.
7*
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92. (S.) A brassói egyházmegyei ez évi közgyűlésből kelt
azon jelentés, hogy a mult évi ker. közgyűlés (jkv. 64. p.) azon
kívánalmának, mely szerint népiskoláinkban a vallás tanítását
fokozatosan és pedig a III. évfolyamtól kedve a lelkészek vállalják magukra — lehetetlen megfelelni, hogy azonban az egyházmegye felhívja az egyházközségeket, miszerint a kebelökben
netán megüresedő vallástanitói állomásokat jövőre lehetőleg
segédlelkészekkel töltsék be.
A mult évi ker. gyűlési határozat fenntartásával
tudomásúl vétetik.
93. (G.) A hegyaljai egyházmegye indítványozza, hogy egyházkerületünk a népiskolai tanítóknak az országos gazdasági
statisztikai adatok felvételére való alkalmaztatása ellen tegye meg
a saját hatáskörében és az egyházegyetem utján a szükséges
lépéseket.
Miután a néptanítóknak az országos gazdasági
statisztikai adatok felvételére való alkalmaztatását országos törvény rendeli el: az ez ügyben netán szükséges intézkedéssel az elnökség bizat.ik meg.
94. (G.) Olvastatott a kishonti egyházmegye ez évi közgyűlésének felterjesztése közigazgatási pénztárának segélyeztetése
iránt.
Megfelelő fedezet hiányában a közgyűlés ilyen cze'lu
segélyt nem nyújthat.
95. (S.) Vonatkozással a XIII szepesvárosi egyházmegyei
közgyűlésnek a supplicatio eltörlése tárgyában megújítva beadott
indítványára,
az egyházkerületi közgyűlés ezúttal is a supplicatio
megtartása mellett foglal állást, mert nincsenek meg
a kellő és állandó pénzforrások, melyekből fedeznünk
lehetne egyes középiskoláink tápintézeteinek azon bevételeit, melyeket azok nem nélkülözhetnek és 'a melyekre a supplicatio utján évenként szert tesznek.
96. (G.) Felvétetett a brassói egyházmegye ez évi közgyűlésénék felterjesztése Török József tatrangi lelkész nyugdíjaztatása tárgyában.
Illetékes elintézés végett kiadatik az egyházkerületi nyugdíj intézeti bizottságnak.
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97. (S.) A rozsnyói egyház szavazatjogának a második lelkészi állásra vonatkozólag fenntartása tárgyában beterjesztett
kérvényére (1895. ker. gy. jkv. 48. p.)
az egyházkerületi közgyűlés, miután a zsinati törvény (45. §. d) az egyházmegyei, az egyházkerületi,
egyetemes felügyelő, az esperes és a püspök választása
esetén egy lelkész után az egyházközségnek csak egy
szavazatot biztosit, a rozsnyói egyháznak mindaddig
csak egy szavazatát ismeri el jogosultnak, mig második
lelkészi állása rendszeresítve és betöltve nem lesz ;
kimondván egyúttal, hogy az idézett törvény értelmében az itt említett választási eseteknél Mühlenbach
és Majerka egyházközségeknek mindaddig szavazásra
jogosultságuk nincsen, mig lelkészi állomásaikat a törvényes intézkedések betartása mellett be nem töltik.
98. (S.) A dúsai leányegyház részéről a kishonti egyházmegyei közgyűlés határozata ellen felebbezésként beterjesztett
azon kérelemre, hogy mentessék fel azon 9 frt és 4 méter tüzelőfa
fizetési kötelezettség alól, melyet mindaddig a rimaszombati
kántor részére teljesített,
a ker. közgyűlés — ez ügyben nyert tüzetesb felvilágosítás után — oda határoz, hogy a dúsai leányegyház az itt jelzett illetékeket csak addig tartozik
fizetni, mig a jelenlegi rimaszombati kántor hivatalban van.
99. (G.) Felvétetett Jeszenszky Pál nyugdíjaztatása kérdésében a m. é. közgyűlés jegyzőkönyvének 71. pontjában hozott
határozatunkból kifolyólag, a m. é. egyetemes közgyűlés által
jegyzőkönyvének 82. sz. pontjában intézett azon felhívása, hogy
egyházkerületünk nevezett kérvényét a keresztyén szeretet szempontjai szerint vegye mérlegelés alá. Erre vonatkozólag püspökünk
jelenti, hogy a kérvényt illetékes elintézés végett áttette a ker.
nyugdíj intézeti bizottsághoz, mely kérvényező részére a szabályszerű nyugdijat megszavazta s folyóvá tette.
Tudomásul vétetik.
100. (G.) A jegyzőkönyv hitelesítésére
kiküldetnek az elnökség és a jegyzőkön kivül:
Radvány István, Terray Gyula és Kulcsár Károly.

101. (G.) A tárgyalás befejeztetvén: az elnökség köszönetet
mond a közgyűlés tagjainak ügybuzgó közreműködésükért s
kölcsönös üdvözlés és a püspök hálaadó imája után a közgyűlést bezárja.
Kelt mint fent.
Jegyzettek
a pontszámot követő jelbetük szerint:

Zeleiika Pál,

(Ms.) Dr. Meskó László,

püspök, e. elnök.

egyházker. jegyző.

ŕ

Szentiványi Arpád,

(S.) Strauch Béla,

hivatalban legidősb egyházmegyei felügyelő, v. elnök.

egyházker, jegyző.

(Sz.) Dr. Szántlió Gyula,
h. jegyző.

(F.) Fischer Miklós,
h . jegyző.

(G.) Glauf Pál,
egyházker. e. főjegyző,
egyszersmind e jegyzőkönyv szerkesztője.
*

Hitelesíttetett Miskolczon, 1897. évi október hó 1. és 2.
napjain, a 100. pontban kiküldött bizottság által.
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Melléklet 1. a jegyzőkönyv 49. pontjához.
A népiskolákra

vonatkozó

adatok

189G— 9?-ben.
«

Folyó

Egyházmegye

szám

Lélekszám

neve

1

VI szabad kir. városi e g y h á z m e g y é b e n

10154

2

XIII szepesi városi

55

10015

3

YII szep. b. városi

y;

4

Tátra aljai

55

5

Gömöri

55

6

Kishonti

55

19546

7

Sáros—zempléni

8

Hegyaljai

„

14679

9

Brassói

55

10

Liptói

55

11

Arvai

6234

10098
41832

t

55

24775
18954
27316

-

5677
Összesen

189280

T a n k e 5 t e 1 e S
Egyházmegye
•

leány

0 1 t

13—15 éves

6—12 éves
fin

V

összes

leány

fiu

6—15 éves
összes

leány

fiu

összes

VI sz. kir. v.
egyházm.

693

661

1354

342

230

572

1035

891

1926

XIII sz. vár.

525

583

1108

241

201

442

766

784

1550

VII sz. b. v.

447

451

898

115

95

210

562

546

1108

Tátraaljai

695

621

1316

237

220

457

932

841

1773

Gömöri

2296

2335

4631

981

969

1950

3277

3304

6581

Kishonti

1113

1090

2203

447

432

879

1560

1522

3082

973

1019

1992

367

341

708

1340

1360

2700

Hegyaljai

1518

1347

2865

486

292

778

2004

1639

3643

Brassói

1119

1184

2303

484

519

1003

1603

1703

3306

Liptói

1730

1759

3489

687

726

1413

2417

2485

4902

336

369

705

133

150

283

469

519

988

11445

11419

22864

4520

4175

8695

15965

15594

31559

Sáros—zempl.

ŕ

Arvai
Összesen :

I
helyben elemiben

Egyházmegye

VI sz. kir. vár.
XIII szep. vár.
VII szep. b. v.
Tátraaljai
Gömöri
Kishonti
Sáros—zempl.
! Hegyaljai
Brassói
Liptói
i Árvái
Összesen

SZfiu leány Öszes

s

k 0 1 á b

a

j á r t

ismétlőben

idegen elemiben

ism. iskolában

fiu leány öszszes

fiu leány öszszes

öszfiu leány szes

felső v. polgári
iskolában
fiu leán} öszszes

magánintézetben

középtanodában

fiu leány öszszes

fiu leány öszszes

176 70 20 90 68 143 211
9
1 10 18 57 75
26
2
7
1
8
5
6 .7
5
17 16 22 38
5
342 150 153 303 154 51 205
198 76 94 170
3 42 45
169 38 24 62
139 226 22 248 47 96 143 10
156 23 24 47 33 21 54
206
22 28 50
3
H
21
21
9
7 10 17 10
||973010l9s|l9928 310828465954 | 735 723(1458 | 616| 376 992|| 365| 451 816 ] 22
449 495 944
495 558 1053
421 434 855
665 603 1268
2005 2090 4095
898 909 1807
859 881 1740
1163 1329 2492
961 1101 2062
1507 1473 2980
307 325 632

161
175
105
203
654
392
337
297
305
392
87

112 273 85 91
111 286 11 15
84 189
8
194 397
7 10
751 1405 177 165
320 712 101 97
356 693 95 74
109 406 69 70
282 587 77 79
420 812 95 111
107 194 10 11

1
2
2

2
3
10

1 193
58
2 22
8
33
2 18

193
58
22
8
33
18

181
10 16
33
5
4
12
32 566

2 183
16
5 38
4
7 573

Egyházmegye neve
fiu

leány

összes

fiu

9

Mulasztásért
megbüntettetett
szülő, hány ?

Iskolába nem járt

Fél napot mulasztott hány ?

Iskolába járók főössz.

A helybeli elemi iskolába idegen
illetőségű vagy vallású járt

leány

összes

leány

29

38

9726

2

125

282

407

flu

összes

VI sz. kir. vár.

1026

862

1888

XIII $zep. vár.

766

744

1510

—

40

40

1305

28

193

271

464
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Összeállította : Hronyecz József, előadó.

1
Melléklet 11. a jegyzőkönyv 74. pontjához.
A tiszai egyházkerületi gyámintézet 1897. szeptember 14-én, Nagyságos
Szentiványi Árpád és Nagytiszteletű Dianiska András urak társelnöklése
és az egyházmegyei gyámintézetek elnökségeinek és nagyszámban megjelent képviselőinek résztvétele mellett Miskolczon megtartott évi közgyűlésének jegyzőkönyve.
/

1. Szentiványi Arpád világi elnök a megjelenteket szívélyesen üdvözölvén és a közgyűlést megnyitván, Dianiska András egyházi elnök évi
jelentésében előadja: hogy egyes egyházainkban az elszegényedés ijesztő
módon terjed, hogy az Ínséges és pusztuló egyházközségek száma szembeszökőkig szaporodik és hogy a gyámintézetnek nemcsak segélyezőleg
mentő, hanem hiveket egybegyüjtő és a hívekben hithűséget és hitéletet
keltő munkájára, különösen a szórványban van égetőleg szükség; tudomásra hozza, hogy az ez évi g y ű j t é s egyházkerületünkben a mostoha
időviszonyok daczára is a múlt évit 69 frttal meghaladta, hogy nevezetesen a hegyaljai egyházmegyei gyámintézet 83, a XIII szepesvárosi 20,
a VII bányavárosi 16, a VI szab. kir. városi 8, a kishonti 7, a tátraaljai 6
és a brassói 4 frttal többet gyűjtöttek, mint az előző évben; hogy az
áldott némethoni Gusztáv Adolf-egylet ez évben 31 kerületbeli egyházunkat összesen 6143 frt 51 krral segélyezte, hogy ezen nagymérvű segély
közvetítése a lipcsei központi elnökségnek és nevezetesen dr. P a n k lipcsei
superintendensnek és Rendtorff sleswig-holsteini főegyleti titkárnak eléggé
meg nem hálálható érdeme; tudatja, hogy Zelenka Pál fennköltlelkü 'é §
nemesszivű püspökünk két sorssujtott lelkész fölsegélyezésére ismét és
pedig ezúttal már 9-ik ízben 100 frtnyi adományt bocsátott a kerületi
gyámintézet rendelkezésére, hogy továbbá Szentiványi Árpád ker. gv.
világi elnök 500 frtnyi alapítványának 100 frtos negyedik részletét a ker.
gyámint. pénztárba befizette; hogy Roxer Vilmos hitbuzgó kassai egyháztanácsos saját, valamint társai: Roxer Lajos, Károly és Jenő nevében egy
regáléváltságból származó és dr. Nagy Árpád lőcsei ügyvéd által ingyen
kieszközlött 24 frt 20 kr. összeget kerületi gyámintézetünknek adomán y o z o t t ; hogy Herrmann Gusztáv nagy jótévőnk a ruszkini egyházközségnek 3000 frtban templomépitésre, illetve a lelkészi és tanítói fizetések
feljavítására szolgálandó alapítványt tett, hogy a múlt évi közgyűlésből
kimenesztett küldöttség múlt évi nov. 11-én tisztében eljárt és Herrmann
Gusztávnak — Forberger Vilmos lőcsei rajztanár által kalligrafikusan kiállított — hálairatot kézbesített, köszönetet mondva azon 1000 forintnyi
múlt évi gyámintézeti alapítványért, melynek k a m a t j a i ez évben első
izben lesznek egy szepességi szűkölködő egyháznak kiosztandók; hogy a
közalapnak j u t o t t államsegélyből az egyetemes gyűlés intézkedése folytán,
a gyámint. központi bizottmány tiszai egyházkerületünk 10 egyházának:
Gerlicze, Hernád-Vécse, Hrussó, Kölese, Ruszkin, Sajó-Arnót, S.-A.-Ujhely,
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Sub-Lechnitz, Szmrecsány és Új-Klenócznak 100—100 frt segélyt megszavazott; hogy tiszai egyházkerületünkben a gyámintézet terén buzgólkodó nöegyletek között a dobsinai 165, a rozsnyói 159-93. a lőcsei 335-45,
az eperjesi 553*93, összesen 1214 frt 31 krt g y ű j t ö t t e k ; hogy az ifjúsági
egyletek között: az eperjesi kollégium 41-98, az iglói főgymnasium 40'—,
a nyíregyházai főgymnásium 52-42, a rozsnyói főgymnásium 5- — , a rimaszombati főgymnásium 24-07, a lőcsei középiskolák prot. ifjúsága 23"23
és a sajó gömöri polgári iskola 3'30, összesen 190 frtot bevettek. Fájdalommal emlékezik meg az elnöki jelentés F á b r y János volt iglói lelkész
és XIII szepesvárosi egyházmegyei gyámintézeti egyházi elnöknek, valamint Bartholomaeides ochtinai lelkész és gömöregyházmegyei gyámintézeti pénztáros, gyámintézetünk kiválólag jeles és buzgó ezen két munkásának elhalálozásáról.
Ezen elnöki jelentést a közgyűlés azzal veszi tudomásul,
hogy a benne felemiitettekre nézve a jelerPjegyzőkönyv alább
következő pontjaiban külön-külön lészen határozat hozandó.
Egyebekben a gyámintézet buzgó munkásai valamennyijének
és ezek között első sorban Dianiska András ker. gy. egyházi
elnöknek az ügyvezetésben és fáradhatlan buzgóságáért elismerést mond, az egyes jótévőknek és ezek között különösen
Zelenka Pál püspöknek, Herrmann Gusztáv lőcsei disz-presbyternek, Szentiványi Árpád ker. gy. világi elnöknek, valamint
Roxer Vilmos és társainak és dr. Nagy Árpád ügyvédnek
mélyen érzett hálát szavaz, megemlékezvén a legbensőbb hála
legforróbb érzelmeivel az áldott Gusztáv Adolf-egyletről, mely
ez évben oly nagy összeggel segélyezte szegényeinket, mint
eddigelé egy évben sem és hogy megcselekedte azt annak
daczára is, hogy magyarhoni gyámintézetünk ellen is több
oldalról intézett rosszakaratú gyanusitgatások és támadások
lazítani megkisérlették azon szeretetteljes benső köteléket, mely
ezen mi intézetünket a Gusztáv Adolf-egylethez fűzi. Elhatározza a közgyűlés, hogy dr. Fánkhoz, valamint Rendtorffhoz,
gyámintézetünk kiváló ezen két jót akaró, nagy barátjához
köszönő távirat, a lipcsei központi elnökséghez pedig külön
hálairat menesztessék. Az Úrban elhunyt Fábry János és Bartholomaeidesz Gyula gyámintézeti érdemekben is kiváló ezen
két munkásának áldott nevét a közgyűlés itt jegyzőkönyvileg
megörökíti hálásan.
2. A Budapesten f. év okt. 17. 18-án megtartandó egyetemes gyámintézeti közgyűlésre
egyházkerületi gyámintézetünk képviseletére a ker. gy.
elnökségén és tisztviselőin kivül mindazok küldetnek ki, a kiket a kerületi közgyűlés az okt. 20-án és következő napjain
megtartandó egyetemes közgyűlésre képviselőinek megválasz-
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tand és azokon kívül dr. Zelenka Lajost, Homola Istvánt,
Majerszky Bélát és Kemény Lajost.
3. Olvastatott Zelenka Pál püspöknek mint egyetemes gyámintézeti
egyházi elnöknek 540. sz. a. k. a ker. gy. elnökséghez intézett levele,
melyben — a mult évi egyetemes gyámintézeti közgyűlés határozatából — az egyes egyházmegyei gyámintézetek az egyetemes gyámintézeti
egyházi elnök végleges, a világi elnöknek pedig alapszabályszerű lemondása után szabályszerinti uj választásra felszólíttatnak azzal, hogy a begyűlt szavazatoknak a ker. gy. közgyűlésen felbontása és számbavétele
után az eredmény a szavazatlapokkal együtt a közgyűlés jegyzőkönyvében f. év szept. hó 30-ig ő hozzá küldessenek be. Az ezen egyetemes elnöki
utasítás folytán bekivánt, beérkezett és szabályszerűleg kiállított egyházmegyei gyámintézeti szavazatok felbontatván, felolvastatván és számba
vétetvén, kitűnt, hogy egyházkerületünkből 11 közül 9 egyházmegyei
gyámintézet Zelenka Pálra, mint egyetemes gyámintézeti egyházi elnökré
és 10 egyházmegyei gyámintézet B. Radvánszky Bélára, mint egyetemes
világi elnökre adta be szavazatát.
Mely eredményt a ker. gy. közgyűlés örvendetes tudomásul véve, Szentiványi Arpád ker. gy. világi elnök közhelyeslés
és közlel k esültség mellett ékes, igaz szavakban ecsetelvén azon
páratlan és elévülhetlen érdemeket, melyeket magának Zelenka
Pál püspök évtizedek során a gyámintézetnek és a terén szerzett, a ker. gy. közgyűlés nyomban menesztett küldöttséget ő
hozzá, tudatandó vele azt, hogy a többi között első sorban a
mi tiszai ker. gyámintézetünk ezentúlra is őt, a legkipróbáltabb
*
erőt, a legjelesebb vezért, az arra legérdemesbet ó h a j t j a az
egyetemes gyámintézeti egyházi elnökségi diszes polczon látni
és tisztelhetni.
A küldöttség rábízott tisztében eljárván, jelentést tesz
Zelenka Pál püspöknek azon határozott nyilatkozatáról, mely
szerint ő — őt elhalmozó egyéb teendői és egyébként is körülményei tekintetbe vételével — az egyetemes gyámintézeti
egyházi elnöki tisztséget, ha arra a közegyház által újból megválasztatnék is, cl nem fogadhatja. Mely nyilatkozatáról a ker.
gy. közgyűlés a mély fájdalomnak őszinte kifejezésével értesült.
4. Olvastatott a tiszai egyházkerületi gyámintézetnek 1897. szept.
6-án Poprádon megtartott bizottsági üléséről szóló jegyzőkönyv, mely
a) előadja, hogy a mult 1896-ik évi ker. gy. számadások bizottságilag megvizsgáltattak és mindenekre nézve rendben és helyeseknek találtattak s indítványozza, hogy a ker. gy. közgyűlés adja meg Justh Sámuel
István ker. gy. pénztárosnak a jelzett évre szólólag a fölmentvényt,
részére önzetlen hű fáradozásaiért a méltó elismerés megszavazása mellett.
b) Örvendetes tudomásra hozza, hogy a gyámintézeti szent ügy
iránti érdeklődés nagyjában és különösen a városi egyházközségekben

meleg és mindinkább fellendűlő életre vall, hogy e téren aránylag a
legtöbb buzgóságot a Szepesség fejti ki, a mennyiben az egyházkerület
összes 2730 frt 79 kr. gyűjtéséből 988 frt 33 kr. esik e megye 35 egyházközségére = 36%, mig az egyházkerület összes többi 135 egyházközségére 1742 frt 46 kr. jut = 64%. (Jelentékeny volt a gyűjtés a Szepességen, különösen : Iglón 158.62, Késmárkon 84.42, Lőcsén 79.36. Gölniczbányán 67.24, Merényben 61.61, Felkán 60.90, Szepes-Bélán 27.52, Poprádon
27.10, Krompachon 27.63, Szepes-Váralján 25.10, Nagy-Lomniczon 28.50,
Nagy-Szalókon 23.00. Batizfalván 21.10, Topporczon 20.20).
Ha-pedig a szepességi egyházak elvonásával a kerület többi 135
egyházközségére eső 1742 frt 46 kr. összegből: Kassa l-nek a gyűjtése
162.28, Nyíregyházáé 158.40, Miskolczé 113.43, Eperjes I-é 84.61, Bártfa
I-é 25.87, Kis-Szeben Il-é 24.00, Rozsnyóé 63.55, Dobsináé 39.23, Rimaszombaté 20.90. D eb reo zené 40.48, Tályáé 21.53, Sajó-Kazáé 31.94, Tokajé
36.49. összesen 13 egyháznak 822 frt 71 krnyi gyűjtése levonásba jő, a kerület többi 122 egyházközségére 919.75 esik csak. A sáros—zempléni, brassói,
liptói és árvái egyházmegyék, összesen 54 egyházközsége között egy
sincs, a mely 20 frtig gyűjtött volna. Hogy mennyire elmaradott még a
gyámintézeti élet egyházközségeink igen sokjában, az a következőkből
is tűnik ki :
1. Német-Jakabvágás 650 lelke adott 1 frtot, Felső-Kemencze 1420
lelke 1.10, Kladzány 824 lelke 1 frtot, Sókut 1000 lelke 1 frtot, alighanem az egyházi pénztárból.
2. Még csak házankénti
gyűjtést
sem eszközölt: Kun-Taplócza,
Német-Jakabvágás, Kladzány, Komlós, Kapi-Németfalva, Sókút és Klenócz = 7 anyaegyház.
3. Perselyből
nem a d o t t : Plavnicza, Batizfalva, Forberg, HollóLomnicz, Kis-Lomnicz, Svábóez, Topporcz, Tótfalu, Víborna, Baradna,
Hisnyó, Fekete-Patak, F.-Sajó, Geczelfalva, Sajó-Gömör, Gömör-Panyit,
Hosszúszó, Hrussó, Jolsva-Taplócza, Kiette, Kövi. Kun-Taplócza, Pádár, Rédova, Resté r, Sebes-Patak, Stivete, Német-Jakab vágás, Komlós, Kladzány,
Kükemező, Lapos, Margonva, Mernyik, Kapi-Németfalu, Pazdics, Sókút,
Zsegnye, Cserencsény, Fűrész, Klenócz. Kraszkó, Nvust.ya,Osgyán, Pokorágy,
Pongyelok, Rá hó, Rimabánya, Rimabrézó, Szkálnok, Tiszolcz és Fancsal,
összesen 53 anyaegyház.
4. Offertóriumot
nem t a r t o t t : Baradna, Hizsnyó, F.-Sajó, Geczelfalva, Hosszuszó. Hrussó, Nandrás, Ratkó-Bisztró, Kun-Taplócza. FelsőKemencze, Pazdics, összesen 11 anyaegyház.
5. Iskolai gyűjtést nem rendezett: Bártfa I., Plavnicza, Izsákfalva,
Svábóez, Viborna, A.-Sajó, Baradna, Betlér. Bugyikfalu, Hizsnyó, Derencsény, Dobsina. F.-Lehota, F.-Patak, F.-Sajó, Geczelfalva, Sajó-Gömör,
Gömörpanyit, Hosszúszó, Hrussó. Jolsva, Jolsva-Taplócza, Kiette, Kövi,
Kun-Taplócza, N.-Rőcze, Ocbtina, Pádár. Ratkó, Ratkó-Bisztró, Rédova,
Restér. Rozlozsnya, Rozsnyó, Sebespatak, Süvete, Uj-Vásár, Veszverés,
8*

Vizesrét, Girált, Német-Jakab vágás, F.-Kemencze, Kladzány, Komlós-Keresztes, Komlós, Kükemező, Lapos, Margonya, Mernyik, Kapi-Németfalu,
Pazdics, Ránk, Sókút, Szkálnok, Cserencsény, Pokorágy, Fűrész, Klenócz,
Kokova, Kraszkó, Nyústya, Osgyán, Pongyelok, Ráhó, Rimabánya, Rimabrézó, Rimaszombat, Tiszolcz, Csanálos, Fancsal, összesen 70 anyaegyház.
Megjegyzendő, hogy az itt felsorolt anyaegyház-községek között
vannak olyanok is, a melyek a gyámintézetről tudnak megemlékezni
akkor, a mikor ahhoz segélyért kérvényt benyújtanak.
Ilyenek: Plavnicza, Svábócz, Hrussó, Baradna, Restér, Rozlozsnya,
Betlér, Komlós, Komlós-Keresztes, Német-Jakabvágás, Fűrész és FancsalJ o g és igazság szerint ilyen egyházközségeknek kérvényét
figyelembe
Serp kellene venni, hanem már az egyházmegyei gyámintézetek közgyűlésein egyszerűen visszautasítani — és a gyámintézet bizonyára irgalomszerű szeretetet gyakorol akkor, a midőn az ilyen egyházaknak • folyamodványait nemcsak, hogy számba veszi, hanem azonfelül azokat honorálja
is segélylyel.
6. Ha váljon a liptói és árvái egyházmegyékben az egyes egyházak
gyüjtésük körül alapšzabályszeri'deg jártak-e el, hogy ott, hol volt és esetleg, hol nem volt iskolai gyűjtés, persely és offertóriiun ?, azt megalapítani azért nem lehetett, mert az itt emiitett két egyházmegyéből a jegyzőkönyvekben nem volt foglalva a szokásos rovatos és részletezett kimutatás.
7. Sajnálattal említendő fel végre az, hogy a sáros—zempléni egyházmegyei gyámintézet f. évi közgyűléséről szóló jegyzőkönyvét be nem
terjesztette.
A kerületi gy. közgyűlés, a midőn örvendetes tudomásul
veszi, hogy egyházkerületünkben a gyámintézeti buzgólkodás
legkülönösebben városi egyházközségeink kebelében ez idő
szerint is pezsgő életre vall, — a midőn Justh Sámuel, István
ker. gy. pénztárosnak az 1896-ik évre a számadásokra szólóiag
a fölmentvényt megadja és neki hű fáradozása és önzetlen
buzgó sáfárkodásáért elismerést szavaz és a midőn ugyancsak
méltán kiérdcmlctt elismerést mond azon egyházmegyéknek
és egyházközségeknek, a melyek a gyámintézeti gyűjtések és
adakozások körül ez évben is egymással veseriyré kelve buzgólkodtak és a midőn végre szeretetteljes felhívást, kérelmet
intéz az eddigelé még kevésbbé vagy épen nem is buzgóikodókhoz
az iránt, hogy a házankénti és iskolai gyűjtések, valamint
gyámintézeti persely és offertóriumok tartása körül alapszabályszerű kötelezettségeiknek megfelelni igyekezzenek: a gyámintézet szabad szeretetmunkáját egyáltalán a liivek gondozó
szeretetébe ajánlja.
5. A többször idézett ker. gy. bizottsági jegyzőkönyv tudomásra
hozza, hogy az árvái egyházmegyei gyámintézet elvalahára eleget tett
kötelezettségének legalább annyiban, hogy számadását a megfelelő pénz-
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összeggel együtt ker. gy. pénztárunkba beszolgáltatta. Igaz, hogy a 7000
lélekkel biró ottani 6 egyház után a 22 frt 25 krnyi eredmény v a j m i
csekély, valamint csak fájlalni lehet, hogy ezen egyházmegyében a gyámintézeti ügyeket csak néhány tagból álló bizottság intézi el és hogy ott
egyébként is sok tekintetben az alapszabályszerű eljárás mellőztetik még.
A gyámintézeti közgyűlés örömmel üdvözli az árvái
egyházmegyei gyámintézetet, mint szent ügyünk érdekében
a tiszai egyházkerület gyámintézeti munkásai közé belépett
munkatárst, azon reménynek adván kifejezést, hogy az gyűjtő
és segélytosztó eljárásában, jegyzőkönyvei megszerkesztésében,
jelentései és számadásai fölterjesztésében, jövőre szorosan fog
alkalmazkodni a gyámintézeti alapszabályokhoz és az időrőlidőre hozott gy. kerületi gyűlési határozatokhoz.
6. A gyámintézeti bizottsági jegyzőkönyv értesit továbbá arról, hogy
kerületi gyámintézetünkhöz ez idő szerint segélyért 40 egyházközség, a
Baldácsyánumhoz 38 kérvényező folyamodik és hogy a 400 forintos szeretetadományt 4 egyházközség kérvényezi, nevezetesen : Hrussó, Várgede,
A.-Szántó és Rózsahegy. Felsorolja továbbá ezen jegyzőkönyv tiszakerületbeli azon egyházközségeinket, melyeket az ez évben a Gusztáv Adolfegvlet segélyben részesített. Ezek pedig a következők : Ruszkin 186.07,
A.-Kubin 234.46, Abauj-Szánthó 17.39, Bussócz 70.34, Dvorecz 263.80,
Diósgyőr ^63.90, Folkmár 58.62, Hernád-Vécse 678.87, Kapi-Németfalva
29.30, Krigh 9.97, Kölese 146.60, a liptói missió 205.23, Mernyik 8.79.
Orkuta 117.23, a rozsnyói kerületi árvaház 82.07, a rozsnyói kerületi polgári leányiskola 263.77, Merény 601.12, Rózsahegy 175.42, Szomolnok
29.30, Sub-Lechnicz 351.80, Tállya 146.60, Uj-Klenócz 439.89, Vázsecz
29.30, Kis-Szeben II. 278.54, Stoósz 146.60, Bártfa I. 176.92, Debreczen
318.06, N.-Károly 175.95, Tokaj 58.65, S.-A.-Ujhely 175.95; továbbá Kovács Andor hernádvécsei lelkész 299.16, Schulze Ottó ruszkini lelkész
41.03, Zathureczky Kornél volt segédlelkész 87.93, Benyóné lelkészözvegy
14.66, Palásthyné lelkószözvegy 17.59, Torkosné lelkészözvegy 23.45,
Topperczerné lelkészözvegy 35.17, összesen 6143 frt 51 kr.
7. A kerületi gyámintézeti bizottság jegyzőkönyve során indítványozza, miszerint a kerületi tőkekamat ne tőkésittessék ezentúl egyik felében, — a mint az eddigelé történt, — hanem hogy osztassék az ki a maga
egészében segélyre a jelenben oly nagyon szoruló szegényeink közé.
Ezen indítványt a ker. gy. elfogadja.
8. A tiszai kerülethez tartozó egyházmegyei gyámintézetek gyűjtését és a kerületi gyámintézethez szabad rendelkezésre felküldött összeget
a következőkben m u t a t j a ki a ker. gy. bizottság j e g y z ő k ö n y v e :
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Az egyházmegyei gyámintézet

neve

Összes gyűjtés

Szabad rendelkezésre küldött

frt

kr.

frt

kr.

A VI szabad királyi városi

551

25

223

60

A XIII szepes városi ...
A VII bányavárosi

446
233
145
411

09
18
28

191
97

16
42

70

86
99
73
95
54

139
33

98
51

A tátraaljai
A gömöri

-

...

—

—

—

A kishonti
...
A sáros—zempléni
A hegyaljai
A brassói
A liptói ...

...

...

...
...

...

.
.

—

. . .

,

95
107
520
75
114

...

67

...
Az á r v á i . . .
A kerületi tőkekamat ...
.
A ker. gyámint. isteni tisztelet offert. ...

28
90
'72

25
40

Összesen :

2893

19

—

43
232
28
42
14

38
46
45
94
83
07

90

40

—

—

1208

10

9. A szabad rendelkezésre felküldött, itt az előző pontban kimutatott 1208 frt 10 krnak felerésze 004 frt 05 krban az alapszabályok értelmében az egyetemes gyámintézetet illetvén, marad a kerületi gyámintézetnél
604 frt 05 kr. Ehhez járul a Herrmann-féle alapítvány 45 frt évi k a m a t j a
és ezzel 649 frt 05 kr. azon összeg, mely a kerületi gyámintézet rendelkezésére áll. Levonván ezen utóbbi összegből a Leopoldiánum javára 50 frt,
a ker. gy. iroda részére a szokásos 10 frt, a ker. gy. elnöknek utazási
költség fejében az egyetemes gy. közgyűléshez 50 frt, összesen 110 f r t ;
marad a kerületi gyámintézetnél kiosztásra 539 frt 05 kr.
10. A beérkezett kérvényeknek beható áttanulmányozása alapján a
kerületi gyámintézeti mai napon tartott értekezlet a következőket indítványozza :
a) hogy az egyetemes gyámintézetnek a 400 forintos szeretetadományra Hrussó — és ugyanoda a kisebb adományokra: Kis-Szeben
I. Ruszkin, Folkmár, Sub-Leehnitz, Restér, Baradna, Német-Jakab vágás,
Fürészmező, Lestinye, Abauj-Szántó, Tokaj és Fancsal ajánltassanak, a
400 frtos szeretetadomány Várgede részére helyeztetvén kilátásba és azután
Rózsahegynek :
b) hogy a Herrmann-féle alapítvány évi 45 frtnyi kamatja Svábócz
szepesmegyei anyaközségnek szavaztassák meg segélyül;
c) hogy a kerületi tőkekamatnak a ker. gyámintézet rendelkezésére
álló 45 frtnyi összege Szmrecsánynak jusson segélyül;
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d) hogy az itt a 9. jkvi szám alatt kimutatott 539 frt 05 kr. összegből 90 frtnak (Hermann 45 -f tőkekamat 45) levonása után megmaradt 449 frt 05 kr. a következő 12 egyház közé osztassék ki egyenként
37 frt 42 krral és pedig: Plavnicza, Keresztfalva, Szomolnok, Sz.-György,
Ratkó-Szuha, Rózsahegy, Komlós-Keresztes, Brassó, Zsaskó, Hernád-Vécse,
Várgede és A.-Szántó közé, visszamaradván 1 kr. a jövő évre számadási
bevételül;
e) hogy a Zelenka Pál püspök által nagylelkiileg felajánlott 100 frt
Kemény Lajos osgyáni és Institorisz József pribilinai sorssujtott lelkészeknek adassék 50—50 frtjával;
í) hogy végre a Gusztáv Adolf-egylethez folyamodók mindannyia
oda egyenlőleg meleg ajánlattal terjesztessenek föl, nevezetesen: a ker.
rozsnyói polgári leányiskola és árvaház, Kis-Szeben I., Kis-Szeben II.,
Plavnicza, Orkuta, Bártfa I., Dvorecz, Ruszkin, Sub-Lechnitz, Bussócz,
Svábócz, N.-Folkmár, Szomolnok, Stoósz, Komlós, Kapi-Németfalu, Uj-Klenócz, Mernyik, Abauj-Szántó, Debreczen, Diósgyőr, Hernád-Yécse, Kölese,
N.-Károly, Tállya, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Rózsahegy, Kis-Palugya, Yázsecz
és a liptói missió; továbbá Kunczné, Benyoné, Skultétyné, Palásthyné,
Mádayné, Zathureczky Kornél kérvényei.
A ker. gy. közgyűlés az e pont és az előző 9-ik pont
alatt hozottt kimutatásokat és felszámolásokat tudomásul véve,
a ker. gy. bizottság és ker. gy. értekezlet által a segélykiosztásra, valamint a továbbajánlásra vonatkozólag előterjesztett
indítványokat egész terjedelmükben és minden részletükben
magáévá teszi és határozati erőre emeli.
11. A mai napon ünnepelt gyámintézeti isteni tisztelet alkalmával
(offert. 72 frt) tartott épületes és eszmedús szent beszédért
a kerületi gyámintézeti közgyűlés Dráskóczy Lajos eperjesi lelkésznek elismerést szavaz.
K. m. f.
Dianiska

Szentiványi

András,

Arpád,

világi elnök.

egyházi elnök.

Strauch

Béla,

ker. gyámint. jegyző.
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Melléklet 111, a jegyzőköuyv 51. pontjához.
Szükséglet.

I. Közigazgatási

Tiszti

alap.

fizetések:

Püspök káplánja
...
Püspök irodája 1000 frt, uti á t a l á n y a 400 frt
Dispensátiókért kárpótlás

305.—
1400.—
400.—

2105.—

200.—
158.90

358.90

E g y e t e m évi segély
...
250.—
Vácz siket-néma int. v a l l á s t a n á r a . . . __ . . . . . . . . . . . .
39.29
Orgonista, Rozsnvó, Késmárk
... ...
41.—
Collegium 94 f r t 22 kr., Prot. irod. társ. % 25 frt
147.24
Czékus Istvánné kegydij
...
__•_
800.—
Uti költség 1000 frt, n y o m d a 300 frt
1300.-

2547.53

Tiszteletdijak

...
...

:

Főjegyző 100 frt, jegyző 50 frt, levéltáros 50 frt ._.
Pénztári közös 12 °/0

Kötelezett

illeték:

Segélyek:
Jogakadémiának
... ...
Leányiskola 1400 frt, 1200 f r t
T u d o m á n y i pénztár . . .
...
...
Nyugdíjintézetnek
... ... ... ... ... ... ...
Tanítóképzőnek
... ...
...
Lelkészeknek
... ...
... ... ...
...
Brassói egyháznak
... ...
... ... ... ... ... ...
Espereseknek egvházrendezési uti átalány
Ösztöndijakra..:

1000.—
2600.1700.—
1500.—
600.—
6400.—
688.88
300.—
375--

15163.88

Kamatok:
Baldácsy 69 frt 84 kr., Máday 220 frt 40 kr.
Czékus 16 frt 32 kr., ABC 12 frt 76 kr.
Letét 14 frt 47 kr., Károsodottak 11 frt 34 kr., Petőfi 11 frt 68 kr.

290.24
29.08
37.49

356.81

Törlesztés :
Zsinati k. vissza 10°/o:
Baldácsyanum 808 frtra 404 frt, Tanítóképző 350 frtra
73 f r t 20 k r

477.20

•

Vegyes:
Irodai 30 frt, portó 20 frt

—.—

50.21059.32

I. Közigazgatási

Fedezet.

alap.

Járulékok:
Egyházmegyéktől
...
Érettségi vizsgák után
Baldácsy-alapból

...

...
... ...

...

610.86
225.—
50.—

885.86

Segélyek:
Államtól

6000.688.88
4000.6400.—

Brassónak
Közalapból
Államtól szegény lelkészeknek

17088.88

Kamatokban:
Megállapított 96 évi j ö v e d e l e m 1 2 %

2804.—

Vegyesek :
Miskolczról j e g y z ő k ö n y v e k é r t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Várható rendkivüli jövedelemből lesz fedezendő . . .

4.—
276.58

21059.32

—

Szükséglet.
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II. Tudományi

alap.

Tőkésítésre :
Stenczel-alap % fele

—•-

Tiszti

132.75

fizetések:
%

Püspöknek ...
. . . . . . .... . . .
... — — — — —
Stenczel-alap % fele
Theologia 4 t a n á r ä 1400 frt . . .

895.—
132.75
5600.-

6627.75

Tiszteletekjak :
Dékán 100 frt, ének-tanitás 80 frt
Pénztár közös 16 %

180.2 1 2
- ~3

9 2

-~

Segélyek:
E g y e t , theol. akadémia ...
Theolog. k ö n y v t á r
köröknek

... . . . . . . . . . — — —
———— —

Kötelezett

2

50.—
50.—
50.— 350.

illeték:
91.01
935.279.78
300.—

Rozsnyói Prónai-alap °/o
—— —
Tanítói 11 frt, Zsedényi ösztöndíj ä 85 frt
Theol. közös kiadások . . . . . . . . .
— ...
Uti költségekre
... ... ... — —

1605.79

Vegyesekre:
Iroda 3 0 . - , portó 2 0 . E g y e n l e g mint felesleg
""

—
...

—
—.—

50.17.41
9175.70

—
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II. Tudományi

alap.

Fedezet.

Járulékok:
Egyházmegyéktől
Coílegiumtól °/o
Hittanhallgatóktól

...

...

... ...

3197.50
132.60
6 0 . - 3390.10

... ... — ...

1700.—
1 9 2 . - 1892.-

Segélyek:
Közigazgatási pénztárból
Theol. offert.

... ... ...

Kamatokban:
Megállapított 1896. évi jöved. 16 °/o

—.— 3748.—

Elszámolásból:
Collegium 1896-ról 56.06
79.54
Vegyesekből
... ... ...

— — ——— —

56.06
79.54
135.60
—•— 10.—

9175.70
i

—

Szükséglet.

III.

1 2 4 —

v

Tanítóképző-alap.

Tiszti fízetések :
Zsarnovitzky István
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Gamauf György
...
...
—
3-ik t a n á r . .

Igazgató
Internátus vezető
... ... ... ...
Gyakorló iskola
Pénztári közös 24 °/o

1350.—
1305.—
1200.-

3855.-

- . . . — — 100.—
. . . . . . . . . . . . — 100.—
200.—
317.80

717.80

Segélyek:
Tápdij-kedvezmény

... ... ... ... ... ... ...

Kötelezett

...

—•—• 1200

illetékek:

Állami n y u g d í j b a
. . . . . . . . . ...
.
330.Uti költségekre
.'.
200.—
Oollegium közös kiadás ...
... ... ... ... ... ...
279.78

809.78

Ház-számla:
Javításokra

...

...

...

... ...

—

—•— 290

Iskolai :
Igazgatónál
... ... . . . ... ... ... ... ... . . . ... ... ...
Internátus
...
... ...
... ...
Vegyes
... ... ... ...
. . . . . . . . . ... —
E g y e n l e g m. felesleg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... —

250.—
360.—
50.—
—•—

660-

5.42
7538.-

Jegyzet. A tiszti fizetésekhez tartozik még a folyó tanévre alkalmazott helyettes tanár
tízetéseííl megállapított 900 frt.

—
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Fedezet.

III. Tanítóképző-alap.

Járulék:
Nyugdíjhoz tanárok . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—.—

140.—

Segélyek:
Közigazgatási pénztár . . . . . . . . . . . . . . .
...
Igazgatótól
...
... — — — — — — — — —
lakbér

600.—
700.—
2 0 0 . - 1500.-

Kamatokban:
Megállapított 1896. évi jövedelem 24°/o

—.— 5 8 9 8 . -

126

IV. Ny uffdij intézeti
>

alap.

,-'». . 1

Szükséglet.

Tiszteletdijak:
Pénztári közös 39 °/o

364.49

Nyugdijakra:
24 férfitagnak
_.
v
76 özvegynek
12 özvegyi segély . . . . . . ....

3010.—
10125.—
63.— 13198.-

...

Kö telezett

illeték:

Úti költség
Vegvesek

150.—
—
60.— 2 1 0 . -

Fedezet.

Kötelezett

illeték:

Tagoktól . . .

1467.-

Segélyek:
Közigazgatási pénztár

. . . . . . . . . ...
1500.200.—

Offertoriumok

1700.—

Kamatokból:
Megállapitottt 1896. évi j ö v e d e l e m
Vegyesekból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tőke számlától, fedezendő hiány

39°/o

9346.50.—
1209.49
13772.49

Árvaházi

alap.

Szükséglet.

Tiszti

fizetés:

f

A r v a - a t y a ... . . . ...
Pénztári közös 9°/o

400.—
198.72

598.72

13772.49

— 127 —

Segélyek:
Á r v á k taníttatása künn és benn . . .
...
Kötelezett illeték
Ház-számla
... ... — ... — — — — ...
Internátus
' . . . ...
— — —— ——
Távozó árvák-alap %>
..
Vegyesekre
...
—
—— ——

150.—
200.—
300.—
2500.—
12.52
50.-

Fedezet.

Kamatok:
Megállapított 1896. évi jöved...

9%

2208.—

Segélyek:
Gyámintézettől
... ...
— — — — 150.—
G. A.-egylettől
150.E g y házkerületből
500.—
Rendkívüli és rendes t a g o k t ó l . . . . . . . . .
366.—
Ház-számla
... ... ...
— — — — —
Házi bevétel
— — — —— —
Egyenleg, fedezetlen hiány
... ...
...
3811.24

VI. Kisebb

1166.—
30.—
100.—
307.24
3811.24

alapok.

Baldácsy-alap.
Szükséglet.
Segélyekre
Püspöknek évi osztalék Va-da
Uti t é r i t m é n y közig, pénztár . . . — — ... . . . — —
Posta-kiadás
... — — — — — — — '
E g y e n l e g tartalék-alapra
... ... — — — — — —

1900.—
1166.67
50.—
6.—
447.17

Fedezet.
Központból évi járulék
Közigazgatási pénztár ü/o
" —

... ... ... ... — — — —
—— — — — —
3569.84

Máday-alap.
Szükséglet.
Ösztöndíj 2 theologusnak . . .
Baldácsy-alap v i s s z a . . . . . . „ .

... — — — — —
— — — — ——

200.—
20.40

'^^o'cm
(>,)..S-l
3569.84

—

128

--

Fedezet.
Kamat, Sütheő-kötvény
___ ...
Takarékpénztár 26 frt 25 °/o

_

219.40
1.—
220.40

Zsinati

220.40

költség-teher.
Szükséglet.

Baldácsy-alapnak 808 frtra ...
... ... ... ... ... ...
Tanítóképzőnek 350 frtra ... ... ... ...
... ... ...

404.—
73.20

Fedezet.
Közigazgatási pénztár 10 °/o

...

X.
477.20

477.20
477.20

Ezen költségvetés a jegyzőkönyv 51. számú pontjában nyert meghatalmazás alapján a. jegyzőkönyvhitelesítő- és a pénzügyi bizottság mai
napon közösen tartott ülésében megállapíttatott.
Miskolcz, 1897. évi október hó 2-án.
Zelenka

Pál,

Szentiványi

püspök.

Terray

világi elnök.

Gyula,

Lichtenstein

főesperes, pénzügyi bizottság e. elnök.

József,

a kerületi pénzügyi bizottság elnöke.

Glauf Pál,

Polgár

egyházkerületi főjegyző.

Strauch

Arpád,

Lajos,

pénzügyi tanácsos.

Béla,

Kulcsár

egyházkerületi jegyző.

Károly,

pénztárnok.

Marusák

Károly,
t/

ellenőr.

'

TARTALOM.
Pontszám.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
, 26.

Lapszám.

Jelenvoltak, előzmények „_ . . . . . . ___ . . . . . .
...
1 - 6
6
Egyházker. felügyelő helyettesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Helyettes világi elnök megnyitója _•__ . . . . . . . . . . . . ....
7
Képviselők igazolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Jegyzők helyettesítése... . . .
, ... ... ...
7—50
Püspök évi jelentése . . . . . . .... . . . . . .
... ... ...
50
Ellenőri és számvevői esküminta
... ... ... ... ...
51
Egyházker. számvevő és ellenőr eskütétele . . . . . . . . . . . .
51
Egyházker. törvényszéki birák pótválasztása
... ... ...
51
Hörk József búcsúlevele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az előadói rendszer elfogadása; ideiglenes szakbizottságok
52
kiküldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Egyházi közalapra f. é. kivetés
... ... ... ... ... ...
54
Háztartási szabályrendelet életbeléptetéséről jelentés ... . . .
54
Rendbüntetési szabályrendelet hatályba lépéséről jelentés
Politikai községek beosztásáról alkotott szabályrendelet mó55
dosítása
. . . . . . . . . «... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyházker. szabályrendeletről jelentés . . . . . . . . . . . . . . .
55
Tanügyi bizottság választása ; Materny Lajos indítványa a
vallásoktatásra nézve . . . . . . . . . . . . . . . — —
56
A középiskolai vallásoktatás ellenőrzésére kiküldött biztosok eljárásáról jelentés . . . . . . . . . . . . . . . — — —
56
Arvai egyházmegye alkotmányos magatartásáról j e l e n t é s . . .
57
57
Egyetemes közgyűlésre képviselők küldése . . . . . . ; . . —
Tátraalja kérelme az egyetemes gyűlési képviselők válasz58
tására nézve
... ... ...
... ... ... — — —
Egyetemes bizottságok és szabályrendeletekre vonatkozó m.
59
é. határozat m e g ú j í t á s a . . . . . . . . .
. . . . . . --- —
59
Egyetemes törvényszéki birák útiköltsége . . . . . . .... . . .
. 59
Theologiák egyesítését tárgyazó javaslatról jelentés . . . . . .
59
Egyetemes nyugdíjintézetről jelentés
. . . . . . . . . ._. . . .
60
Közalapból nvert s e g é l y e k . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . --60
Egyetemes névtárról jelentés . . . . . . . . . . . . — — . —

—

1 30

—

Pontszám.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Baldácsy-alapitványról jelentés s meghatalmazottak választása
Egyetemes pénztár m. é. számadásáról jelentés ... ... ...
Lelkészi s tanitói fizetéseket kiegészítő államsegély ... ...
Különféle segélyekről jelentés ... ... ... ... ...
Lelkészi fizetések összeírása
___
...
Miniszteri rendeletek ... ...
... ... ... . . . ... ...
Collégiumról évi jelentés ... ... ... ... ... ... ... ...
Árva egyházmegye önállóságában s Abos eddigi kötelékében
való meghagyása ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35. A VI sz. k. v. egyházmegye fenmaradása s ez ellen fellebbezés
... ... ... ... ... ... ... ... ... — —
36. A VII b. v. egyházmegye feloszlása
... ... ... ... ...
37. A hegyaljai egyházmegye kettéválása ... ... ... ...
38. Helyettes jegyző választása
... ... ... ... ... ... ...
39. Fő- és középiskolák 1896/97. tanévi állapotáról jelentés ...
40. Vallástani pályamunkák kiadatása és a népiskolai tankönyvjegyzék kiegészítése ... ... ... ... ... ...
4 L Ker. coll. theologiáról évi jelentés ... ... ...
... ...
42. Ker. coll. tanitóképezdéről évi jelentés ; Zsarnoviczky István
tanár szabadságoltatása s helyére ideiglenes tanár alkalmazása
... ... ... ... ... ... ... ... — ... —
43. A ker. polgári leányiskola épületének felavatásáról s a
mult tanévről szóló jelentés ... ... ... ... ... —
44. Lelkészi és theol. szakvizsgálatokról jelentés
... ... ...
45. Tanitói képesítő vizsgálatokról jelentés; tanképesitő vizsgáló
bizottság választása
... ... ... ... ... ... — ...
46. Vallástani vizsgálatokról jelentés
. . . ... ... ... ... ...
47. Érettségi vizsgálatokról jelentés
... ... ... ... ... ...
48. Vallástanári állomások szervezéséről jelentés és intézkedés
49. Népiskolák állapotáról jelentés ... ... ... ... ... ... . . .
50. Tanári értekezlet jegyzőkönyve
... ... ... ... . . .
51. Pénzügyi bizottság évi jelentése
... ... ... ... ... ...
52. XIII sz. v. egyházmegye nyilatkozata a Zsedényi-ösztöndij
kiosztási módozata iránt
... ... ... ... ... ... ...
53. Hörk József kérvénye kölcsöntörlesztés iránt
... ... __.
54. XIII. sz. v. és T á t r a a l j a felterjesztése az államsegély hovaforditása t á r g y á b a n . . . ... ... ... ... ... ... ... ...
55. Theológia és tanítóképezde költségelőirányzata, collég, közös kiadások kimutatása
... ... ... ... ... ...
56. Brassó kérvénye az államsegélyből arányos részesittetése
iránt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
57. Gömöri egyházmegye felterjesztése a tűzkárbiztositási 4 0 %
jutalék felosztása iránt ... ... ...
... ... ... ...

Lapszám.

60
61
61
62
62
62
63
65
65
66
66
66
66
70
70

72
73
75
76
77
78
80
81
81
82
84
84
84
84
84
85

—

131

—

Pontszám.

Lapszárrt.

58. Ker. nyugdíj intézeti bizottság évi jelentése
___ ...
59. Ker. számvevőszék évi jelentése
___ . . . ___
... ...
60. Ráhó egyházközség adókivetése elleni felebbezés
61. Ker. árvaházról évi jelentés
... ___ ... ___
62. Ösztöndijak kiosztása
... ... ... ... ... ...
63. Tűzkárbiztos évi jelentése ...
___
___ ___
...
64. Elischer Mihály felebbezése
... ... ... ... ... ... ...
65. Baldácsy-segélvek kiosztása
... ... ... ... ... ... ...
66. Rédovai iskola államosítása
... ... ... ___ ... ... ...
67. Horváth László felebbezése
...
... ... ... ...
68. Balázs Péter felebbezése ... ... ... ... ... ... ... ...
69. Liptó felterjesztése a tanfelügyelők sérelmes eljárása tárgyában

85
86
87
88
88
89
89
89
90
90
91
91

/

70. Liptó és Árva jogigénye a Reischel-alapitványhoz
... ...
71. Tranovszky-egylet alapszabályai
... ... ... ... ... ...
72. Liptómegyei közig, bizottság átirata a tanitók anyakönyvvezetőkül való alkalmaztatása tárgyában
... ... ... ...
73. Ker. iskolai járandóság kivetése a f. évre ...
...
74. Ker. gyámintézetről jelentés
...
... ... ... ...
75. Tátrai fürdőtelepek lelkészi gondozása ... ... ... ... ...
76. Jövő évi közgyűlés kitűzése
... ... . . . „_ ...
...
77. Lekenvei iskolai vagyonközösség megszüntetése ... _.. ...
78. Terray Gyula felebbezése. Irányelvek az iskolák államosítására nézve
... ... ... ... ... ... — . . . ... — —
79. Fekete-Lehota iskolájának államosítása .... ... ... ... ...
80. Felső-Kubin iskolájának államosítása iránt kötött szerződés
megsemmisítése *_.. ... ... — — —
— — —
81. Strázsa iskolájának államosítása
... ... ...
...
82. Poprád határozata iskolájának felekezeti jellegére nézve ...
83. Nyustya iskola-közösségét tárgyazó szerződés jóváhagyása ...
84. Coll. jogakadémia kérvénye államsegély nyerése iránt
...
85. Felsó-Sajó, Hosszufalu-Fürészmező, Bácsfalu és Zsazskó kérvényeik a lelkészi fizetés kiegészítése iránt ... ... ... ...
86. Kapi-Németfalu felebbezése
... ... ... ... — — —
87. Indítvány statisztikai évkönyv tárgyában
... ... . . . ...
88. Kassa II. egyházközség elnevezése ... ... ... ... — —
89. Brassó számvevőszéki szabályrendelete ... ... ... — —
90. Indítvány az 1848. évi X X . t.-cz. életbeléptetésének sürgetése iránt
... ... ... ... ... — — — — — —91. Indítvány az ötödéves tanítói kórpótlék tárgyában ... ...
92. Brassó jelentése a népiskolai vallástanítás tárgyában ... ...
93. Indítvány a tanítóknak az országos gazdasági statisztikai
adatok felvételére való alkalmaztatásukra nézve
... ...
94. Kishont felterjesztése közig, pénztárának segélyezése iránt

92
92
92
93
93
94
94
94
94—96
96
96
96
97
97
97
98
98
98
99
99

99
100
100
100

—

132

—

Pontszám.

95.
96.
97.
98.
99.
•100.
101.

Lapszárrt.

Indítvány a supplicatio eltörlése iránt ... ... . . . ....
Brassó felterjesztése Török József nyugdíjaztatása iránt
Rozsnyó, Mühlenbach és Majerka szavazatjoga ... ...
Dusa felebbezése
... ...
Jeszenszky P á l nyugdíjaztatásáról jelentés ... ... ...
J e g y z ő k ö n y v hitelesítésére bizottság küldése
A gyűlés bezárása
...
J e g y z ő k ö n y v hitelesítése
...
... ... ... ...

...
...
...
...
... .

100
100
101
101
101
101
102
102

MELLÉKLETEK.
I. Népiskolák mult t a n é v i állapotáról k i m u t a t á s
II. Ker. gyámintézét j e g y z ő k ö n y v e
...
III. Ker. pénztár költségvetése

105
112
120

A

TISZAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET
MISKOLCZON

1898-IK ÉVI Á P R I L H Ó 14. É S 15-IK N A P J A I N

MEGTARTOTT

K Ö Z G Y Ü L E S E N E K

EGYZŐKÖNYVE

MISKOLCZ

WAUNEK ÉS SZELÉNYI KÖNYVNYOMDÁJA
1898.

pécsujfalusi PÉCHY TAMÁS
Ő Felségének valóságos belső titkos tanácsosa, az I. v a s k o r o n a - r e n d tulajdonosa, volt közlekedésügyi m. kir. miniszter, az országgyűlésnek és az
evangy. egyház egyetemes zsinatának volt elnöke stbi; tiszai ág. hitv. evangy
egyházkerületünknek 1876-tól, a nagy Zsedényi után, é r d e m d ú s felügyelője

1897. szeptember hó 17-ik napján, éjjeli 11 órakor,
munkás életének 69-ik, boldog házasságának 40-ik
é v é b e n az Ur rendeléséből az apákhoz tért.
1829-ben A bánj m egy e'ben levo Alsó-Kázsmárkon nyerte az
Úrtól földi életét. Eperjesen, Sárospatakon végezte iskoláit.
1848-ban az alig 20 éves ifjú tiszteletbeli fogalmazóvá lett a
Deák-miniszteriumban. Innen honvédnek ment s a szabadságharczban századosi rangig emelkedett. A fegyverletétel után közkatonává soroztatott be az osztrák hadseregbe. Innen U/2 évnek
kitöltése után külföldön hosszabb utat tett s aztán visszavonulva,
ősi birtokán gazdálkodék. 1861-ben a vármegye körében kezdett
szerepelni. Szereplésének eredménye volt: 1867-ben alispánná,
1868-ban országgyűlési képviselővé történt választása. Országos
pályája innen indult ki és ezen pályáját fényesen futotta meg.
1875-ben mint a balközép oszlopos tagja, közmunka és közlekedésügyi miniszterré lett, 1880-ban a képviselőház elnökévé választatott. Ily minőségben dicsőséggel eltöltött 12 év multán a változott politikai viszonyok s már akkor jelentkezett súlyos testi
baja miatt az elnöki helyet elhagyta s mint egyszerű képviselő
folytatta politikai működését mindig a haza javára, a ház tekintélye- és tisztességeért, az okos és békés, mérsékelt, de igaz
szabadelvüse'g diadaláért . . . elmondhatjuk, mind halálig hűen,
emberül.

n
Egyháza őt, fancsali anyaegyházi kis körén kívül, 1870-ik
évig nem ismeré. Ez évben Sóhalmy János tállyai birtokosnak
lemondása s majd elhunyta után a hegyaljai egyházmegye közbizalma őt hivta meg az egyházmegyei felügyelői székbe s ő
ezt elfogadta, helyét pedig Tokajban 1871. julius 11-ik napján
megtartott közgyűlésen eskütétellel és beszéddel tettleg elfoglalá.
Nagymérvű politikai el foglal tatása daczára is mindig jóakarattal
munkált egyháza közjaván, ha nem is köztünk mindig, ámde
mindig velünk.
Egyházias ilyen és politikai tiszteletrekeltő emelkedett szereplése ismertté tevé őt az egyházkerület közönsége előtt. S ezen
közönségnek csakhamar nyilt alkalma őt teljesen a magáénak
vallhatni.
Dicső emlékű báró Prónay Gábor elhunytával az egyetemes
felügyelői székre az egyetemes egyház közbizalma egyházkerületünk lánglelkű és áldozatkészségben is tündöklő felügyelőjét,
Zsedényi Edét emelte fel. Ez okból történt leköszönése után,
megindult a nagy és nehéz harcz. Az egyházias nagy érdemeknek előnyt nyújtók számosan Bánó József körül csoportosodtak
mig a közönség másik része, kivált a szepességen lakók, Péchy
Tamás, ekkor már közlekedési m. kir. miniszter köré csoportosodott. Az akkor még szokásban volt jelölő szavazatok az egyházkerületi közgyűlésen, 1876. márczius 7-én Miskolczon bontattak fel és a 44 szavazatot kapott Bánó Józsefet a 43 szavazatot kapott Péch}^ Tamással uj választás alá vitték. Ezen
második szavazásnál, a melyre vonatkozó szavazatlapok ugyancsak Miskolczon, 1876. május 9-én megtartott kisgyülésen bontattak fel, Bánó József 59 szavazata ellenében 76 szavazattal
Péchy Tamás lett egyházkerületi felügyelővé megválasztva.
A választás ezen eredménye az egyházkerület évi közgyűlésén, Jolsván, 1876. évi augusztus 9-én határozatul kimondatott s az újra választott felügyelő itt világi elnöki székét
eskütétel után nagyobb beszéddel elfoglalá.
Ily módon megkezdett működése zajtalan, de termő volt.
Meleg szive, szelid természete, gyors felfogása, nagy tapasz-
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talata, erős logikája, felmelegedni tudó iigy- és eniberszeretete:
társas érintkezésében kellemessé, viták hevében bonczolással,
békitéssel imponálóvá, elnöki helyén tiszteltté tevék őt. Gyenge
testi szervezete és a, politikai életben a teljes embert foglalkoztató tevékenysége daczára is ott, a hol s akkor, a mikor csak
lehetett, szívesen vett a közegyház közmozgalmaiban tevékeiry
részt. Mint egyházmegyei felügyelő 1871-ben Rozsnyón és
1872-ben Nyíregyházán, 1871., 1872., 1874. és 1875. években
pedig Budapesten az egyetemes gyűléseken vett részt. Mint egyházkerületi felügyelő 1876-tól az egyházkerületnek Jolsván (1876),
Gölniczbányán (1877), Dobsinán (1880), Iglón (1881), Nyíregyházán (1884), Késmárkon (1886), Miskolczon (1887), Brassóban (1889), Miskolczon (1890), Poprádon (1891), Dobsinán (1892)
és Uj-Tátrafüreden (1893) megtartott közgyűléseiben világi
elnöki teendőket végzett, a mindig Budapesten megtartott egyetemes közgyűléseken pedig 1876-tól 1893-ig, az 1879., 1888.,
1890. és 1892-i k éveket kivéve, minden évben részt vett.
Nagyobb jelentőségű szereplése volt 1883-ban mint helyettes
egyetemes elnöknek báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek
székfoglalása alkalmával, 1890-ben a püspökválasztásnak elrendelése, a szavazatok felbontása és püspök beiktatásánál ténykedés; 1891-től 1894-ig az egyetemes zsinaton világi elnöki
minőségben közreműködés.
1893-ban az Ur kifürkészhetlen rendeléséből kór támadta
meg különben is már roncsolt testi szervezetét s lassú emésztéssel tette őt szenvedővé, a külvilágban és az egyházban tevékenységének folytatására képtelenné. Gyűléseinken azóta nélkülöznünk kellett jóságát és bölcseségét. Házánál azonban mindig érdeklődéssel tárgyalt egyházunk dolgairól, készséggel fogadta és végezte el az elnöki teendőket.
Súlyos baja daczára is az egyházkerületi közgyűlésen Miskolczon részvételre Ígérkezett. Előző napon a bizalmas tanácskozmányban csakugyan részt vett. Két óra hosszat tartott e
tanácskozás után visszautazott közelben lakó gyermekéhez azon
ígérettel, hogy a következő nap reggelén a közgyűlés megnyitására és ha lehet, vezetésére is bejő. Ember tervez . . . Másnap reggeli 6 órakor küldöncz jött, elhozta utolsó levelét:
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„Méltóságos Püspök url Ez éjjel a hideg kilelt s igy kérem a
gyűlésen magamat helyettesíteni, ha azonban egészségem engedi,
később be fogok menni. Híve : Péchy Tamás. Kelt Újfaluban,
1897. szept. 15."
Három órával később az egyház templomában megtartott
közgyűlésen az első szó volt, Istenhez történt felfohászkodás
után az elmaradásról s szomorú okáról szóló elnöki jelentés,
melyre nézve — a jegyzőkönyv szerint — „a közgyűlés őszinte
részvéttel járul hozzá a püspök óhajához, hogy felügyelőnk
fényes múltja nyerjen egyházkerületünk körében még hosszú
és derült jövőt!" Ember kiván . . . ki hitte volna, hogy ez már
csak a „ragyogó emlék"-en nyer jelentőséget.
A három napig tartott közgyűlés közönsége péntek délben
szétoszlott. Ez alatt a nagy szenvedő Újfaluból leányától Kázsmárkra, otthonába visszatért. Kisebb fokú hideglelést kapott.
Péntek délben kertjében történt séta után szobájába tért, hozzáfogott uzsonnája elfogyasztásához. Nem Ízlett. Pipára gyújtott.
Félre tette. Szivarra gyújtott. Félben hagyta. Estve lefeküdt s
falfelé fordulva, szenderedni látszott. Szerettei s az orvos ott
voltak. Tizenegy óra felé háromszor mély sóhajjal vált meg
lelke meghidegedett testétől. Szívszélhűdés vetett határt földi
életének.
A szomorú hirt a sújtott család megbízásából, az immár
özvegy nő és leányainak lelkésze, Ujj József, kázsmárki ev. ref.
lelkész hozta be Miskolczra személyesen, a temetés iránt való
intézkedésre hiván fel egyúttal a püspököt. A német császárt
fogadó budapesti nagy napokra való tekintettel, a temetés szept.
2l-re tüzetett ki, a felében ev. ref. családra való tekintettel
pedig a helybeli ev. ref. lelkésznek is adatott a sir felett szerep.
Szombat délben már megindult a szomorú munka.
Táviratilag ment a kabinetirodának, cultusministernek,
egyetemes felügyelőnek, a többi egyházkerületek felügyelői- és
püspökeinek és a 11 egyházmegye főespereseinek és felügyelőinek az értesítés.
Háromszáz gyászlap nyomatott és küldetett szét; a távirati
értesítést nyerteken kivül az ev. ref. egyházkerületek, az erde'ly-
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részi ev. egyházker. és az unitárius egyház püspökeinek és gondnokainak, úgyszintén az egykázkerületbeli egyházaknak, fő- és
középiskoláknak.
Az egyházkerület és az egyházmegyék képviselői Miskolczon
gyűltek össze s innen 12 kocsin mentek Kázsniárkra a temetésre s onnan vissza. A gyászkoszoruk is innen vitettek a
ravatalra.
Kedden déli 1 órakor indult Miskolczról a szomorú menet.
Résztvettek abban az egyházkerület képviseletében a püspökön
kivlil: Glauf Pál egyházker. főjegyző, Lichtenstein József pénzügyi bizottsági elnök, Kulcsár Károly pénztáros és Marusák
Károly ellenőr kerületi és tátraaljai koszorúkkal;
az árvái egyházmegyéből: Hrobony János főjegyző-lelkész
koszorúval;
a brassói egyházmegyéből: Moor Gyula főesperes koszorúval;
a gömöri egyházmegyéből: Szent-Iványi Arpád felügyelő,
Terray Gyula főesperes, Hámos László főispán, Szontagh Zoltán
felügyelő, Bartholomaeidesz László, Balthazár Antal, Becser Endre,
Weisz Antal és Poputh Győző lelkészek, Oravecz Mihály főgymn.
igazgató és Nemes János dobsinai tanító koszorúval;
a hegyaljai egyházmegyéből: Radvány István kir. tanácsos,
felügyelő, Turóczy Pál esperes koszorúval;
a hét bányavárosi egyházmegyéből: Wittchen Frigyes esperes;
a sáros-zempléni egyházmegyéből: Chotvács Endre főesperes.
Külön utaztak s résztvettek a temetésen:
a VI sz. k. v. egyházmegyéből: Bánó József érd. felügyelő,
Benczúr Géza kassai felügyelő, Hornola István kassai lelkész,
Möhr Béla kassai segédlelkész, Szakmáry Károly kassai Il-od
felügyelő, Beller Károly érd. kerületi pénztáros Kassáról, Grosz
Ernő és Weber Pál főgymn. tanárok Késmárkról, Draskóczy
Lajos lelkész Eperjesről, dr. Szlávik Mátyás collegiumi igazgató,
Bogsch Albert kassai igazgató-tanitó.
A hegyaljai egyházmegyéből: Majerszky Béla nyíregyházi
felügyelő, Materny Lajos debreczeni, Ozékus László szántói,
Doniján Elek fancsali, Kovács Andor vécsei lelkészek, Kubinyi
Miklós birtokos.
f
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A VII bányavárosi egyházmegyéből: Zimmerman Andor
gölniczi lelkész.
A sáros-zempléni egyházmegyéből: Bánó Árpád egyhm.
felügyelő.
Képviselve voltak továbbá: az országgyűlés dr. Berzeviczy
Albert alelnök által, a minisztérium Bartos Andor és Fabiny
osztálytanácsosok által, az országos kaszinó és honvéd-egylet,
az ev. ref. egyház, Abaujvármegyei lelkész és világi tagjai
által, Borsod-, Gömör- és Abauj vármegyék küldöttségileg.

A kedden délután 3 órakor megkezdődő temetést megelőzőleg az egyházkerület képviselői személyesen tolmácsolták a
gyászoló özvegy és családja előtt a hálás egyházkerület mély
részvétét s letették a ravatalra a koszorúkat.
A temetést az abauj i ev. ref. tanítói dalegylet éneke vezette be.
Püspök a következő imával vezette be Glauf Pál egyházkerületi főjegyzőnek alább egész terjedelmében közölt emlékbeszédét :
Rendelkezésed hozott halandó teremtményeidet, minket, az
enyészet ezen áldozata mellett is szent szilied elé, mindenható
Isten! Leborulva valljuk, hogy szent akaratod s örök törvényeid
uralkodnak a Mindenség s benne a porszemek, emberteremtményeid felett is. Nincs ez alól sem a százados tölgyre, sem a
fűszálra nézve kivétel. Rommá lesz a porból vett minden alkotás. Vége van és lesz e földön kezdetet nyert mindennek. Egyedül te vagy törvényeid s nagy világod felett uralkodó öröktől
fogva örökké! Egyedül igazságodnak és kegyelmednek van,
szellemnapod egy szikr aj a a hivő léleknek a siron innen alkotva
nyilvánulásában folytatólagos élete.
Gyász és siralom zokog az immár Hozzád tért felett irgalmas szent Atyánk! Haza, nemzet, család, egyház méltó siralma
emelkedik vérző szivek fohászában egyesülten Hozzád, ki ezen
elhívott hű szolgádban oszlopot emeltél, nagy és áldásos munkára őt, a küzdők legnemesbjét képesítőd; szellemi és valláserkölcsi erővel eddig, jól megérdemelt nyugalomra téréssel most
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s boldog hitünk szerint földi és mennyei élettel ezutánra ajándékoztad meg őt.
Hálaadásban és dicsőítésben hoz most porba omolt gyermeksereged égő áldozatot neked, mennyei Szent Atyánk ! Búés vigasz-, panasz- és hálaadás-, csapás és áldás, mélységgel
és magassággal, múló az örökkel érintkeznek s egyesülve áldanak Téged, ki őt hazánk, nemzetünk, egyházunk s a családnak
mindvégig ilyenül, — a kegyelem évek határáig oly soká megtartád.
Ily módon, hullámzó érzelmekkel kezdjük meg most a legnehezebbet, végezzük e szivbontó munkát: vallásos hittel feltámadás, viszontlátás s örökélet iránt, — áldó emlékezettel
állam-, egyház-, családnagyi ragyogó múltja felett, — vallásos
reménynyel, h o g y mert hivő gyermeked volt mindvégig s mint
ilyen, szent akaratod szerint igyekezett munkálni szent meződön,
értékesíteni a neki adott legdrágább kincseket: megkapta immár
Tőled a Jelenések angyala szózatában foglalt égi jutalmat:
„mert fáradtál és nem fáradtál el, megterheltettél és elviselted,
az én nevemért munkálódtál és győzted, enni adok neked, győzőnek, az élet fájáról, mely van Isten paradicsomának közepette."
Oh tekints le reánk irgalommal s vezérelj minket továbbra
is kegyelmesen az élet, halál és feltámadás örök Ura, a mi
Urunk a Jézus Krisztus által
Ámen.
Gyászbeszéd.
„Mély megilletődéssel s a veszteség fájdalmától leverten
jöttünk a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület képviseletében
búcsúzni, vagyis inkább visszaadni azt a búcsúlátogatást, melyben csak a minap Te részesítettél minket, közgyiilésileg együttvoltakat. Megdicsőült halott, kinek elhunytával gyászba borult
családod s elárvult egyházkerületed egyaránt igy zokoghatnak
a zsoltár szava szerint: „Megszűnt a mi szivünknek öröme, elesett a mi fejünknek koronája!"
Abban a felejthetetlen búcsúpillanatban aggódva vettük
észre, hogy már nem annyira a testi erő hozott közénk, mint
inkább a lélek sejtelemszeru vágya: még egyszer látni és fogadni azoknak szeretetét, ragaszkodását és hódolatát, a kiknek
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hűségében nem csalatkoztál soha; még sem hittük volna, hogy
ely hamar válik végrendeleteddé e szavad, melylyel tanácskozásunkat megnyitád: „Áldom az isteni gondviselés kegyelmét,
mely megengedte, hogy hosszú pályám elborult alkonyán még
egyszer megjelenhettem önök között s hivatkozva azon élettapasztalatomra, hogy az ember legdrágább kincse a vallás, még
egyszer kérhetem arra, hogy a hazaszeretet mellett ápolják híven egyházunk szeretetét."
íme, szent fogadást teszünk megdicsőült szellemedre, hogy
megtartjuk e végrendeletedet: hőn szeretjük a hazát s hiven
szolgáljuk a Krisztus anyaszentegyházát!
E két eszmény: haza és egyház, — ez kölcsönözte meteorszerű életpályádnak a fényragyogást; e két eszménynek emeltél
szivedben Te is oltárt, melyen utolsó lehelletedig hűséggel áldoztál.
A u. n. nagy időkben, a nemzeti ébredés örökké dicső hajnalán, ifjan szállottál táborba harczolni a haza függetlenségeés szabadságaért. Majd azután tudásoddal, ékesszólásoddal a
honfiak legjobbjainak hitével, lelkesedésével, kitartásával munkálkodtál az alkotmány helyreállításán; mig a nemzet és a
király növekvő bizalma az állami magaslatok legkiválóbbjaira
emelt. De Téged ott fent sem tántorított meg a szédület, ott is
hű maradtál eszményeidhez: hazádhoz s egyházadhoz; — a
jellem és az elv tiszta, nemes, önzetlen idealizmusához; — törhetlenül és következetesen vallott meggyőződésedhez. A bonfiúi kötelességérzeted még az utóbb kínosan jelentkezett testi
erőtlenség felett is győzedelmeskedett, a mennyiben a nemzet
tanácsában mindvégig bölcs Gamálielként hallattad intő s óvó
szavadat.
Hazafiúi érdemeidet a történelem örökitendi meg; ám a
haza nemtője bizonynyal most is itt áll ravatalodnál, hogy ráhelyezze a nemzet hálájának s kegyeletének hervadhatlan koszorúját.
Szivünk legszebb, legüdébb virágaiból fonott koszorút hoztunk mi is koporsódra, egyházkerületünknek az Urban elhunyt
világi vezére, ki tündöklő életpéldáddal megmutattad, hogy a
hazaszeretet az egyház szeretetével, az államférfiúi gondok az
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egyházi közszolgálattal, a magas műveltség a vallásossággal
nemcsak nem ellenkeznek, de kölcsönösen kiegészítik egymást,
mint olyanok, melyeknek harmóniáján egyedül épülhet fel az
ember valódi szellemi és erkölcsi nagysága.
A Te nagyságodhoz azokon kivül még egy nemes tulajdonság járult hozzá kiegészitoleg, t. i. családfői gyöngéd szereteted, hűséged, gondosságod. Minélfogva ravatalodnál, 69 évre
terjedett életpályád ez előttünk sötétlő határdombjánál, szintén
ugy elmondható az a rövid, de a legnagyobb méltatást jelentő
szó, melyet az evangyéliom szerint a Golgotha keresztjénél ama
pogány százados a kiszenvedett Idvezitőről mondott:
„Bizony, ez ember igaz volt."
Oh miért is van halál, enyészet, mulandóság, hogy el kell
vesztenünk emberi nemünk legjelesbjeit is, a kiknek világító
életszövétnekiik biztató fényt vet a létért való e sivár földi
küzdelemre; — s a kiknek életpéldájából oly jói esik látni, hogy
mégis van eszmény, hit, — van egy magasabb erkölcsi világrend, van mennyei üdvösség ?! — Hiába! — Az irás szava
szerint: „Elvégeztetett dolog az emberek között, hogy egyszer
meghaljanak; azután pedig Ítélet lészen." Meg kell tehát keresztyénileg nyugodnunk Istennek e tanácsán is, melynél fogva levette a megboldogultról gyötrelmeinek keresztjét s megadta
neki az örökélet üdvét.
Idvezült szelleme még egy utolsó ölelésre tárja ki karjait
felétek megszomorodott családja, rokonok, barátok és résztvevők.
De viszont a vesztes s megilletődött szivekből feléd is búcsúsóhaj emelkedik, Idvezült Halott, — adjon az édes hazai föld
honfiúi szivednek csendes nyugodalmat s a halhatatlanság'dicsfényébe öltözött emléked legyen áldott, — áldott örökké. Ámen.
A sirbolt felett Ujj József helybeli ev. ref. lelkész bevezető
beszéde után Doniján Elek, mint a kázsmárki
fiókegyháznak
lelkésze Fancsalból, mondta az imát és az áldást.
Délutáni 5 órakor már otthonában volt a dicsőült porhüvelye. Ott hagytuk szép kilátást mutató domboldalban, árnyas
fák közt, boldog pihenésre. Elvittük azonban s éltetjük büszkén
és hálásan haza, egyház- és családszeretetről, Isten adta nagy
tehetségeinek nemes módon és önáldozattal értékesítéséről, oda-
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engedő, lelkes szolgálatairól a jő ós valójában nemes férfiak
kiválóbbjának erkölcsi képéről a ragyogó emléket.
Siri álma békés, ragyogó emléke legyen áldott!
(Lenyomat a tiszai ág. h. ev. egyházkerületi „Körlevelek" 1807. évi utolsó füzetéből, a
LXI. körlevélből.)

EMLÉKBESZÉD.
A tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület által
P É C H Y T A M Á S emlékére.
Miskolczon, 1898. évi április 14-én rendezett gyászünnepélyen
mondotta Glauf Pál esperes, egyházkerületi főjegyző.
Textus: Kolossal). 11. v. 5. Jóllehet, testben távol vagyok
tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülve és látva a
Ti rendtartástokat és Krisztusban való hiteteknek erősségét.
Gyászünneplő
Gyülekezet!
Nemcsak önmagához méltó erkölcsi kötelességet teljesít a
tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület; de egyszersmind ugy
a saját, valamint a kebelében létező egyházi és iskolai testületek,
a tisztviselők és hivek közérzületének, közösen ápolt kegyeletének sugallatát követi, midőn Istenben megboldogult felügyelője,
néhai Pécliujfalusi Péchy Tamás emlékének gyászünnepet szentel.
Ott voltunk ugyan mindnyájan az alsó-kázsmárki ősi udvaron felállított gyászravatal körül: ha személyesen nem is, de
szivünk fájdalmával mindnyájan ott voltunk. A veszteségtől
mélyen sújtva s megilletődve helyeztük le az őszinte gyászt
jelentő koszorúinkat; bucsut vettünk elesett világi vezérünktől,
a ki azelőtt csak pár nappal még egyházkerületi gyülésünkre
is eljött volt, hanyatló testi erővel s talán már csak lelke sejtel emszerü vágyától fentartatva, hogy elbúcsúzzék tőlünk. Mintegy ez utolsó látogatását viszonoztuk tehát szomorúan, aztán
kikísértük a temető domboldalán megnyílott családi sírboltba,
a melynél áldó sóhajainkat hagytuk ott — sirőrökül.
E sirőrök liiven kitartanak ugyan, de melléjük jegyül egy
emlék fát is szándékozunk ültetni még. Emlékfát, melynek élet-
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nedve szivünk hálás kegyelete'nek hő érzése legyen. Emlékfát,
mely hervadatlanul ujuljon, elevenítse megdicsőült egyháznagyunk
érdemeit és szellemi zarándoklás helyévé avassa sirhalmát, hová
még a késő utód is hódolva eljárjon, emlékezetben buzditó példát venni a nemes jellemre.
Ámde tűnődésbe esem, hogy hogyan, miként domborítsam
ki én, az erőtelen, a nagynak érdemeit; hogyan, miként tolmácsoljam méltóan az egyházkerület kegyeletét a megdicsőült
egyháznagy emléke előtt?!
E tűnődésemben hozzád folyamodom, megdicsőültnek szelleme ! Te légy segítségemül s adj irányt feladatom méltó betöltéséhez !
S im' a szellem, mintha csakugyan meghallgatta volna
kérésem; mintha csakugyan megnyilatkoznék és szóllana; szava
pedig az alapige: „Jóllehet, testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülve és látva a Ti rendtartástokat és a Krisztusban
való hiteteknek
erősségét."
íme, Péchy Tamás szellemének megnyilatkozása
a tiszai
egy h ázlc ei Ti le t gyász ü nnep ély e n.
Azt nyilatkoztatja pedig ki:
1. Hogy velünk van, midőn egyháznagyi érdemeiről kegyelettel emlékezünk.
2. Hogy a jövőben is velünk fog közreműködni egyházi
feladataink teljesítésénél.
I.
A férfiú maradandó hatásának, életpályája közben szerzett
érdemeinek alapja s mintegy titka az ő jelleme. A jellemet azonban nem közönséges értelemben, hanem ugy kell fölfognunk,
mint az ember olyan erkölcsi tulajdonát, mely a szív, az ész
és az akarat erkölcsileg kiművelt egységében s összhangzatos
működésében nyilvánul.
A jellem ezen valódi egésze nélkül a férfi egyoldalúan, talán
kápráztató szellemi tehetségével s tudományával; vagy talán
bátor, határozott tetterejével lehet fényes meteor, mely bámulatba ejt, de nem lehet napsugár, mely egyszerre ragyog és
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melegít is, mely nappalt és életet, világosságot és áldást is áraszt
önmagából egyidejűleg.
Ilyen napsugár volt Péchy Tamás egész valója, erkölcsi
jelleme; ajánló bizonyitványake'pen a múltban követett annak
a nevelési iránynak, mely első és fő czéljául tekintette az erkölcsi
jellemképzést.
Az a napsugár, a megdicsőültnek erkölcsileg teljes jelleme
pedig legközelebb családja körében árasztotta melengető s boldogító hatását, ámde ott is nehezült a szivekre a legsötétebb
borii, miután az a napsugár kialudt és kihűlt. Es kidomborodott
és kitűnt e nemes jelleme mindenütt, minden magaslaton, melyre
fényes közpályája közben felemelkedett. Akár mint törvényhozó
s az országgyűlési képviselőház 12 éven át elnöke, akár mint az
államkormány egyik tagja, akár mint utóbb társadalmi tevékenységében országos nagynevű intézmények élén álló vezér: mindenütt
jellemének fényével és melegével hatott és érvenyesült. S a mi
fő, legszéditőbb magasban is megtartotta jelemének tündöklő
fényét, a. legkisebb homály nélkül aranytisztán s érdemei között
ez a legszebb érdeme.
Ez arany tiszta jellem fénye és melege, ragyogása és munkássága a magyarországi ág. hitv. evangélikus egyházra is kiáradt. Egyházunk mai alkotmánya, melyet az 1891—94. évi országos
zsinat megállapított, Péchy Tamásnak általánosan elismert mester-elnöki vezetése mellett létesült. De legközelebbről mi, a tiszai
egyházkerület, mi éreztük jellemének áldásos kisugárzását 21
éven át. Valahányszor megjelent közöttünk: összejövetelünk
ünnepélyesebbé lőn, a testületi szellem megélénkült, tanácskozásaink színvonala magasabbra emelkedett s mindenikünk érezte
nemes egyéniségének, keresztyén erényeinek, eszményi felfogásának, fenkölt lelkületének azon varazserej ü hatasat, mely a vele
való közszolgálatra buzgóságot, munkakedvet és kitartást kölcsönzött; másrészt pedig személye iránt mindenkit önkéntes hódolatra, tiszteletre, szeretetre, bizalomra és ragaszkodásra gerjesztett.
Mélyen fájlaljuk, de keresztyén voltunkban nem zugolódunk,
midőn egyházkerületünk világi vezére a mindeneket bölcsen és
jóságosan intéző isteni gondviselés végzése folytán eltávozott
ugyan tőlünk testben, de velünk maradt szelleme: a mint a gyász-
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ünnepélyünkön is megnyilatkozott., tudtunkra adva, hogy velünk
van itt, midőn egyháznagyi érdemeiről kegyelettel emlékezünk.
Üdvözlégy tehát Péchy Tamás szelleme közöttünk, hiveid
között, a kikben soha sem csalatkoztál! íme, feltárjuk előtted
kebleinket, hogy lásd szeretetteljes hődolatunk, forró hálánk tüzét
kiolthatatlanul lángolni bennünk! Maradj velünk, mert óhajtunk
s ez óhajtásunk zálogául, áldó imánktól megszentelt kegyeletünk
örökzöldjével ime megkoszorúzzuk emlékedet!
II.
De Péchy Tamás szelleme, a mint megnyilatkozott, nemcsak
most van velünk, hanem velünk kiván közreműködni a jövőben
is egyházi feladataink teljesítésénél.
Oh és mily igen nagy szökségünk van e közreműködésre.
Mert a m ig felügyelőnk megfáradt harczosként elnyugodott, letette vállairól testi gyötrelmeinek súlyos keresztjét s immár a
Jézus által igért. mennyei béke és nyugalom pihenteti őt: nekünk azonban tovább kell harczolnunk az élet liarczát s teljesítenünk feladatainkat, melyeket a vállalt isteni szolgálat szab
előnkbe. Teljesítenünk kell pedig azokat hiven, lankadatlanul,
bármennyire megnehezedtek is épen most, az egyházra nézve
oly válságos időben.
A hitbuzgó elődök által sok vér- és vagyonáldozattal szerzett örökség, evangéliomi egyházunk önkormányzata, az uj idők
mindent átalakító, mindent az államhatalom jogrendjébe illeszteni
czélzó ostroma alatt áll. Más oldalról pedig egy uj irány, a
félrevezetett szenvedélyek tűzhányója háborog s kitörése elbontással fenyegeti a társadalom mai alakját. Az emberi jog nevében megdönteni igyekszik mások emberi jogát s felcsigázott
elégedetlenségében délibábos káprázatok után indulva, letiporni
akar s megtagad mindent, a mi útjában áll s a mi az emberiség
előtt eleitől fogva szent: nemzetet, hazát, Istent és vallást,
A megdöbbenő társadalom felé nagy oka volna ugyan az
egyháznak azzal a szemrehányással fordulni most, melyet a
hazája sorsán aggódó Jézus igy fejezett ki (Máté XXIII. v. 37.):
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, kik hozzád bocsáttatnak, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti az ő fiait
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szárnyai alá, de ti nem akartátok . . . Vajha eszedbe vennéd,
akárcsak a te mostani napodon, melyek neked a te békességedre
valók." (Luk. XIX. v. 42.)
De ne vádoljunk senkit se; a, helyett inkább vértezzük fel
magunkat kellően a ránk- váró küzdelemre. ..Mit féltek, óh
kicsinyhitűek?/"
így biztatta Jézus egykor a háborgó tengeren
megrémült tanítványokat. Bízzunk tehát, hogy a ki ott a szélnek
és a tengernek parancsolt és lecsendesítette a hullámokat — az
Ur most is megőrzi gondviselő hatalmával egyházunk hajóját
és megtartja azt.
A bölcs és kipróbált világi vezér letűnt ugyan egyházkerületünk hajójának kormányhidjáról, de szelleme, a mint most megnyilatkozott, közöttünk van és velünk marad, hogy tovább is
buzdítson és lelkesítsen haladni abban az útirányban, melyben
őt az ő életpályájának eszménye vezette; a mely eszménye egy
ikercsillag: a hazaszeretet és egyházszeretet ikercsillaga volt.
A magyar protestantizmust is a múltban ez ikercsillag vezette s irányította; — és abban a jelben, Istennek legyen hála,
győzött.
i

A hazaszeretet és egyházszeretet e jól ismert ikercsillagát kövessük azért mi is hiven és téveszthetlenül egyházunk minden kétes helyzetében, minden érdekének intézésénél,
hogy megdicsőült felügyelőnk szellemében járjunk és cselekedjünk. Ezt az ikercsillagot tekintsük továbbra is annak a jelnek,
mely biztossá teszi harezunkat, hogy evangéliomi egyházunk
felett a poklok kapui se vehessenek diadalt !
Üdvözlégy tehát Péchy Tamás megnyilatkozott szelleme,
midőn munkasoraink közé szállsz, hogy nemes életpályád követett eszményével, a hazaszeretet és egyházszeretet ikercsillagával továbbra is irányíts minket egyházunk felvirágzását czélzó
munkánk és törekvésünkben! A tiszai egyházkerület e szerint
nem válik meg, nem búcsúzik tőled e gyászünnepélyen; sőt
inkább hűséget fogad neked, felbonthatlan, törhetlen és örök
hűséget! Dicső emléked szálljon át nemzedékről nemzedékre,
hogy a mi most nekünk utolsó sóhajunk feléd, — a késő utókor is áldólag visszhangoztassa: — Üdvözlégy, Péchy Tamás
szelleme az időknek végeiglen! Ámen.

SZENT IVÁ NYI

Á K P A D.

A tiszai ágost. hit v. evang. egyházkerületnek julius 10-én
Miskolczon nagy napja volt. Elhalt felügyelője, a nagy emlékű
Péchy Tamás örökébe igtatta be utódját, Szent-Iványi
Árpádot felügyelői székébe.
Kiváló nagy eseményszámba menő nap volt ez, akár az állás
méltóságát, akár a megválasztott férfiú egyéniségét tekintjük.
Sok kitűnő férfin ült már a tiszai ágost. hitv. ev. egyházkerület felügyelői székében; a most megválasztott
Szent-Iványi
/
Arpád hivatali elődeinek méltó utódja, mert benne a családi,
egyházi, társadalmi, megyei és politikai élet kellékei a legszebb
mértékben vannak összpontosítva.
Szent-Iványi
Arpád a tiszai ágost. hitv. ev. egyházkerület
uj felügyelője, Szent-Iványi
Miksa és Kuhinyi Emília szüléktől
1840. év márczius 15-én Gömör-Panyiton, a nagy emlékű Czékus
István püspök szülőhelyén származott. Iskoláit Rozsnyón, Lőcsén, Pesten a, Szőnyi intézetben, a jogot pedig Sáros-Patakon
végezte. 1862-ben Sehe Klementinát
feleségül vette, kivel 30
esztendeig a ratkó-völgyi Felfalusi birtokán zavartalan ; és boldog családi életet élt. E házasságból csak egy leánygyermek
származott.
Közhivatalt sohasem vállalt. A közügyek iránt azonban
már kora ifjúságától fogva nagy előszeretettel viseltetett. Egyházi, társadalmi, megyei és politikai téren évtizedek óta kiváló
szerepet visz, a Szent-Iványiak ős családjának hagyományához
méltóan, kik közül, hogy csak a még élénk emlékezetünkben
levő Károlyt említsem, egykor a jolsvai választó kerület országgyűlési képviselőjét és a képviselőház tiszteletre méltó elnökét;
a még most is élő Józsefet, a fejedelmi egyéneket fogadó Csorba
nemeslelkű, a közügyek bő támogató és felvidék magyarságát kiválóan előmozdító urát; a szintén életben levő Miklóst, ki birtokán,
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Sajó-Gömörön, korunkban páratlanul álló ós fejedelmi bőkezűséggel, a polgári iskolát 100.000 forinttal megalapító, fenkölt gondolkozású, minden izében nemesen érző, gondolkozó és cselekvő
férfiát.
r

Szent-Iványi
Arpád minden téren oly kiváló egyéniség,
hogy élete és munkássága jellemzésénél alig tudja az ember,
hol kezdje azt, mely jellemvonását méltányolja szivesebben, méltóbban. Mint férj, 1892-ben elhalt, minden ismerősénél kiváló
erényei miatt köztiszteletben álló nejét rajongásig szerette, mint
családapa leánya, veje Szontagh Zoltán és unokái iránt táplált
nagy szeretete példa gyanánt említtetik. A közügyek terén kifejtett tevékenysége, fáradságos és nagy anyagi áldozatokat követelő munkája után, ezek s a fentebb emiitett két nagybátyja
patriarchális körében, boldogan megpihen. A vármegyei élet
egyik kimagasló vezérférfia. Három évtizedet meghaladó idő óta
tevékeny részt vesz a megye közügyeinek elintézésében. Törekvése mindig a tárgyilagosság megóvására, az egyetértés ápolására s kiválólag oda irányul, hogy a politikai pártérdekek,
mint az sok törvényhatóságban, a közügyek nagy hátrányára,
tapasztalható, a vármegyei közügyek elintézésénél jogosulatlan
.befolyást ne gyakoroljanak és egyoldalú érvényesülésre ne emelkedjenek. Elismerésre méltó érdeme van abban, hogy a vármegye közgyűlési termében a tanácskozások a pártpolitika szenvedélyes nyilvánulásaitól meg vannak óva s Gömörben a különböző politikai vélemények egymás mellett oly békésen megférnek és sem az egyéni barátságot, sem az egymás irányában
tartozó becsülést meg nem zavarják.
Mint politikusra, ki a kövi-i kerületet 1875. év. jan. 7-ike
óta mindig egyhangú választással képviseli, azt mondhatjuk,
hogy minden izében magyar nemzeti szabadelvű politikus, a mi
azt jelenti, hogy bár telitve van szive és politikai műveltsége
az emberiség általános haladási és szabadsági eszményeivel, előtte
a magyar nemzeti szempont mindig az első és szabadelvűsége is
erősen a magyar szabadsági küzdelmeknek, különösen a magyar
protestantizmus küzdelmeinek hagyományaiban gjmkeredzik. Politikai egyéniségének ez a fő jellemvonása: nála, mint olyan
«
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férfiúnál, a ki soha önönmagához hűtlen nein volt, köztevékenységének minden egyes tényéhez ez adja meg a kulcsot..
Midőn a közpályára lépett, a balközépen vélte ezen politikai ideáljának megvalósítását feltalálhatni. 1875-ben követte
akkori vezérét, Tisza Kálmánt a fúzióhoz, mert sokakkal együtt
ugy vélekedett, hogy az uj pártalakulás és az abból keletkezett
hatalmas kormány az 1867. évi kiegyezést nemzeti értelemben
fogja alkalmazni, a nemzet számára e kiegyezésben foglalt jogokat teljességükben igénybe fogja venni és a közgazdasági
kiegyezéseknél az ország érdekeit erélyesen érvényesíteni. De
már az első közgazdasági kiegyezésben, melyet a szabadelvű
párt 1874—78-ban létrehozott, nem látta ezen reményének teljesülését és ennek folytán a szabadelvű pártból kilépett. A balközépi politikának tapasztalt sikertelensége visszatartotta őt
attól, hogy ismét a közjogi ellenzékhez, a függetlenségi párthoz csatlakozzék, hű maradt ahhoz a gondolathoz, a melynek
hatása alatt a fúzióhoz csatlakozott, hogy t. i. nemzeti önállóságunk és egységünk, nemzeti érdekeink és érzelmeink az 1867.
évi kiegyezés alapján, ennek nemzeties felfogása mellett biztosabban és kevesebb válsággal érvényesíthetők; körülnézett, mely
_ táborban találhatná meg leginkább az ennek a gondolatnak
keresztülvitelére szolgáló politikát és — miután huzamos időn
át, minden pártköteléken kivül, határozott ellenzéki állást foglalt
el — végül a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott, a mai nemzeti párthoz, melyben befolyása mindinkább nőtt és valóban
mérvadóvá lett, a mi abban is kifejezést talált, hogy e párt őt
több országgyűlési cyklus óta mindig alelnökévé választja. E
befolyásnak alapja az az őszinte bizalom és szeretet, melyet
elmebeli és szívbeli tulajdonságai minden körben számára biztosítanak.
A családi, vármegyei és politikai élet mellett egyháza és
ahhoz való rendithetetlen ragaszkodása, e férfiúnak kiváló jellemvonása. Ez a rendithetetlen szilárdság a legtisztább önzetlenségnek szolgálatában áll. Nem hiszem, hogy találkozik, még
politikai ellenfelei között is, oly egyén, aki egy perczig is kételkednék abban, hogy minden elhatározását a legtisztább hazafiság és meggyőződés sugallja, és hogy sem a politikai, sem az
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egyházi közpályán saját érdeke, mint tetteinek rugója, valaha
szerepelt volna. Ezen kiváló jellembeli tulajdonságok mellett igen
becses szellemi erővel dicsekedhetik. Tanújelét adta annak azon
időtől fogva, a melyben a legalsó fokon, az elemi iskola felügyelőségen (esperességi világi dékán) kezdve, a kerületben a
legfelső fokig emelkedett. Akár mint az egyház ügyének közharczosa, akár mint a gömöri egyházmegye közszeretetben álló
felügyelője, akár mint a kerületi gyámintézet világi elnöke, akár
pedig mint a gyakran betegeskedő Péchy Tamás kerületi felügyelő mellett, a kerület helyettes világi elnöke, egyenes, erőteljes észjárása, melyet nem lehet a körmönfont dialektika hálójában megfogni, hanem, mety egyenesen a czélnak tart és nem
engedi az egyszerű igazságokat szellemdús tűzijátékoknak füstjével elhomályosítani, alapos ítélőképessége és emberismerete,
tanácsát a legnehezebb kérdésekben is nagybecsüvé teszik.
Minden egyes felszólalása, melyet részint megyei, részint országgyűlési, de különösen az egyházi élet terén tőle hallunk, egyegy világos gondolat, néha egy-egy kalapácsütés. Nem szokott
sejtetni semmit, hanem a mi a szivén van, azt ki is mondja
magyarán, azzal a határozottsággal, mely még az ellenfélnek is
jól esik. Azoknak, kik az egyházi téren vele élnek és együtt
működnek, jellemének ily kiváló megnyilatkozását alkalmunk
volt és van bőven tapasztalni.
Ha mindezekhez azon köztudomásu tényeket soroljuk,
amelyeknél fogva a közügyekért, akár a politikai, akár az egyházi téren nagy anyagi áldozatokat hoz, minden jónak, nemesnek
készséges előmozdítója, pártfogója, aranyos kedélyével, kaczagtató és gyakran tanulságos humorával, kellemes társalgásával,
önzetlen barátságával, melylyel kipróbált és megbízható jellemű
társait meg szokta ajándékozni, mindeneket lebilincsel és magához
köt, csodálhatja-e valaki, hogy Péchy Tamás elhunytával a
tiszai egyházkerületben minden sziv érette dobbant meg s hogy
a választás urnájából négy egyház, helyiérdekű 8 szavazata
ellenében 325 szavazattal a kerületi felügyelői méltóságra, mindenek nagy örömére megválasztatott.
A megtisztelő bizalom ilyetén megnyilatkozása előtt a megválasztott felügyelő meghajolt, a választást elfogadta, felügyelői
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hivatalos székét Miskolczon, a tiszai egyházkerület ünnepélyes
közgyűlésében julius 10-én foglalta el.
Az élete javakorában levo, nagy múlttal biró férfiú kitüntetése felett örvendve, kivánjuk, hogy e diszes állásában és nagyfontosságú méltóságában, egyháza és szeretett magyar hazánk
javára és felvirágoztatására még hosszú időkig szerencsésen és
áldással munkálkodjék.
j,
(Lenyomat az „Evang. Egyház és Iskola" 1898. évi julius 7-iki 27-ik számából.)

A TISZAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET
MISKOLCZON, 1898. ÉVI ÁPRIL

HÓ 14. ÉS 15. NAPJAIN

MEGTARTOTT

KÖZGYŰLÉSÉNEK

JEGYZÖKÖNYVE.
Je len voltak:
Zelenka

Pál püspök és Szentiványi
Arpád, a jelenvoltak közt hivatalban
legidősb egyházmegyei felügyelő társelnöklete mellett:

A) Hivataluknál f o g v a mint e g y h á z k e r ü l e t i tisztviselők, illetőleg törvényszéki birák:
Glauí Pál főj., főesp. R.-Szombat.
Strauch Béla jegyző, leik. Felkán.
Materny Lajos szv., főe. Debreczen.
Baltazár Antal biró, esp. pénztáros,
Jolsván.
Dianiska András biró, ker. gy. ein.,
Lőcsén.
Justh Sámuel biró, főesp. Sztrázsa.
Liszkay János „ alesp.. R.-Brezó.
Dobó Adolf
„
isk. ig. Igló.

Dv. Meskó László jegyző, esp. fel.,
Nyíregyházán.
Fischer Miklós h. jző, főgymn. ig., Igló.
Dr. Zelenka Lajos h. jző, kir. vizsg.biró, Budapesten.
Dr. Glósz Károly ügyész, 1. Miskolcz.
Kulcsár
Károly
pénzt., gondnok,
Miskolczon.
Marusálc Károly ellenőr, könyvelő,
Miskolczon.
Benczúr Géza biró, egyhm. felügyelő,
Kassán.
Martinyi József biró, főgymn. igazg.,
Nyíregyházán,
gömöri Szontágh Pál biró, érd. esp.
felügyelő, Csetneken.

B) Az e g y h á z m e g y é k k é p v i s e l e t é b e n h i v a t a l u k n á l
fogva, illetőleg mint kiküldött képviselők :
1. Árvái

Skripeny

egyházmegyéből:

János esperes, Lestinén.
2. Brassói

Moór Gyula e s p e r e s , B r a s s ó b a n .

egyházmegyéből:

3. Gömöri egyházmegyéből:

Terray Gyula esperes, Rozsnyó.
Bartholomaeidesz László alesperes,
Csetnek.
Becser Endre alesp., N.-Szlabos.
Weisz Antal lelkész, Dobsina.
Zachar Sámuel lelkész, Ratkón.
Holéczy Samu lelkész, F.-Lehota.
Szlahey Mátyás lelkész, Chisnyó.
Bencze Samu polg. isk. igazgató,
S.-Gömör.

Szent-Iványi Arpád felügyelő, orsz.
képv.,1. Királyiban és Budapesten
Hámos László főispán, Berzéte.
Kuhinyi Géza felügyelő, orszgy.
képv., G.-Panyit.
Szontágh Andor felügy., Csetnek.
Hevessy Bertalan birt., Tornallya.
Gömöri Gusztáv
egyházt., birt.,
Dobsinán.
Sziít Gyula.

4. Hat sz. kir. v. egyházmegyéből:

Limberger István esp., Késmárk.
Csisko János lelkész, Kassán.
Homola István lelkész, Kassán.

Benczúr Géza felügyelő, Kassa.
Szakmáry Károly II. fel., Kassán.
Dr. Mikler Károly jogtan., Eperjes.

5. Hegyaljai egyházmegyéből.

Turóczy Pál esperes, S.-Arnóth.
Nemes Károly egyhm. gy. elnök,
lelkész, D.-Gjmr.
Hronyecz József vtanár, igazgató,
Miskolcz.
Dómján Elek lelkész, Fancsalban.
Czékus István tanitó, Miskolcz.
Gebe Endre
„
„
Kulik Márton tanitó,
„
Kovács Sám u el tanitó, D.-Győrött.
Szepesik János közs. tan., Miskolcz.

Badvány István felügy., kir. tan.,
Miskolcz.
Balasovics Kornél csanálosi fel.,
1. H.-Németiben.
Dr. Marko László isk.-széki elnök,
főorvos, Miskolczon.
Déván Ottó egyházm. gy. elnök,
kir. ügyész, Miskolczon.
Polgár Lajos, egyli.-tanácsos, mag.,
Miskolczon.
Polat,sek Arnold gondnok, Miskolcz.
Szelényi Lajos nyomdát, Miskolcz.

6. Kishonti egyházmegyéből:

Glauf Pá/főesperes, R.-Szombatban.
Liszkay János alesperes, lelkész,
R.-Brézón.
Kemény Lajos egyhm. főjegyző,
lelkész, Osgyánban.

Kubinyi Aladár felügyelő, kir. törv.
elnök, Rimaszombatban.
Kubinyi Andor orszgy. képviselő,
1. Budapesten.
Medveczky
Sándor esp. ügyész,
kir. törvsz. biró, Rimaszombatban.

7. Liptói egyházmegyéből:

Kmeti
János főesperes, lelkész,
N.-Palugyán.
Simkovics JíÍ7ioslelkész,Tarnóczon.
Bella István lelkész, Sz.-Péteren.
Csobrda Pal lelkész Szmrecsányban.
Bella Mátyás, segédlelkész.

Ruzsiak János II. felügyelő, ügyvéd, Sz.-Miklóson.
Szent-Iványi
József nagybirtokos,
Sz.-Ivánban.
Kállay Adolf felügyelő, ügyvéd,
Sz.-Miklóson.
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8. Sáros—zempléni egyházmegyéből:

Chotvács Endre főesperes, lelkész,
Budaméren.
Hoznék Lajos lelkész, Girálton.
Lőrincz János
„
Komlóson.

Bánó Árpád felügyelő, főszolgabíró,
Kis-Szebenben.
Bánó Iván felügyelő, birtokos Budaméren.

9. Tátraaljai egyházmegyéből:

Székely
Gyula alesperes, lelkész,
N.-Lomniczon.
Alexy Mátyás lelkész, Vibornán.

—
Dr. Hitsch Károly svábóczi felügyelő, ügyvéd, Poprádon.

10. Tiszavidéki egyházmegyéből:

Materny Lajos főesperes, lelkész
Debreczenben.
Geduly Henrik főjegyző, lelkész,
Nyiregyházán.
Révész János lelkész. N.-Bányán.
Kozlay József lelkész Uj-Klenóczon.

Dr. Meskó László felügyelő, orszgy.
képviselő, 1. Nyiregyházán.
Majerszky
Béla felügyelő, Nyiregyházán.
Dr. Zelenka
Lajos kölesei felügyelő, kir. vizsgálóbíró, Budapesten.

11. Tizenhárom sz. v. egyházmegyéből :

Justh Sámuel főesperes, lelkész,
Sztrázsán.
Zimmermann
Andor lelkész, Gölniezbányán.
Ujágh Károly lelkész, Merényben.
Dr. Valser Gyula, lelkész, iglón.

Ujlaky Jenő egvh.-tanácsos, Iglón.
Förster Ede felügy., Sz.-Olasziban.
Dobó Adolf igazgató, Iglón.

C) A f ő - é s k ö z é p i s k o l á k k é p v i s e l e t é b e n , m i n t h i v a t a l ból tagok.
Egyhk. theologia dékánja Csengey
Gusztáv.
Egyhk. jogakadémia
—
—
„
tanítóképző igazgatója: Peróny i Vilmos
Főgymn. igazgatója : Eperjesen —
„
„
Iglón Fischer
Miklós
Főgymn. igazgatója: Nyiregyházán
Martinyi
József.
Főgymn. igazgatója: Rimaszombat
h. Zachar
Gusztáv.
Főgymn. igazgatója: Rozsnyón
Oravetz Mihály

—
—
—
—
Felügyelője Münnich
„

Dr. Meskó

„

Kubinyi

Kálmán.
László.
Aladár.

Előzmények.
Az egyházkerületi közgyűlés sorrendjének legeleje az Urban
elhunyt egyházkerületi felügyelőnek, Péchy Tamásnak emlékére
a gyász-díszszel bevont templomban április 14-e'n d. e. 10 órakor
megtartott gyászünnepély volt. Az egyházkerület nagyszámú
képviselői, a gyászoló család tagjai s az egyházközség hiveiből
alakult gyülekezet az őszinte kegyelet hő érzelmétől áthatva
énekelte Kemény Lajos osgyáni lelkész s egyházmegyei főjegyzőnek ez alkalomra szerzett gyászénekét és hallgatta meg
az egyházközségi énekkarnak négyeshangu halotti zsolozsmáját.
A gyászünnepi emlékbeszédet pedig Glau f Pál esperes s egyházkerületi főjegyző tartotta, ugy tüntetve fel Pál apostolnak a
kolossébeliekhez irt levele Il-ik részének 5. versében foglalt alapigét, mint Péchy Tamás szellemének
megnyilatkozását
az
egy h ázkerii le t gyász ünnep élyén.
A gyászünnepély után közvetlenül ugyancsak a templomban következett a közgyűlés.
Április

14-iki

ülés.

1. (G.) A püspök a megilletődés hangján utal az imént
végbement gyászünnepélyre, mint a mely mig egyrészről az
egyházkerület összességének a megdicsőült egyháznagy iránt
táplált hálás kegyeletét tolmácsolta; másrészt azonban a veszteség azon fájó tudatát elevenítette, hogy a kinek vezéri közreműködését még sokáig óhajtottuk birni, annak már csak emléke
maradt a mienk. E lesújtó tudatban csak az a keresztyén hit
adhat megnyugvást, hogy az Isten gondviselése mindent bölcsen intéz és végez.
A megilletődés e nyilatkozata után első szava a hő fohász
szava Istenhez, hogy az ő végetlen atyai kegyelme tegye e
közgyűlést is a közjóra, nézve termékeny nyé; azután a köszönet
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szava mindazokhoz, a kik otthonaikból eljöttek hitbuzgón szolgálatot es áldozatot tenni az egyházkerület közérdekének.
Jelenti, hogy az egyházkerületi felügyelő elhunyta következtében a helyettes feladatainak teljesítésére felhívta az alkotmány szerint a hivatalban legidősb egyházmegyei felügyelőt,
Bobrovniczky Lászlót, majd pedig ennek lemondása folytán az
utána következő Breuer Sándort s miután ez is lemondott: a
sorban következő dr. Szontagh Miklós tátraaljai egyházmegyei felügyelőt, a ki általánosan ismert és sokszor kipróbált egyházszeretetét s hitbuzgó szolgálatkészségét most is azzal erősítette
meg, hogy az egyházi alkotmány kívánalma előtt meghajolt.
Fájdalom azonban, hogy Abbáziából érkezett levele szerint e
közgyűlésben nem jelenhetett meg s helyettesittetni kéri magát.
A közgyűlés a püspök által kifejezett érzelmekben
osztozva, az előterjesztést tudomásul veszi s a világi
elnöki szék elfoglalására a jelenlevők közt hivatalban
r

legidősb egyházmegyei felügyelőt, Szent-Iványi
Árpádot felhívja.
2. (G) A világi elnök helyettesítésére felhívott Szent-Iványi
Árpád készséggel enged a közgyűlés felhívásának és teljesiti
az alkotmány szerint tőle kivánt feladatot annál inkáb, mert
azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a ki egyházát igazán szereti, annak kötelessége bárhol és bármikor szolgálni az
egyház érdekét, mihelyt arra alkalma nyilik.
Üdvözli ugy a maga részéről, valamint a közgyűlési tagok
nevében elnöktársát a püspököt, biztosítva őt a közbizalom,
szeretet és ragaszkodás állandóságáról. Szívélyesen üdvözli s
buzgó közreműködésre kéri a képviselőket s ennek folytán
a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja.
3. (G.) A megbízó levelek megvizsgálására kiküldött s
Radvány István elnök, Liszkay János és Oravetz Mihály tagokból álló bizottság, az a végből tartott szünet után beterjeszti
jelentését.
A felolvasott jelentés alapján az elnökség a közgyűlési tagok névjegyzékét hitelesítettnek s a közgyűlést ennek következtében megalakultnak jelenteti ki.

4. (S.) Olvastatott dr. Meskó László egyházkerületi világi
jegyző beadványa, melylyel — a tiszavidéki egyházmegye felügyelőjévé lett megválasztatása és ezen állás bokros teendőire
való hivatkozással — jegyzői tisztségéről lemond. Ezzel kapcsolatosan jelenti püspökünk, hogy lemondását benyújtotta
dr. Markó Sándor egyházkerületi világi főjegyző is, melyet
azonban a püspök nem óhajt tárgyaltatni, lévén az iránt alapos
reménye, hogy sikertilend a főjegyzőt tisztségében való megmaradásra birni.
A kerületi közgyűlés dr. Meskó László által felhozott indokot méltányolván, egyházkerületi jegyzői
tisztségéről lemondását — teljesített hű szolgálatainak
hálás elismerése mellett — elfogadja; — dr. Markó
Sándor világi főjegyzőt pedig, a kit nem akar azon
polczon nélkülözni, a melyet oly számos éven át ritka
kitűnő szakértelemmel, ügybuzgósággal és" áldozatkész egész odaadással betöltött, arra kéri, hogy közelismert egyházszeretetével továbbra is maradjon meg,
mint világi főjegyző, egyházkerületünk szolgálatában.
5. (S.) Helyettes jegyzőknek a világiak sorából ezen gyűlés
tartamára
Fischer Miklós középtanodai igazgató-tanár és dr.
Zelenka Lajos törvényszéki vizsgáló biró kérettek fel,
a kik is készségesen ajánlották fel szolgálataikat,
(i. (G.) Az Urban elhunyt Péchy Tamás egyházkerületi felügyelőnek halála és temetésére vonatkozólag a püspök, utalással az elhunytnak élete és működéséről az egyházkerületi
körlevelek m. é. LXI. sz. a. hivatalosan közzétett megemlékezésre, előterjeszti, hogy az 1897. évi szeptember 17-én éjjeli 11 órakor csendes szenderedés közben bekövetkezett halál szomorú hirét
a sújtott család részéről másnap vette azon értesítés mellett,
hogy a temetés, tekintettel a fő- és székvárosban a, német császár látogatása alkalmából folyó ünnepségekre, szeptember 21-ik
napjának d. u. 3 órája tűzetett ki. Ennek következtében a gyászesetről táviratilag értesítette a király kabinetirodáját, a vallásés közoktatásügyi minisztert, az egyetemes felügyelőt, a
test vér egyházkerületek felügyelőit és püspökeit, valamint a

kebelbeli 11 egyházmegye felügyelőit és főespereseit. Azon
felül az egyházkerület nevében 300 gyászjelentést nyomatott és küldött szét a táviratilag értesitetteken kivül az
ev. ref. egyházkerületek, az erdélyrészi ev. egyházkerület és
az unitárius egyház püspökei és gondnokainak, valamint az
egyházkerUletbeli egyházközségeknek, fő- és középiskoláknak.
A temetésre Miskolczon történt a gyülekezés s az egyházkerület és az egyházmegyék képviselői innen indultak kocsikon
a temetés színhelyére, Alsó-Kázsmárkra. Itt, a temetést megelőzőleg, a gyászoló özvegy és családja előtt a püspök tolmácsolta az egyházkerület képviseletében megjelenteknek mély
részvétét; azután pedig letétettek a ravatalra az egyházkerület
és az egyházmegyék koszorúi.
A temetési szertartást ugy rendezte el, hogy a gyászimát
maga a püspök, a búcsúbeszédet az egyházkerületi főjegyző,
majd pedig a síri imát és áldást az illetékes fancsali lelkész,
Dómján Elek mondotta.
S végül a jelen közgyűlést megelőzött gyászünnepély rendezésével azt czélozta, hogy azon az egyházkerület összességének kegyelete nyilatkozzék meg.
A közgyűlés a veszteség fájdalmától elborult szívvel értesül néhai Pécliy Tamás egyházkerületi felügyelőnek haláláról s helyeselvén a püspöknek e gyászeset
következtében tett intézkedéseit: a mély gyász őszinte
érzésével s hálás kegyelettel örökíti meg emlékét és
érdemeit annak a nagy férfiúnak, a ki ritka jelleme,
nemes szive, széles látkörü miveltsége, közhasznú munkássága, államférfiúi bölcseségével s az ezek alapján a
király e's a nemzet bizalmából kiérdemelt magas állásai
s előkelőségével dicsfényt lövelt egyházára, büszkesége
volt hitsorsosainak, dicsekedése egyházkerületünknek,
melynek felügyelői székét 20 éven át töltötte be hitbuzgón, mester-elnöki tapintattal, mindig pártatlan és
részrehajlatlan tárgyilagossággal, mindenki iránt igaz
emberbaráti szivjósággal, tündökölve keresztyén erényekben s viszont környezve általános tisztelet, szeretet és nagyrabecsüléstől.

—

10

—

Az Istenben megboldogult egyháznagy dicsőült
emléke és érdemei előtt a közgyűlés ekként hódolván:
mély részvéttel fordul egyszersmind a gyászoló özvegy
és családj a felé s elhatározza, hogy hozzá részvétiratot intéz.
7. (F.) Az egyházkerületi közgyűlés a zsinati törvények
114. § o) pontja alapján elrendeli az egyházkerületi felügyelőnek választását, minek következtében
a) hivatkozva az alkotmány 137. §-ára, felszólítja
az egyházkerületbeli egyházközségeket, főiskolákat, főgymnasiumokat és tanítóképző intézetet, hogy az alkotmány 139. §-a értelmében, a 45. §, 98 § a), b) pontjai
s a 138,, 99. és 100. §-ok szem előtt tartásával szavazataikat (alkotmány 99. §) a szavazatszedő bizottság
egyházi elnökéhez, a püspökhöz küldjék be.
b) Az egyházkerületi közgyűlés a szavazatszedő
bizottságot a következőleg alakítja meg:
Elnökei: Zelenka Pál püspök és gömöri Szontágh
Pál; jegyzője: Glauf Pál egyházkerületi főjegyző;
tagjai: Terray Gyula, Materny Lajos, Kubinyi
Aladár, Radvány István, Münnich Kálmán, Fischer
Miklós és Ozékus István.
c) Az egyházkerületi közgyűlés elrendeli, hogy a
szavazatok bezárólag 1898. évi május hó 22-ig küldendők be.
8. (G.) Napirendre került a jövő közgyűlés helyének és idejének kitűzése.
A jövő közgyűlés f. é. julius hó 10-ik és következő napjaira tűzetik ki; a helyre nézve pedig megbizatik az elnökség, hogy azt a majdan megválasztott
egyházkerületi felügyelő netaláni óhajának figyelembe
vételével tűzze ki.
9. (F.) Véleményes jelentéstétel végett, illetve az esetleges
indítványok előterjesztése cze'ljából a pénzügyi bizottsághoz
utasíttatnak a következő tárgyak:
az egyházkerületi árvaház uj épületére vonatkozó terv
és költségvetés; továbbá az eperjesi collegium két
kérvénye és Lubenyik egyházközség kérvénye.
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Az 1897-ik évi közgyűlésben ad hoc választott jogügyi bizottsághoz, melybe a távollevő Schmidt Gyula
helyére Hámos László választatik, — utasíttatnak a
következő tárgyak: a tanítók ötödéves korpótlékának
kérdése; a hankovai egyház másodfelügyelőjének és
tanítójának felebbezése; a hegyaljai egyházmegye felterjesztése az abauj-szántói egyház iskolájának államosítása tárgyában; az egyes egyházmegyéknek indítványa a lelkészi fizetések kiegészítésére vonatkozó
állami törvényjavaslat tárgyában; Kishont sürgős kérelme a ráhói egyházi adókivetés tárgyában; azonkívül Brassó kérvénye, végül Majerka és Mühlenbach
kérvénye.
Ezen bizottságok felhivatnak, hogy előterjesztéseiket a gyűlés folyama alatt tegyék meg.
A lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendeleti
javaslat, valamint az egyházkerületi nyugdíjintézetre
vonatkozó szábályrendeleti javaslat egy bizottsághoz
utasittatik, melynek elnökeivé Kubinyi Géza és Glauf
Pál választatnak, tagjaiul pedig felkéretnek a közgyűlés azon tagjai, kik a fentebbi bizottságoknak nem
tagjai.
10. (F.) Püspök jelenti, hogy a zsinati törvények 337.,
illetve 335. §-a értelmében az egyházkerületi törvényszék tagjainak fele kisorsolandó s hogy a tanítói karból megválasztott
Wolfgang Lajos elhalálozása folytán megüresedett helyre uj
tag választandó.
A közgyűlés tudomásul veszi püspök előterjesztését. Ezen előterjesztés folytán a kerületi közgyűlés
elhatározza, hogy a törvényszék tagjai közül három
lelkésztag és két tag a világiak sorából kisorsoltassékA kisorsolás nyomban megejtetvén, jelenti elnök,
hogy a következő közbirák nevei húzattak ki: Benczúr
Géza, Gresch Ágost, Dianiska András, Justh J. Samu
és Balthazár Antal.
Erre elrendeltetik a zsinati törvények idézett intézkedései értelmében titkos szavazás, még pedig két
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tagra a világiak sorából, három tagra a lelkészek sorából és egy tagra a tanítók köréből; egyúttal pedig a
benyújtott szavazatok összeszámítására Kubinyi Géza,
Moór Gyula és Fischer Miklós tagokból álló bizottság
küldetik ki, azon felhívássá], hogy tisztében haladéktalanul járjon el.
A kiküldött bizottság jelenti, hogy legtöbb szavazatot nyertek a világiak közül: Benczúr Géza, Gresch
/
Ágost; a lelkészek közül: Dianiska András, Justh J.
Samu, Baltbazár Antal és a tanítói karból Dobó Adolf.
A megnevezettek az elnökség által az egyházkerületi törvényszéknek 6 évre megválasztott tagjaiul
jelentetnek ki.
Püspök jelenti továbbá, hogy az előző rendes egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi törvényszék
jegyzőjévé dr. Szánthó Gyulát választotta, ki az előirt
esküt nyomban a közgyűlés szine előtt le is tette s
hogy ugy a választásnak, mint az eskütételnek ténye,
sajnálatos tévedés folytán, a gyűlés jegyzőkönyvében
nem nyert kifejezést.
A közgyűlés elrendeli, hogy az 1897-ik évi közgyűlés jegyzőkönyvének ezen tévedésből kimaradt
pontja — püspök jelentésének jelen gyűlés jegyzőkönyvébe való fölvétele által — pótoltassák.
11. (Z.) Püspök jelenti, hogy már a mult évi egyházkerületi közgyűlés elé terjesztett elnöki jelentésében indokoltan bemutatta a közgyűlés fontosabb tárgyainak előkészítésére és
elbírálására hivatott jogügyi, közigazgatási és tanügyi bizottságok megalkotásának szükséges voltát; nyomban pedig indítványozta azok megválasztatását, mely utóbbi indítvány elfogadásával a tanügyi bizottság állandóan lett megválasztva; — a
jogügyi és közigazgatási bizottságok pedig ad hoc lettek kiküldve. Jelenti továbbá, hogy ezen közgyűlés elé is rendeltettek
fontos tárgyak, a melyeknek szakbizottságokban előzetes elbírálása szükségesnek mutatkozott volna; — felterjesztettek továbbá
lényeges ügyek, a melyek elbírálása és előadására egyes előadónak kiküldése elégtelennek látszott.
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Kéri ez okból a megalkotandó ügyrend és szabályrendelet életbeléptetéseig terjedő érvénynyel 7 — 7 tagból álló jogügyi és közigazgatási bizottságoknak megválasztását és annak
kimondását, hogy az egyházkerületi közgyűlés napirendjébe felvett kisebb tárgyak egyes előadóknak, nagyobb fontosságú tárgyak azonban mindenkor a közgyűlést megelőzőleg ezen szakbizottságok egyikének adatnak ki elbírálás és véleményadás végett.
Közgyűlés az indítványt indokainál fogva elfogadván, a jogügyi és közigazgatási bizottságokat a
fent kimondott hatáskörrel és időtartamra 7 — 7 taggal
következőleg alakította meg:
I. Jogügyi bizottság; a kerületi elnökség elnöklete
alatt: Kubinyi Géza, Münnich Kálmán, Dianiska Andor
Osengey Gusztáv és dr. Glós Károly.
II. Közigazgatási bizottság; elnökei a kerületi elnökség; tagjai: Radvány István, Kubinyi Aladár, Terray Gyula, Glauf' Pál és Fischer Miklós.
12. (S.) A m. évi ker. közgyűlés jegyzőkönyve 61-ik pontja
kapcsán jelenti az elnökség, miszerint a ker. árvaház kezelő
választmánya, a közgyűlés határozatának eleget óhajtván tenni,
az újonnan felépítendő kerületi árvaház tervét, költségvetését
elkészíttette, nemkülönben a költség fedezetére nézve is nyilatkozott. A kezelő választmány ezen munkálata, beható tanulmányozás és véleményezés czéljából, a délelőtt folyamán tartott
közgyűlésből a kerületi pénzügyi bizottsághoz tétetett át. A
pénzügyi bizottság e tárgygyal foglalkozván, eredményét és
javaslatát e. elnöke a következőkben adja elő:
A bemutatott tervet és költségvetést, melyre nézve kellően
tájékoztatta magát, a kivánt czél elérésére megfelelőnek találja.
Az uj árvaház a meglevő telek egy részén, a mostani épület
megett elterülő kert helyiségén fogna felépíttetni, úgy, hogy az
uj épület a régitől egy fallal vagy kerítéssel lenne elválasztandó.
A régi épület vagy lebontandó vagy bérbe adandó, vagy pedig
eladandó. Ha eladatnék, a kezelő választmány ez esetben
2500—3000 frtot remél a régi épületért kapni, mely összeg az
építéshez szükségelt fedezet egy részét képezné. Az eladott rész
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helyett az uj épület felé beszögellő szomszéd telekből kellene
egy bizonyos megfelelő darabot 400—500 frton venni. Az eladásból befolyt összegen, az épités czélj aira, a költségvetésileg
kimutatott 16 ezer frthoz még szükségelt 12.500—13.000 forint
beszerzésére nézve a kezelő választmány által feltüntetett három
módozat közül, nevezetesen: az árvaház 40.000 frt tőkevagyonának egy része felhasználtatnék s a szükségelt épitési összeg
e tőkevagyonából vétetnék, vagy a kerület tulajdonát képező
4°/o állampapírjainak egy része eladatván, a szükségelt összeg
5°/o mellett bizonyos évekre terjedő tőke és kamat-törlesztéses
kölcsönül az árvaháznak bizonyos kiszámított évekre kölcsön
adatnék, vagy végül valamely takarékpénztártól, banktól törlesztéses kölcsön vétetnék — a legegyszerűbbet és a legczélravezetőbbet ajánlja, t. i. azt, hogy a kerület az épitési fedezetet
a meglevő árvaházi tőkevagyonból engedélyezze.
Arra nézve, mily változást idézne elő ezen elvont tőkevagyon kamatjövedelem hiánya a költségvetésben, a pénzügyi
bizottság a következő számítást tette: az árvaházi 40.000 frtos
tőkevagyon, a mult 1897. évi átlagos 6°/o kamathányad kimutatása szerint, 2380 frt 64 krt jövedelmezett. Ha az épitési
szükségletre a tőkevagyonból 13.000 frt felhasználtatnék, a
többi szükségelt összeget, miként fentebb említve volt, a régi
ház eladási ára fedezné, a felmaradott 27.000 frt 1620 frtot jövedelmezne. Ezen összeghez a tapasztalható évi adakozási átlag
szerint a mult évi adományok összege 1682 frt 78 kr. adatván,
a két összeg 3302 frt 78 krra rug. Ezzel szemben az árvaház
évi kiadása 3700 frt 42 kr. Ha ezek után a remélhető jövedelem 3302 frt 78 kr., a tényleges kiadással, 3700 frt 42 krral
összehasonlittatik, kitűnik, miszerint a ker. árvaház évi költségvetésében 397 frt 64 kr. hiány mutatkozik, a mely hiány részben hazai gyűjtésből, részben pedig a Gusztáv Adolf-egylet
nagylelkű adományából lenne kielégítendő.
A ker. közgyűlés, tekintettel arra, hogy a ker.
árvaház nagynevű kezdeményezőjének és megalapítójának, Gzékus István püspöknek emlékét e téren is hálás
tiszteletben akarja az idők végtelenéig tartani; tekintettel arra, hogy egy 30 gyermek elhelyezésére szük-
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ségelt árvaházat Rozsnyón továbbra is fentartani szükségesnek lát; s végül tekintettel arra, hogy a ker.
árvaház megtakarított vagyonának tetemes részét a
kerület segítségével gyűjtötte, a kerületnek tehát jogában áll ezen vagyon felett rendelkezni, egyhangúlag
elhatározza, miszerint az egyházkerületi árvaház (rozsnyói) részére, a bemutatott terv és költségvetés, nemkülönben a pénzügyi bizottság javaslata alapján, az uj
árvaház még ez év folytán építtessék fel, elnökségét
pedig felhatalmazza, hogy Ott József épitész-mérnökkel, a kezelő választmány segédkezésével az építési
szerződést megkösse, az építésre szükségelt összeget a
régi épület esetleges eladási árának betudásával a ker.
árvaház tőkevagyonából folyóvá tehesse.
13. (Gr.) A politikai községeknek egyházközségekbe és missiói körökbe való beosztásáról szóló szabályrendeletre nézve
püspök jelenti, hogy az az egyetemes közgyűlés részéről nyert
jóváhagyatása folytán, a m. é. egyházkerületi közgyűlésnek
jegyzőkönyve 14. pontjában hozott határozata értelmében, a f. évi
január l-jével érvénybe lépett s mint ilyet kinyomatta és szétküldte. A végrehajtást azzal kezdte, hogy az egyházkerületi
missionárius lelkészt megbízta legelőször az ózdi missiói kör
szervezésével. Szükségesnek tartja a végrehajtás további teendőjeként, hogy érintkezésbe lépjünk a tiszáninneni és a tiszántúli ev. ref. egyházkerületekkel az e tekintetben fennálló kölcsönös érdekek kiegyeztetése czéljából s hogy a püspök meghatalmaztassék az illető egyházmegyék elnökségeivel együtt
intézkedni a sajó-kazai és a II. kassai egyházközségek lelkészeinek hiványaik alapján való méltányos kárpótlása iránt, valamint általában a végből, hogy a végrehajtás többi szükséges
teendőire nézve javaslatot tegyen.
A közgyűlés helyeselvén a püspök eddigi eljárás á t : készséggel megadja neki a meghatalmazást a
végből, hogy a sajó-kazai és a II. kassai lelkészeknek
a szabályrendelet életbe lépése folytán szenvedett
hiványi jövedelem-csökkenését, az illetékes egyházközségi és egyházmegyei elnökséggel egyetértve, meg-
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állapítsa s a kárpótoltatás iránt intézkedjék, miről a
következő közgyűlésnek jelentést tegyen,
A jelentésből továbbá örvendetes tudomásul veszi
a közgyűlés, hogy a missiói ügy rendezése az egyházkerületi missionárius lelkész közvetítésével már megindult s megbízza a püspököt, hogy a mennyiben azt
a kölcsönös érdekek találkozása szükségessé tenné,
lépjen érintkezésbe a tiszáninneni és a tiszántúli ev.
ref. püspökökkel az érdekkörök egyetértő meghatározása czéljából s általában oda hasson, hogy a missiók,
hacsak fokozatosan is, mindenütt szerveztessenek.
14. (S.) Püspökünk jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés
az egyházmegyék uj beosztása tárgyában egyházkerületünk
közgyűlése 1896. és 1897-ben felterjesztett határozatainak szemmeltartásával hozta meg jóváhagyó határozatát, hogy ő ennek
vételével azt — az 1896-ik évi kerületi közgyűlésen vett feljogosítása s nemkülönben az utóbbi egyetemes közgyűlésen
résztvett kerületi képviselők nézete alapján is 1898. január első
napjával életbe léptette, hogy felhívására a Y7IÍ bányavárosi, a
hegyaljai és sáros-zempléni egyházmegyék a beosztás kívánta
intézkedéseket megtették, hogy nevezetesen a hegyaljai egyházmegye a Zemplénből, Abaujból és Beregből hozzája csatolt
egyházközségekkel két: a hegyaljai és a tiszavidéki egyházmegyévé alakult, hogy ezen két egyházmegye egy házhatósági
működését 1898 elején megkezdette, hogy végre a VII bányavárosi egyházmegye feloszlott, belőle hat egyházközség a XIII
szepesvárosi, egy egyházközség pedig a hegyaljai egyházmegyébe lépvén be és vétetvén fel. Egyúttal jelenti a püspök,
hogy a sárosi egyházmegye azért, mert a VI szab. kir. városi
egyházmegyéből több egyházközségnek hozzája kontemplált
csatolása keresztül nem vitetett, az iránt és az ellen nyújtott
be felterjesztést, hogy Zemplénből és illetőleg Beregből egyházközségek az ő kebeléből kikebeleztessenek.
Az egyházkerületi közgyűlés ezen püspöki jelentést és a püspöknek az itt jelzettekre nézve joga és
kötelessége szerint tett intézkedéseit helyeslőleg tudomásul veszi, a sárosi egyházmegyét pedig — miután
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ügyében az egyházi egyetemes gyűlés döntőleg határozott — odautasitja, hogy vélt sérelme orvoslását
annak rendes utján, illetékes helyén keresse.
15. (S.) Felvétetett a lelkészek alkalmazásáról szóló szabályrendelet előadói javaslata az e tárgyban a közgyűlés folyamán
kiküldött bizottság azon véleménye kapcsán, hogy a lelkészválasztási szabályrendelet e közgyűlés napirendjéről levétetvén :
tárgyalása a jövő közgyűlésre halasztasse'k.
A közgyűlés az előadói javaslatot a napirendről
leveszi s megbízza az egyházkerületi közigazgatási
bizottságot, hogy az 1894. évben megállapított egyházkerületi lelkészválasztási szabályrendeletet Összeegyeztetvén a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 84. pontjában közölt minta-szabályrendelettel:
az ennek folytán elkészített javaslatát terjeszsze be
alkotmányos tárgyalás czéljából az egyházmegyékhez.
1(). (S.) Az egyházkerületi nyugdíjintézet válságának elenyésztetése és alapszabályainak módosítása tárgyában a nyugdíj intézeti bizottság által készített, az egyes egyházmegyék által
tárgyalt és indítványtétel végett az előző pontban emiitett bizottsághoz utalt javaslatra nézve ezen bizottság indítványa
alapján :
az egyházkerületi gyűlés a nyugdíj intézetnek pénzügyi
szempontból olyatén rendezését tartván szem előtt, a
melynek alapján a válság elenyésztetése csakugyan és
biztosan várható, elhatározza, hogy a nyugdijintézeti
bizottság, a közigazgatásival együtt — alapul véve a
Glauf Pál kerületi egyházi főjegyző által a gyűlés szine
előtt kifejtett irányelveket és általa minden részletre
kitérjedőleg készítendő munkálatot — dolgozzon ki
és terjeszszen be javaslati tervezetet, különös figyelemmel arra is, hogy a kerületi nyugdíjintézet módosítandó alapszabályai az egyetemes nyugdijintézeti alapszabályokkal minden tekintetben egybevágók és összhangzók legyenek s ezen munkálatát alkotmányos tárgyalás végett terjeszsze a püspöki hivatal utján az
egy házm egy ékhez.
2
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17. (F.) Tárgyaltattak az egyházkerületi tanügyi bizottság
jelentése és javaslatai, melyek alapján határozatba m e n t :
1. Hivatkozással az 1896-ik évi rendes közgyűlés
jegyzőkönyvének XXIII-ik pontj ara, a liptói és árvái
egyházmegyék elnökségei felhivatnak, hogy az egyházmegyék területén levő népiskoláinkban eddig használatban levő tankönyveket a tanügyi bizottság általi
megbirálás és jelentéstétel végett mutassák be, minthogy eddig e tankönyveknek csupán jegyzékét küldték be.
2. Minthogy a zsinati törvények 194. §-a értelmében az egyetemes gyűlésnek a nevelő- és tanintézeteknek tanügyi rendszerét szabályrendeletileg az egyházkerületek javaslatainak alapján kell megállapítania ;
minthogy az iskolafentartók és a tanárok és tanítók
közötti jogviszonynak szabátyrendeletileg való meghatározása a zsinati törvények 199. §-a értelmében az
egyházkerületnek feladatát képezi, mely szabályrendelet
jóváhagyás végett az egyetemes gyűlés elé terjesztendő :
a) elhatároztatik, hogy egyházkerületünk területén
levő minden fokú iskolák tanügyi rendtartása megállapittassék s a szabályrendeleti javaslatnak megszerkesztésével Fischer Miklós, egyházkerületi tanügyi bizottsági tag bizatik meg, kinek munkálata a tanügyi
bizottság véleményes jelentése kapcsán a jövő évi közgyűlés elé lesz terjesztendő;
b) elhatároztatik, hogy azon szabályrendelet, mely
az iskolafentartó testületeknek a tanári és tanítói karhoz való jogi viszonyát, valamint a tanári és tanítói
karnak az iskolafentartó testületek iránti kötelességeit
megállapítja, a kerület által akkor fog elkészíttetni, a
mikor az egyetemes közoktatási bizottság munkálata
elkészül.
3. Minthogy az egyetemes tanügyi bizottság és
egyetemes közoktatásügyi bizottság jelenleg foglalkoz-
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nak az elemi- és középiskolák, valamint a tanitóképezdék számára kiadandó vallásoktatási tantervnek meghatározásával, mely tekintetbe lesz veendő a vallásoktatási tankönyvek tartalmát és beosztását illetőleg :
az egyházkerületi közgyűlés jelenleg még nem
intézkedik kiirt pályázatára beérkezett és általa approbált vallástani tankönyvek kinyomatását illetőleg ; egyúttal pedig elhatározza, hogy Materny Lajosnak a
vallásoktatásra vonatkozó indítványa is az egyházkerületi tanügyi bizottság véleményes jelentése alapján
akkor lesz tárgyalandó, a mikor az egyetemes gyűlés
a vallásoktatás tantervét végleg megállapította.
4. Az egyházkerületi tanügyi bizottság felhivatik,
hogy a magyarországi ág. hitv. ev. tanítók tervezett
országos egyesületének szervezetét és alapszabályait
illetőleg véleményes jelentését és javaslatát a következő közgyűlés elé terjeszsze.
18. (Z.) Tárgy altatott a jogügyi bizottság véleményes jelentése a tanítók ötödéves korpótlékának kérdésében; — mely
szerint: egyházunk autonómiájának megfelelően, a folyamodó
egyházközségek oda utasíttassanak, hogy kellőkép felszerelt
folyamodványaikat f. évi május hó végéig az illetékes esperesi
hivatalokhoz nyújtsák be.
A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatával egyezően : utasítja a folyamodni szándékozó egyházközségeket, hogy folyamodványaikat közvetlenül felettes
egyházmegyei hatóságuknál és pedig jelen esetben folyó
évi május hó végéig saját érdekükben nyújtsák be.
Felkéri egyúttal a püspököt, hogy a kerületi közgyűlés
ezen határozatát az illető vármegyei közigazgatási
bizottságokkal közölje.
19. (Z.) Tárgy altatott Urbán Endre hankovai másodfelügyelő
és Szoják Endre hankovai tanítónak — a gömöri egyházmegye
1897. évi rendes közgyűlése által ellenükben a felsőbb egyházi
hatóságok meghagyása ellen való engedetlenség czimén 20—20
forint rendbírságot kiszabó határozata ellen benyújtott — felfolyamodása.
2*
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A közgyűlés a jogügyi bizottságnak e tárgyban
tett véleményes jelentését elfogadja és ebez képest:
miután a gömöri egyházmegye közgyűlése a panaszlott rendbírságot a régi jog alapján szabta ki,
holott a már azon időben érvényben volt szabályrendelet a rendbüntetések kiszabásának jogát az egyházmegyei és egyházkerületi elnökségek mint közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalja: a gömöri egyházmegyének felfolyamodással megtámadott vonatkozó
közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi s az
ügyet oly felhívással küldi vissza a gömöri egyházmegye közgyűlésének, hogy a továbbiakra nézve saját
hatáskörében szabályszerűen intézkedjék.
20. (Z.) Felvétetett az abauj-szántói egyházközségnek ügye,
elemi iskolájának állami iskola feláhitása esetében megszüntetése, illetve államosítása tárgyában.
A közgyűlés, tekintettel azon előkészítő és kiegészítő közreműködésre, melyet autonom egyházunk népiskolái a hitélet tovább fejlesztése és megszilárdítása
által közegyházunk érdekében és ennek javára évszázadok óta kifejtenek: fájdalommal tapasztalja, hogy
egyes egyházközségek az apáiktól súlyos anyagi áldozatok emlékével örökölt népiskoláik fenntartásával s a
haladó kor igényeihez mért fejlesztésével járó kötelezettségeiknek változott népesedési és gazdasági viszonyaik között immáron nem felelhetnek meg.
S ugyanazért, midőn kijelenti, hogy népiskoláink
fentartása és továbbfejlesztése nem csupán autonom
egyházunk szervezetéből és elveiből folyó, de hazánk
és a közművelődés javára századok óta elismert jogosult törekvése és érdeke közegyházunknak : jelen konkrét esetben, miután meggyőződött arról, hogy kiválóan a létszükség érzete kény szeritette az abauj-szántói
egyházközséget népiskolájának az ottani helyi viszonyok között s főkép arra való tekintetből szándékolt
megszüntetésére, mert az állam nevezett községben
különben is közös iskolát szándékozik felállítani, minek
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folytán a többi ottani felekezetek eddig fentartott
népiskoláiknak már is megszüntetését határozták el; —
figyelemmel végül arra, hogy az egyház jogai és érdekei — a rendelkezésre álló adatok szerint gondos
körültekintéssel meg vannak védve: — a jogügyi bizottság javaslatát magáévá tevén: a hegyaljai egyházmegyének felterjesztett határozatát jóváhagyja és
megerősíti.
21. (Z.) A VI sz. k. városi gömöri, kishonti, sáros-zempléni,
hegyaljai, brassói, árvái és tiszavidéki egyházmegyék f. é. rendkívüli egyházmegyei közgyűléseinek határozatai folytán felvétetett a m. kir. kormány által a lelkészi jövedelmek kiegészitése
tárgyában az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatnak
kérdése.
A brassói magyar egyházmegye — mint az 1848. évi XX-ik
t.-cz. végrehajtása felé irányzott első lépést — örömmel üdvözli
a törvényjavaslatot s érette elismerést szavaz a ministernek.
A sáros-zempléni egyházmegye, bár hiányosnak és egyes
intézkedéseiben egyházunkra sérelmesnek tartja azt s ugyanazért
osztja az egyetemes egyház által kiküldött nagy bizottságnak a
kormányelnökhöz terjesztett memorandumában kifejezett aggályok a t : mindazonáltal mint első lépését az 1848. évi XX-ik t.-czszellemében történő állami segélyezésnek, mely után a többieknek
ugy is rövid időn belől okvetlenül következni kell, s figyelemmel egyházunk jelen nyomasztó anyagi körülményeire, elvben
elfogadhatónak tartja a törvényjavaslatot, elvárván azonban, hogy
az eddig nyújtott államsegély egyházunk szükségleteinek mértékéhez képest emeltetni és törvény által biztosíttatni fog.
A kishonti egyházmegye közgyűlése az egyházegyetemnek
a kormányhoz intézett feliratában kifejtett álláspontot teszi magáévá s ennek elfogadását javasolja.
A VI. sz. k. v. egyházmegye az egyetem által kiküldött
nagybizottság álláspontját mindenben helyesli, azt magáévá teszi
és óhajtja: hasson oda az egyházegyetem továbbra is, hogy az
államsegély kérdése a törvényhozásban is egyházunk automiájához, jogos és méltányos igényeihez megfelelőleg adassék meg.
Az árvái egyházmegye a törvényjavaslatot az 1848. évi
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XX-ik t.-cz. satyrájának, automiánk és zsinati törvényeink
megkerülésének tekinti, melyet a kormány az egyházpolitikai
törvények fejében óhajt az egyháznak juttatni, s a melylyel
a „jura majestatica circa sacra" körét a „jura in sacrá"-ba
vágva, illetéktelen jurisdictiót gyakorolna a segélyt élvező lelkészek felett. Ugyanazért s miután a „mindenkinek valódi szüksége szerint" elvet figyelmen kivül hagyja és egyházunk jelen
súlyos pénzügyi helyzetének alapokát, — melyet az adófizető egyháztagok pénzügyi erejének túlfeszitésében, valamint a csekély
anyagi értékkel biró és rendezetlen lelkészi hiványokban jelöl
meg — egyáltalán nem orvosolja: előre is protestál a törvényjavaslat ellen és felhívja a felsőbb egyházi hatóságokat, hogy
ragaszkodjék a reformátió egyik princzipiumához: „non igitur
commiscendae sunt potestates ecclesiasticae et civiles"!
A gömöri egyházmegye közgyűlése szintén összeegyeztethetlennek tartja a törvényjavaslatot úgy az 1848. évi XX-ik
t.-cz. szellemével, mint a jogegyenlőség, viszonosság és méltányossság elveivel; s ezek mellett olyannak ismeri, mely autonomikus jogainkat gyökerében támadja meg. Különösen kifogásolja, hogy a segélyeket közvetlenül a lelkészeknek utalja ki, a
cultusministert ezek felett illetéktelenül erkölcsbiróvá teszi meg;
az egyházak s a különböző minősitésü lelkészek között különbséget nem tesz; s az egyházi adókkal már is elviselhetlenségig
terhelt egyházakon nem segit.
Óhajtaná ezért, hogy irjon fel az egyetemes gyűlés az
országgyűléshez oly irányban, hogy a törvényjavaslat a napirendről levétessék s a kormány utasittassék, hogy az 1848-ik
évi XX. t.-czikknek megfelelő szellemben már most törvény hozásilag oly magas segélyt biztositson az egyháznak, hogy ennek folytán kulturális feladatának jövőben is megfelelhessen és
lelkészeinek fizetését már kezdetben 800 frtra egészithesse ki.
A hegyalljai egyházmegye közgyűlését sem elégiti ki a
törvényjavaslat, mert az az 1848. XX-ik t.-czikknek nem megvalósítása s a mellett hogy figyelemre nem méltatja egyházunk
hazafias és önfeláldozó munkáját s ennek egyik kifolyásakép az
összes vallásfelekezetek között épen egyházunknak szánja a
legcsekélyebb segélyösszeget: ezen — kilátásba helyezett fillé-
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rekkel szemben — autonómiánk kincseiből ker csere'be. Eze'rt
óhajtaná, hogy a kormány a törvényjavaslatot vonja vissza s
azt az egyetemes nagybizottság memorandumának elvei alapján az 1848. évi XX-ik t.-czikk értelmében és szellemében átdolgozva, terjeszsze újból a törvényhozás elé.
A tiszavidéki egyházmegye végül — miután a törvényjavaslat a, törvénytárba czikkelyezett békekötések és autonómiánk tekintetében rendelkező országos alaptörvényeinkkel ellenkezik — autonómiánkon csorbát ejt; a felekezetközi egyenlőséget és viszonosságot sérti: s mindezek daczára az állam által
az 1848. évi XX-ik t.-czikkben elvállalt kötelezettségeket még
távolról sem valósítja meg: azt egyenesen visszautasitandónak
tartja és helyeselvén az egyházegyetem által a m. kir. kormány
elé terjesztett memorandumnak tartalmát, felkéri az egyházkerületet, hogy a javaslatnak törvényerőre emelkedését minden
rendelkezésére álló erővel gátolja meg.
Az egyházkerületi közgyűlés meghallgatván a jogügyi bizottság jelentését és figyelemmel arra, hogy a szóban forgó
törvényjavaslat érdemleges tárgyalása az országgyűlés képviselőházában köztudomás szerint már megkezdetett: vita nélkül,
közhelyesléssel elfogadta a püspöknek következő határozati
javaslatát:
Habár a m. kir. kormány által a lelkészi jövedelmek kiegészítése tárgyában az országgyűlés képviselőháza elé terjesztett törvényjavaslatnak hazafias és jóakaratú czélzatához szó alig férhet s a kormány egyes
tagjainak ujabban tett nyilatkozatai, nemkülönben a
törvényjavaslat szövegén ezek folytán tett változtatások, a kérdésnek csupán anyagi oldalát tekintve, a
méltányos kiegyenlítés lehetőségét — legalább a jövőre
való tekintettel — valószínűsíteni látszanak; miután
azonban a törvényjavaslat egyházunk meghallgatása
nélkül készült és nyújtatott be a törvényhozáshoz:
annak egyes intézkedései hazafias és kulturális missióját mindenkor hiven, önzés nélkül, lelkesen és nem
ritkán saját érdekeinek háttérbe szorításával teljesített
közegyházunk tekintélyét sértik; — sőt mi több : annak
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— évszázadok förgetegei közepette érintetlenül fennálló s minden időkben féltékenyen őrzött — autonómiáját támadják meg: a tiszai ág. hitv. evangélikusok
egyházkerületének közgyűlése midőn ragaszkodik az
egyetemes egyháznak az államsegély felemelése és törvény által való biztosítása tárgyában a m. kir. kormányhoz még az 1895. év folyamán intézett felterjesztésében felhozottakhoz s ugyanezért megnyugvással fogadja az egyházegyetem által kiküldött nagy bizottságnak f. év február havában a m. kir. kormányelnök úrhoz ugyanily értelemben tett sürgető feliratát •
egyben azonban kijelenti, hogy a javaslat törvényerőre emelkedése esetére, autonom jogaira támaszkodva, fentartja magának a korlátlan cselekvési szabadságot.
22. (Z.) A mult évi kerületi gyűlés jkv. 60-ik pontja kapcsán
felvétetett a kishonti egyházmegyének sürgős kérelme a rahói
egyház adókivetése tárgyában egyrészt Lehoczky György bakostöréki és Szlávik Dohány János alsó-szkálnoki lakosok és rahói
birtokosoknak a terhükre történt adókivetés ténye, másrészt pedig
a rahói egyházközségnek a kishonti egyházmegyei elnökség által
végrehajtást szenvedettek kérelmére a már elrendelt végrehajtásnak felfügesztése't kimondó határozata ellen — bejelentett felfolyamodása folytán.
A jogügyi bizottság indítványát, mely szerint tekintettel arra,
hogy ezen ügy elintézése az egyházi adózási rendszerbe mélyen
belevágó, súlyos horderejű és ugyanazért gondos előkészítést és
tanulmányt igénylő alapkérdéseknek előzetes eldöntését igényeli
— adassék az ki a kerületi ügyésznek: a közgyűlés elfogadván
a kishonti egyházmegyének a rahói egyház adókivetése
tárgyában előterjesztett sürgős beadványát, a vonatkozó ügyiratok kapcsán dr. Glós Károly ker. ügyész
nek azzal adja ki, hogy véleményes jelentését a folyó
évi rendes közgyűlésre terjeszsze be.
23. (F.) Előterjesztetik az eperjesi collegium igazgató választmányának két rendbeli kérvénye, melyek szerint:
1. A collegium 638 frtnyi követelést támaszt az egyház-
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kerülettel szemben, mely követele's különféle irodai és nyomtatási szükségletekből több évről keletkezett;
2. a theologiai tanárok után az egyetemes nyugdíjintézetbe
évenként fizetendő 60—60 frtnyi összeg az egyházkerület terhére volna elvállalandó.
Minthogy mindkét ügy az egyházkerületi költségelőirányzat megállapításával szoros összefüggésben áll:
mindkét kérvény a pénzügyi bizottsághoz utasittatik
azon felhívással, hogy az javaslatát a következő rendes
közgyűlés elé terjeszsze.
24. (G.) Az előző tárgygyal kapcsolatosan indítvány tétetett, hogy az egyházkerület nyilatkoztassa ki álláspontját a hittanintézet függő helyzetének s különösen a gyakorlati theologiai
tanszék betöltésének kérdésében.
A közgyűlés megbízza a közigazgatási bizottságot, hogy
e nagyfontosságú, a hittanintézet létét érintő kérdésre
nézve a jövő közgyűléshez véleményes javaslatot tegyen.
25. (S.) A gömöri egyházmegye azon jelentése, a mely szerint Rozlozsnya község neve ministeri engedélylyel „Hámosfalu"-ra
lett átváltoztatva és az ottani evang. egyházközségnek illetékes egyházmegyéje utján felterjesztett azon kérelme, hogy
ezen elnevezést egy házilag is használhassa és egyházi pecsétjét
is ahhoz való felirattal elláthassa:
Az egyházkerületi gyűlés által jóváhagyólag tudomásul vétetett.
26. (S.) Olvastatott a gömöri egyházmegye felterjesztése,
mely szerint a lubenyiki leányegyháznak azon kérelme, hogy az
egyházi közalaphoz beszolgáltatandó 12 frt 86 kr. adójából 10
frt 70 kr. összeg azon okból töröltessék, mert azon 2140 frt
19 kr. egyenes állami adó, mely 1896-ban tévesen Heinzelmann
Alfréd bányatársulati társtulajdonos ~ és egyháztag neve alatt
szerepel, tulajdonképen a bányatársulatnak állami adója, a felhozott indokoknál fogva elfogadhatónak és teljesíthetőnek véleményeztetik.
Ezen ügy közelebb és tüzetesebb megvizsgálás és véleményes jelentéstétel végett az egyházkerületi pénzügyi
bizottsághoz tétetik át.
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27. (Z.) Felvétetett Sánek Andrásnak, a brassói egyházmegye iskolalátogatójának semmiségi panasza a nevezett egyházmegye f. évi rendkívüli közgyűlésének — az egyházmegyei
ügyészi állás betöltése tekintetében hozott •— határozata ellen.
A jogügyi bizottság véleményét, mely szerint az érdekelt
egyházmegye főesperesének szóval tett előterjesztése alapján
meggyőződést szerezvén arról, hogy a szóban forgó egyházmegyei közgyűlés nehézményezett határozatának meghozatalánál
a jelenlévő és szavazati jogukat gyakorló kiküldöttek mellett
csupán tanácskozási jogosultsággal biró egyes jegyzőkönyvi kivonat mellett kiküldötteknek a szavazásban illetéktelenül történt
résztvétele folytán a szavazás a zsinati törvény ellenére s következéskép törvénytelenül történt: a közgyűlés elfogadván, kimondja, hogy:
a brassói egyházmegye közgyűlésének neheztelt
határozatát feloldja, s az egyházmegye közgyűlését
ujabb, szabályszerű elj arasra utasítja.
28. (G.) Dobó Adolf, újonnan választott egyházkerületi törvényszéki biró, eskütételre jelentkezvén:
A közgyűlés nevezettnek birói esküjét ünnepélyesen meghallgatja.
Amennyiben pedig kétely támadt arra nézve, hogy
a kisorsolt vagy kilépett, de újból megválasztott biró
tartozik-e ujabb esküt tenni: felhivatik a jogügyi bizottság. hogy e kérdésben a jövő eljárásra nézve irányadó véleményt terjeszszen be.
i

29. (Z.) Felvétetett László Jánosnak, a bárcza-ujfalusi
egyházközség tagjának felfolyamodása a brassói egyházmegye
1898. évi márczius hó 3-ikán tartott közgyűlésének az egyházmegyei háztartás berendezése tárgyában hozott határozata ellen.
Tekintettel arra,, hogy az egyházmegye kivetése
ellen a felebbezési jog — a zsinati törvény 290-ik §-a
értelmében — nem az egyházközségek egyes tagjait,
hanem kifejezetten csupán az érdekelt egyházközségeket, mint testületeket illeti: a felebbezés László János
bárcza-uj falusi egyháztagnak visszaadatni rendeltetik.
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30. (Z.) Olvastatott a XIII szepesi városi egyházmegye f.
évi rendkivüli közgyűléséről felvett jegyzőkönyvnek 13-ik pontja,
melyben Majerka és Mühlenbach egyházközségeknek az 1897.
évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 97-ik pontjában érintett szavazati joguknak gyakorlása, illetve visszaadása iránt benyújtott
kérvényét pártolólag felterjeszti.
A közgyűlés beható tanácskozás után a jogügyi bizottság
javaslatát fogadta el, hozott következő határozatával:
Habár folyamodó egyházközségek a felsőbb egyházi tisztviselők választásának jogát —- a nélkül, hogy
saját külön rendes lelkészi állást fenntartottak volna —
egészen a legutóbbi időkig tényleg gyakorolták:
miután azonban ezen választói jogosultság az ujabban életbeléptetett zsinati törvény 25. és 45. §-ainak
egybevetése szerint nyilván csupán azon egyházközségeket illeti, melyek kebelükben önálló lelkészi hivatalt állandóan fentartanak; folyamodó egyházközségek pedig maguk is beösmerik, hogy ily állandó jellegű, önálló lelkészi állást jelenleg anyagi erőtlenségük
folytán fentartani képtelenek:
ugyanazért midőn a közgyűlés abbeli reményének
ad kifejezést, hogy a folyamodó egyházközségek tagjai
— vezetőikkel élükön — evangelikus egyházunk érdekeit apáik törhetetlen hitével és egyházias buzgalmával ápolva, már legközelebb odahatnak, hogy százados
egyházközségeiknek jelenleg csupán szünetelő joga a
zsinati törvények hivatkozott §-ai szerint szervezett
lelkészi hivatalok rendszeresítésével felujittassék:
nem levén a kérvényekben felhozott okok daczára
sem abban a helyzetben, hogy a törvény világos rendelkezése ellenére kiváltságos jogokat statuáljon:
a mult évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv 13-ik pontjának ide vonatkozó határozatát ezúttal is fentartja.
31. (G.) A jegyzőkönyv hitelesítésére
az elnökség mellé kiküldetnek: Radvány István,
Terray Gyula, Déván Ottó, Kulcsár Károly, Marusák
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Károly, Turóczy Pál, Nemes Károly, Polgár Lajos,
Hronyecz József e's a jegyzők.
32. (G.) A közgyűlést a püspök hálaadó imája után az
elnökség bezárja.
Kelt mint fent.
Jegyzették

az illető pontok elején álló jelbetük szerint:

(8.) Straucli Béla,
jegyző.

(F.) Fischer Miklós,
h. jegyző.

(Z.) Dr. Zelenka Lajos,
h. jegyző.

(G.) Glauf Pál,
e. főjegyző,
ki egyszersmind a jegyzőkönyvet szerkesztette.

Hitelesíttetett Miskolczon, 1898. május 11. és 12. napjain.
Zelenka

Pál,

Szent-Iványi

püspök-elnök.

Árpád,

helyettes világi elnök.

Terray Gyula,
Turóczy Pál,
Hrony ecz Józseí,
ta ok
8 -

Radvány
Kulcsár
Déván
Marusák

István,
Károly,
Ottó,
Károly,

tagok.

Melléklet a jegyzőkönyv 6. pontjához.
Részvétirat özvegy Péchy Tamásnéhoz.
Kegyelmes

Asszony!

^
A tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület közgyűlése
gyászlapot nyitván jegyzőkönyvében felügyelője gyászos elhunyta fölött mélyen érzett fájdalmának s hálás kegyelettel
megörökítvén a megdicsőült emlékét és érdemeit: a közös veszteség fájó érzésével gondolt egyszersmind Kegyelmességedre,
\

mint a ki női erényeivel, igaz hitestársi hűségével, szeretetteljes gyöngédségével boldogító őrangyala volt az elhunytnak
s támogatta őt sokoldalú, nagy és nehéz feladataiban, melyeket
az isteni gondviselés bölcs intézéséből királya, nemzete és egyháza, fényes közpályája közben rábízott s melyeket ő hiven,
becsülettel és sikerrel elvégezett.
Özvegyi szivének mérhetlen fájdalmát enyhítse egyházkerületünknek igaz és meleg érzésből fakadó részvéte és az a
tudat, hogy a hálás egyházkerület el nem muló kegyelettel
ápolja a nagy férfiú emlékét s Kegyelmességeddel együtt rebegi
áldó imáját az élet és halál bölcs és jóságos Urához, hogy
megfáradt hü szolgájának, a kire már itt alant is sokat bizott
s a ki abban mindvégig hü volt, adja meg az örök békét és a
lelki üdvöt.
Kelt Miskolczon, 1898. évi április 14—15. napjain, a tiszai
ág. hitv. evangélikus egyházkerület közgyűlésének határozatából.
Kegyelmes Asszony
alázatos szolgái:
r

Zelenka Pál,

Szent-lYáiiyi Arpád,

püspök.

egyházker. h. felügyelő.

Glauf Pál,
főjegyző.
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A TISZAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET
MISKOLCZON, 1 8 9 8 . ÉVI JULIUS HÓ 1 0 — 1 2 . NAPJAIN MEGTARTOTT
KÖZGYŰLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE.
Jelen voltak:
Zelenka Pál püspök s előbb dr. Szontagh
Miklós hivatalban legidősb
egyházmegyei felügyelő, majd pedig Szent Iványi Arpád egyházkerületi
felügyelő társelnöklete mellett:

Egyházkerületi tisztviselők s törvényszéki

birák:

Glauf Pál e. főjegyző, R.-Szombat.
Dr. Markó Sándorv. főj., Rozsnyó.
Strauch Béla jegyző, Felka.
Dr. Szánthó Gyula jegyző, S-Patak.
Nemes Károly lelkész, jegyző, D.-Győr. Dr. Zelenka Lajos jegyző, Budapest.
Balthazár Antal biró, Jolsva.
Kulcsár Károly pénztáros, Miskolcz.
Csisko János biró, Kassa.
Marusák Károly ellenőr, Miskolcz.
Dianiska András biró, Lőcse.
Materny Lajos számv., Debreczen.
Márton János ügyész, R.-Szombat.
Benczúr Géza biró, Kassa.
Gresch Ágost biró, Szepes-Béla.
Szontagh Pál biró, Csetnek.
Dobó Adolf biró, Igló.

Az e g y h á z m e g y é k k é p v i s e l e t é b e n s
1. Árvái egyház ni egy é b öl:

Skripeny János főesperes, Lestinén.
Krcsméry Miroszlav\e\k.,
Jaszenova.
2. Brassói egyházmegyéből:

Moór Gyula főesperes, Brassóban.
Szórádi Lajos lelkész, Zajzon.

Girószász István felügyelő, Zajzon.
Girószász János
„
„

3. Gömöri egyházmegyéből:

Terray

Gyula főesperes, Rozsnyó.

Szent-Iványi

Árpád felügyelő.

—

Bartholomaeidesz László alesperes,
Csetnek.
Becser Endre alesp., N.-Szlabos.
Terray Béla lelkész, Süvete.
Chotvács Pál lelkész, A.-Sajó.
Vitéz Lajos lelkész, Pád ár.
Buzágh István leik., Derencsény.
Holéczy Samu lelkész, P.-Lehota.
Csók György lelkész.
Chriastély Gyula leik., Pongyelok.
Szlabey Mátyás lelkész, Chisnyó.
Nádasy János lelkész, F.-Sajó.
Dendely Samu leik., Hámosfalva.
Kalanda Bertalan tanító, S.-Göraör.
Jurin Samu igazg.-tanitó, Jolsva.
Bogár Lajos tanító, S.-Gömör.
Szollár Pál tanító, Hosszuszó.
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Hámos László főispán, Berzéte.
Kubinyi Géza felügyelő, G.-Panyit.
Hevessy Bertalan bírt., Tornallya.
Szontagli Zoltán felügy., Királyi.
Szontágh Andor felügy., Csetnek.
Szontagli Béla, polgárin., Dobsina.
Gömöri Gusztáv egyházt.,
,.
Stefancsok Károly felügy., N.-Rőce.
Deákpál András egyháztanácsos S.Gömör.
Pál Mátyás egyházt., S.-Gömör.
Gallovics Dániel egyháztanácsos,
S.-Gömör.
Kuna Aurél felügyelő, Jolsva.
Scheffer Gusztáv tanár, Rozsnvó.
Törköly János
,,
,,
Bencze Samu polg. isk. igazgató,
S.-Gömör.
B eiszer Samu tanár, S.-Gömör.

4. Hat sz. kir. v. egyházmegyéből:

Linberger István főesp., Késmárk.
Csisko János lelkész, Kassán.
Draskóczy Lajos lelkész, Eperjes.

Benczúr Géza felügyelő, Kassa.
Raisz Andor kir. tábl. biró, Kassan.
Beller Károly kereskedő, Kassa.
Dr. Mikler Károly jodakad. tanár,
Eperjes.

5. Hegyaljai egyházmegyéből.

Turóczy Pál főesperes, S.-Arnóth.
Kovács Andor lelkész, H.-Vécse.
Czékus László
,,
A.-Szántó.
Sztehló Andor
„
Stoósz.
Hronyecz József vtanár, igazgató,
Miskolcz.
Dubovay Béla s.-lelkész, Miskolcz.
Czékus István tanitó, Miskolcz.
Kulik Márton tanitó,
„

Radvány István felügy., kir. tan.,
Miskolcz.
Déván Ottó kir. ügyész, Miskolcz.
Szopkó Róbert felügy., Zsadány.
Gál Lajos felügyelő, Devecser.
Fiedler Sándor
„
Tállya.
Dorozsnyák Gyula birtokos, Tállya.
Dr. Erős Jánosesp. ellenőr, Szerencs.
Erp f Tuisko egyh. tan. Meczenzéf.
Polatsek Arnold gondnok, Miskolcz.
Fűrész Ferencz egyházt., Miskolcz.
Albert h Ede

6. Kishont! egyházmegyéből

Glauf Pál főesperes, R.-Szombatban.
Liszkay János alesp., R.-Brezó.
Kemény Lajos lelkész, üsgván.
Banczik Samuel lelkész, Kokova

Kubinyi Aladár felügy, R.-szombat.
Kubinyi Andor felügy., Nyustya.
Medveczky
Sándor felügyelő,
Rimaszombat.
Hámos Zoltán felügy., Cserencsény.
Madarász Pál birtokos, Csetnek.
Cseh István kir. aljbiró, R.-szombat,
Törköly József tanitó,
,,
Stech Kálmán gyógyszerész, Rimaszombat.

-
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7. Liptói egyházmegyéből:

Kmeti János főesp., N.-Palugyán.
Janoska György lelkész, L.-Szt, Miklós.
Csobrda Pál lelkész, Szmrecsánv.
Prunvi Ottó lelkész, Vichodna.

Ruzsiak János II. felügyelő, Sz.tMiklós.
Platthv Gyula birt., N.-Palugya.
Szent Iványi Márton birt., Szt-Iván.
Szent Iván vi Károly
„
t/

e/

5)

V

8. Sáros—zempléni egyházmegyéből:

Chotvács Endre főesp., Budamér.
Hoznék Lajos lelkész, Girálton.
Baloghy Farkas
„
Margonya.
Zeman János lelkész, Abos.

Bánó Árpád felügy., Kis-Szeben.

9. Tátraaljai egyházmegyéből:

Scliönviszner János főesp.. NagySzalók.
Melekv András lelkész, Syábócz.
Czipott Aron
„
Rókusz.

Dr. Szontágh Miklós felügyelő, UjTátrafüred.

10. Tiszavidéki egyházmegyéből:

Materny Lajos főesp., Debreczen.
Geduly Henrik leik., Nyiregyháza.
Bortnyik György leik., Kölese.
Boros János lelkész, N.-Károly.
Szlabóczky Imre tan., Nyiregyháza.
Mészáros Fevencz „
„
Pazar István isk. igazg..
„

Dr. Meskó László felügyelő, Nyiregyháza.
Dr. Szánthó Gyula jogakad. tan.,
S.-Patak.
Majerszky
Béla felügyelő, Nyiregyháza.
Dr. Zelenlca Lajos kölesei felügy..
Budapest.
Czibur Bertalan
egvháztanácsos,
N.-Mihály.
Szent-Ivanyi Gyula nagybirt., Aba.
Fest László egyházt., Nyiregyháza.

11. Tizenhárom sz. v. egyházmegyéből:

Justh Sámuel főesperes, Sztrázsa.
Lersch Márton lelkész, Leibiez.
Nikelszky Andor leik., Izsák fal y a.
Scherlel Nándor leik., Krompách.
Pá k h Károly tanár, Igló.
Küffer Vilmos tanitó, Merény.

Münnich Kálmán felügyelő, Igló.
Topscher György felügyelő, igló.
Lajos Győző tanácsos, Igló.
Fest Ottó kir. jbiró, Igló.

3*

-
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A fő- és középiskolák képviseletében:

Csengey
Gusztáv theol. dékán,
Eperjes.
Ludmann Ottó főgymn. igazgató,
Eperjes.
Martinyi Józseí főgymn. igazgató,
Nyíregyháza.
Zachar Gusztáv, Rimaszombat.
Grósz Enrő lyceumi h. igazgató,
Késmárk.
Oravecz Mihály főgymn. igazgató,
Rozsnyó.
Perényi
Vilmos
tanitóképezdei
igazgató, Eperjes.

Schwarcz Károly, késmárki gymn.
felügyelő.

Ezeken kivül az egyházkerületi felügyelő beiktatási ünnepélye alkalmából mint vendégek : báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő, dr.
Baltik Frigyes dunáninneni püspök, — továbbá Alexy Albert kerületi
leányisk. pénztáros, Badinyi Gyula ügyvéd, Baksay József, Bernát Béla
országgyűlési képviselő, Berzevit.zy György birtokos, Bornemissza László
gömöri alispán, Bogsch Albert tanár, Chovan István gondnok, Egyed
Dávid árvaatya, dr. Erős János esp. ellenőr, Fazekas Béla, Fekete Nándor gyógyszerész, Fischl József h. felügyelő, Gaál Gusztáv járási orvos,
Gaál Lajos felügyelő, Hevessy József földbirtokos, Hönsch Ede bányagondnok, Hönsch Vilmos czementgyáros, Joób Marczel földbirtokos, dr.
Jancsó György egyetemi tanár, Kolozsi Józsa Antal kir. tanfelügyelő,
Komoróczy Miklós tornatanár, Kálniczky Géza aljárásbiró, Kubik Béla
országgyűlési képviselő, Kozlay József lelkész, Kuchta András felügyelő,
Lehoczky Tihamér birtokos, Lumczer Gusztáv, Lukács Géza gömörmegyei
főjegyző, Losonczy Jenő birtokos, Mayer Endre theol. tanár, Majthényi Adám
birtokos, Melczer Gyula birtokos, Melczer László birtokos, Marikovszky
Géza uradalmi tiszttartó, Miklós Ödön országgyűlési képviselő, Molnár
Lajos birtokos, Mühl János, Markus Albert, Mezey Pál, Meliorisz Béla
jogak. tanár, dr. Mesko Miklós felügyelő, Máriássy László árvaszéki
ülnök, Máriássy Gyula főszolgabiró, Nagy Lajos polgári iskolai igazgató,
Ormóssy Károly tanitó, Osváth Dániel szolgabíró, Eösze Lajos, báró
Podmaniczky Géza v. b. t., egyházmegyei felügyelő, Potoczky Dezső
birtokos, Ragályi István, Ragályi Béla, báró Radvánszky Béla koronaőr,
egyetemes gyámint. elnök, báró Radvánszky Géza, Sándor Béla, Szeleczky István, Szeleczky Dénes. Szeleczky Árpád, Szopkó Róbert felügyelő, Szathmáry Király Pál, dr. Szlávik Mátyás kollégiumi igazgató,
Szmrecsányi Arisztid birtokos, dr. Trajtler Soma, Weisz Antal lelkész,
Velky János lelkész, dr. Valser Gyula lelkész, Vladár Ervin birtokos,
Urszinyi Zsigmond, Ujj József ref. lelkész, Záhonyi János községi jegyző.

—
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Miskolczról a következők : Adler Károly városi mérnök, Alexy Hugó
mérnök. Alberth Ede egyháztanácsos, Balkovics Pál iparos, Becht József
tanitó, Benyovszky András iparos, Bizony Ákos ref. gymn. főgondnok,
Blazsejovszky Ferencz apátplébános, Bulyovszky Gusztáv törvényszéki
biró, Buthy Lajos főszolgabiró, Bumsch Béla kereskedő, Csurgay Béla
póstahiv. főnök, Czékus István tanitó, Darvas András nyug. ezredes,
Déván Ottó kir. ügyész. Demeter Ernő kir. aljárásbiró, Diószeghy György
városi főjegyző, Fischer Lajos egyháztanácsos, Furman Gyula egyháztanácsos, Fürész Ferencz egyháztanácsos, Gencsy Soma izr. hitközségi
elnök, Görgey László üzletvezető, Greichmann Ede egyházi pénztáros,
Hajós Kálmán biztositási főügynök, Hajász András iparos, Hídvégi Benő
kir. tanfelügyelő, Hirsch Károly pénzügyigazgató, Hoitsy Gedeon főmérnök, Horváth Lajos főrendiházi tag. Hubay József pénzügyigazgató helyettes, dr. Ixel Soma izr. iskolaszéki elnök, Jezsovics Mihály egyháztanácsos. Kaffka Ignácz nyug. kir. táblai biró, dr. Kazay Mór tűzoltó orvos,
Kiffer Márton iparos, Kócs Sándor iparos, Koós Soma pénzintézeti igazgató,
dr. Kovács Gábor főgymn. igazgató, Kobelrausch Károly állomásfőnök,
Kalocsay Kálmán kir. törvényszéki biró, Korniczky Lajos bizt. intézeti
titkár, Kun Kálmán nyug. tvszéki biró, Kühne Adolf id. egyháztanácsos,
Kühne Adolf ifj. számvevőszéki tag, Lányi Henrik postafőnök, Lehoczky
György nyug. ezredes, Leszih Lajos egyháztanácsos, Lichtenstein László
kereskedő, Lichtenstein József egyházker. pénzügyi bizottsági elnök, Lippay
Béla kir. mérnök, Losonczy István kir. járásbiró, Lovich Barna kereskedő, Lukács Béla városi főkapitány, Magyar Mátyás iparos, Máhr Pál
egyháztanácsos, Máday Károly egyháztag, Matkovics István magánzó,
Mikuleczky István ref. egyházi főgondnok, Molnár Bertalan vármegyei
főjegyző, Murgács Márton iparos, Müller György iparos, Nagy Ignácz ref.
lelkész, Orczy Gyula birtokos, Pataky Sándor ref. ker. pénztáros,
Pekár Sándor gőzmalmi pénztáros. Petró József róm. kath. egyházi
gondnok. Pották Lajos törvényszéki biró, Répászky Béla főispáni
titkár, Roszik János egyháztanácsos, Sassy Szabó István egyházi főügyész, Schneider Mihály egyháztanácsos, Soltész Nagy Kálmán polgármester, Steinhíibel László egyháztanácsos, Strazsek János kir. járás
biró, Szaffka Pál kir. közjegyző, dr. Szánthó Bertalan egyháztanácsos,
Szelényi Lajos könyvnyomdász, Szent-Iványi Kálmán pénztáros, Szepesik
György egyháztanácsos, Szepesik János tanitó, Szentpály István kamarai
titkár, Szombathy Sándor tűzoltóparancsnok, Sztankovics Miklós üzletvezető helyettes, dr. Tarnay Gyula alispán, Tóth Pál ref. ker. felsőbb
leányisk. igazgató, Ujházy Kálmán gyógyszerész, egyháztanácsos, Verbovszky József egyháztanácsos, Záhorszky Kálmán főmérnök, egyháztanácsos, Zsáry Sámuel egyháztanácsos.
Ezeken kiviil részt vettek még az ünnepelt egyházkerületi felügyelő
férfi és női rokon 12 tagja.

Előz m é nyék.
Julius 9-dik napjának folyamán a különböző egyházkerületi
bizottságok tanácskoztak, az előkészítés végett hozzájuk utalt
tárgyak felett s az egyházkerületi gyámintézet tartotta évi
közgyűlését.
D. u. 6 órakor az uj egyházkerületi felügyelőnek Szent-Iványi
f

Árpádnak, továbbá a beiktatási ünnepélyre érkezett báró Prónay
Dezső egyetemes felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes püspöknek
ünnepélyes fogadtatása történt a vasúti indóház udvarán. Az
uj egyházkerületi felügyelőt dr. Szontágh Miklós kir. tanácsos,
hivatalban legidősb egyházmegyei felügyelő, az egyetemes egyház felügyelőjét, valamint a testvér-egyházkerületek elnökségeit
képviselő püspököt pedig Zelenka Pál püspök üdvözölte a tiszai
egyházkerület nevében. A kölcsönös üdvözlések után a bevonulás
hosszú kocsisorból álló díszmenetben történt, a fellobogózott város
utczáin át, az egyházközség temploma előtti térre, hol az egyházközség nevében Radvány István kir. tanácsos, felügyelő, üdvözölte az érkezett egyháznagyokat és vendégeket.
Másnap, julius 10-én 9 és V2 órakor az ünnepi díszben megjelent képviselők, testületek és érdeklődők elfoglalván kijelölt
helyeiket a templomban, megkezdődött a egyházkerületi gyámintézeti istentisztelet, melynél az alkalmi szónok Terray
Gyula
gömöri esperes volt.
Ez istentiszteletet nyomban követte a közgyűlésnek az u j
egyházkerületi felügyelőt beiktató ünnepélyes ülése.
Ä julius lO-én tartott ülés.

1. (G.) Dr. Szontágh Miklós tátraaljai, — mint hivatalban
legidősb — egyházmegyei felügyelő a püspökkel együtt elfoglalja az elnöki széket s a közgyűlést következő beszéddel nyitja
meg:

—

Főtisztelendő
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Egyházkerületi

Közgyűlés!

A legutóbbi zsinatunk által megállapított egyházi alkotmány
ugy rendelkezik, hogy az egyházkerületi felügyelői széknek bármely okból történő megüresedése esetében, az üresedés tartama
alatt a hivatalban legidősb egyházmegyei felügyelő gyakorolja
azon jogokat és kötelességeket, melyek e fényes bizalmi állást
törvény szerint megilletik.
Az alkotmány e rendelkezése szólit engem ez ünnepélyes
pillanatban az elnöki emelvényre s teszi kötelességemmé azt,
hogy püspökünk ő méltóságával együtt ellássam e közgyűlésben az elnöki teendőket addig, mig az uj egyházkerületi felügyelő
hivatalos esküjét le nem teszi.
E kötelességemből kifolyólag tehát szivem melegével üdvözlöm a közgyűlés tisztelt tagjait s képviselőit, üdvözlöm tisztelt
vendégeinket, a kik eljöttek egyházkerületünk örömünnepében
testvériesen osztozni s a kiknek megjelenése ez örömünnepünknek különös díszt kölcsönöz.
Ezzel az uj egyházkerületi felügyelőt hivatalába beiktatni
hivatott közgyűlésnek mai ünnepélyes ülését megnyitom.
A közgyűlés az elnöki megyitó beszédet a tüntető
rokonszenv meleg és lelkes nyilatkozataival kisérte s
fogadta.
2. (G.) Elnökség hivatkozva azon nyilvánvaló tényre, hogy
ugy az egyházkerületi tisztviselők, valamint az egyházmegyék
által előzetesen bejelentett képviselők teljes számmal vannak
jelen:
A közgyűlést megalakultnak s határozatképesnek
nyilvánítja addig is, míg a megbízólevelek megvizsgálására egyidejűleg kiküldött Radvány István elnök s
Materny Lajos és Oravecz Mihály tagokból álló bizottság
beterjeszthetné jelentését.
3. (G.) Olvastatott az egyházkerületi felügyelőt választó
szavazatok felbontására kiküldött bizottság, következő jegyzőkönyve :

—
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Jegyzőkönyv.
cFelvétetett a tiszai ág- h. evangelikus egyházkerület felügyelői
állására
beérkezett választó szavazatok felbontására kiküldött bizottságnak <Miskolczon, 1838. évi május 26-án megtartott
ülésében.

Jelen voltak

az alóli róttak:

I. Elnökség üdvözli a megjelent bizottsági tagokat és jelenti, hogy
kivévén
Tiszolcz egyházközséget,
az összes jogosultak
beadták szavazataikat, még pedig a határnapul kitűzött május 22-ig. Ennek
folytán
a bizottság a szavazatok
felbontásához
fogott, melyek a következőképen
csoportosultak:
I. Szent-Iványi Árpád gömöri egyházmegyei
felügyelőre
adta
szavazatát:
a) Árvái egyházmegyéből; Alsó-Kubin 2, Isztebne 2, Lestine 2, Nagy falu 2, Zsaskó 2.
b) Brassói egyházmegyéből: Hosszufalu-Alszeg
2, Apácza
2, Bárcza-Ujfalu 2, Brassó 2, Csernátfalu 2, Hosszú falu-Fürészmező 2>
Krizba 2, Pürkerecz 2, Tatrang 2, Türkös 2, Zajzon 2.
c) Gömöri egyházmegyéből: Alsó-Sajó,
2, Baradna 2,
Betlér 2, Bugyikfalva
2, Hisnyó 2, Csetnek 2, Derencsény 2, Dobsina
4, Feketepatak
2, Felsö-Sajó 2, Geczel 2, Restér 2, Sajó-Gömör 2.
Gömör-Panyit 2, Hrussó 2, Jolsva 2, Jolsva-Taplocza 2, Kiette2,
Kövi2.
Kun-Taplocza 2, Nagv-Rőcze
2, Nagy-Szlabos 2, Nandrás 2, Ochtina 2,
Oláhpatak 2, Pádár 2, Ratkó 2, Ratkó-Bisztró
2. Rédova 2, Hamosfalva 2, Rozsnyó 2, Sebespatak 2, Süvete 2, Ujvásár 2, Veszverés 2,
Vizesrét 2.
d) VI sz.K. v. egyházmegyéből: B árt í a (I.) 2, Bártía (II.) 2,
Eperjes (I.) 2, Eperjes (II.) 2, Kassa (I.) 2, Kassa (II.) 2, Késmárk 2,
Lőcse 2, Sáros-Plavnicza
2, Kis-Szeben (/.) 2, Kis-Szeben (II.) 2.
e) Hegyaljai egyházmegyéből; Sajó-Arnót 2, Csanálos 2,
Diósgyőr 2, kancsal 2, Felsö-Kemencze
2, Sajó-Kaz a 2, Miskolcz 2,
Szántó 2, Ránk 2, Talya 2, Stoósz, 2, Hernád- Vécse 2.
I) Kishonti egyházmegyéből: Alsó-Szkálnok
2, Cseren
csény 2, Felső Pokorágy 2, Fürész 2, Kok o v a 2, Nyustya 2, Osgyán 2,
Pongyelok 2, Ráhó 2, Rimabánya 2, Rimabrézó 2, Rimaszombat 2.
g) Liptói egyházmegyéből: Boczabánya 2, Csorba 2, Hibbe
2, Király-Lehota 2, N agy-Pal ugy a 2, Német-Lipcse 2, Pribilina 2, SzentIvány 2, Szent-Péter 2, Szielnicz 2, Szmrecsány 2, Tarnócz 2, Vázsecz
2, Vichodna 2. Vrbicza-Szent-Miklós
2.
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h) Sáros-zempléni egyházmegyéből: Abos 2, Budamér
2, Girált 2, Hanusfalva 2, Német-Jakabvágás
2, Komlós 2, Lapos 2,
Margonya 2, Kapi-Németfalva
2, Ó falu 2, Zsegnye 2.
i) Tátra aljai

egyházmegyéből:

Batizfalva

2, Forberg

Holló-Lomnicz
2, Kis-Lomnicz
2, Nagv-Lomnicz
2, Nagy-Szálók
Svábócz 2, Topporcz 2, Tótfalu 2, Viborna 2, Rókusz 2.

2,

2,

j) Tiszavidéki egyházmegyéből: Debreczen 2, Kölese 2,
Mernyik 2, Nagy-Bánya
2, Nagy-Károly
2, Nagy-Várad
2, Nyíregyháza 4. Pazdics 2, Sókút 2, Tokaj 2, Sátor-Alja-Ujhely
2, Uj-Klenócz 2.
k) XIII sz. v. egyházmegyéből : Béla 2, Durand 2, Felka 2,
Igló 2, Leibitz 2, Mattheócz 2, Ménhard 2, Szepes-Olaszi
2, Poprád 2,
Ruszkin 2, Szepes-Szombat
2, Sztrázsa 2, Szepes-Váralja
2, Izsákfalva 2, Gölniczbánya 2, Krompách 2, Szepes-Merény 2, Szepes-Remete 2,
Svedlér 2, Szomolnok 2.
1) Tanintézetek: Collég, theologia 1, jogakadémia
1, tanitóképző 1, collég, ker. főgvmnasium
Eperjesen 1, iglói főgymnasium 1,
késmárki főgymnasium 1, nyíregyházai
lőgyimnasium
1, rimaszombati
főgymnasium
1, rozsnyói főgymnasium 1.
II. Szent-Iványi József egyházközségi
felügyelőre adta szavazatát : Ltptóból: Rózsahegy 2.
III. Xubinyi Aladár kishonti egyházmegyei
felügyelőre adta
szavazatát: Kishonti egyházmegyéből:
Klenócz 2, Kraszkó 2.
IV.

Dr.

másod felügyelőre

Medzihradszki

adta szavazatát:

V. Érvénytelennek

Frigyes

árvái

Arvai egyházmegyéből:

nyilváníttatott

egyházmegyei

Jaszenova

a következő

2.

szava-

zat: Brassóból: Bácsfalu, mert nem volt pecséttel lezárva;
Gömörből:
Fekete-Lehota,
Murány-Hosszúret,
Hosszúszó,
Szirk, mert
egyiknek
boritéka sem volt pecséttel lezárva; Sáros-Zemplénből:
Komlós-Keretes és Kükemező,
mert nem volt pecséttel
lezárva;
Tiszavidékről:
Kladzány, mert nem volt megnevezett
egyénre.
A XIII sz. v. egyházmegyebeli
Majerka szavazata,
mint
jogosulatlan, a legutóbbi egjFázkerületi
közgyűlés határozata alapjan, visszautasittatott.
Ennek alapján a bizottság a következő eredményt
állapította meg :
Beadatott összesen 351 szavazat, melyekből
Szent-Iványi
Árpád gömöri egyházmegyei
felügyelőre esett 325, Kubinyi
Aladár kishonti egyházmegyei
felügyelőre
4, Szent-Iványi
József egyházközségi
lelügj^előre 2, dr. Medzihradszki Frigyesre 2 szavazat; érvénytelennek
nyilváníttatott
16; mint
jogosulatlan
visszautasittatott
(Majerka) 2 szavazat. Nem
érkezett be (Tiszolcz) 2 szavazat.
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E szerint az egyházkerület
felügyelőjévé
általános szavazattöbbséggel
Szent-Iványi Árpád gömöri egyházmegyei
felügyelő választatott
meg.
Mely eredményt a bizottság, jelen jegyzőkönyve
közlésével, az egyházkerületi
közgyűlésnek
tisztelettel
bejelenti
s a szavazatok lepecsételt csomag j íit átadja.
A jegyzőkönyv
felolvastatván : •hitelesíttetett.
Kelt
mintffent.

Zelenka Pál,

Szontágh Pál,

Jegyzette:

püspök, elnök.

Terray Gyula,
biz. tag.

bizottsági világi elnök.

Glauf Pál,
egyházker. főjegyző

Materny Lajos,

Münnich Kálmán.
Fisclier Miklós.
mint b. tagok.

biz. tag.

Czékus István,
biz. tag.

A felolvasott jegyzőkönyvben megállapított választási eredmény alapján elnökség Szent-Iványi Árpád
gömöri egyházmegyei felügyelőt a tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület törvényesen megválasztott felügyelőjévé jelenti ki s felhivja őt a hivatali eskü letételére.
4. (M.) Szent-Iványi Árpád, megválasztott egyházkerületi felügyelő, a hivatalos esküt a gyűlés szine előtt leteszi s a dr. Szontágh Miklós helyettes-elnök által neki átadott egyházkerületi
felügyelői széket következő beszéddel foglalja el:
Igen tisztelt

Egyházkerületi

Közgyűlés!

Azon személyemet kittintető bizalom, melylyel engem a tiszai
kerület élére kerületi felügyelővé megválasztottak, valamint azon
meleghangú üdvözlés, melyben részesittettem, arra indit, hogy szivemből eredő hálás köszönetemnek adjak kifejezést.
Megvallom, azon nagy tehetségű és multu férfiak után, kik a
tiszai kerület felügyelőiként szerepeltek és működtek, én nagyon is
érzem fogyatékos, gyenge tehetségemet.
De, mert tudom, hogy egyházi ügyeink intézésénél, legyen az
az erő bármilyen gyenge, ott kell órvényesite n i ) a hol azt a köz-
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bizalom igénybe kivánja venni és a hol azt egyházunk érdeke parancsolja, ezen parancsnak hódolva, foglalom el az egyházkerületi felügyelői állást.
Azt tartom, hogy különösen jelenleg, a midőn egész Európában
bizonyos társadalmi átalakulást akarnak keresztül erőszakolni, midőn
tudjuk, vagy érezzük, hogy társadalmi, politikai, felekezeti felforgatás
eszméi foglalkoztatják sokaknál a sziveket és elméket, kell, hogy
minden protestáns, minden magyar ember bocsássa rendelkezésre
egész erejét, tevékenységét.
/
Olomsulyként nehezedik reánk a szocziálizmus rémképe, mely
fel akar forgatni mindent, közrendet, törvényt, jogot, vagyont, azt
mondván, se haza, se törvény, se tulajdon, se vallás.
És ezen felforgató eszmék ellen, hogy ugy mondjam járvány
ellen, gyógyszert még fel nem találtak, mert hiába, erővel, fegyverrel, szuronynyal azt egy bizonyos időig elfojtani lehet, de gyógyítani
az embereket, a fanatizált, felizgatott kedélyeket lecsillapítani, a
járványtól megtisztítani, kigyógyítani nem lehet.
Az ellen csak egy mód van, vissza kell vezetni az embereket
az Istenben való hithez, a vallásossághoz s ez a gyógyír bizonyára
használni fog.
A másik, mely ezzel karöltve jár, sőt mondhatom ikertestvérek,
a felekezetnélküliség s ez még veszedelmesebb jelenség, mint az
előbbi, mert sajnos, ezt már a törvények is megengedik. Én elhiszem,
hogy az utolsó években történteknek ez csak a logikai következménye.
De én a magam részéről ugy felekezetünkre, mint édes magyar
hazánkra nézve, ezt nagyon veszedelmesnek tartom.
Más javitó szert, más gyógymódot ezen betegség ellen sem
tudok, mint visszavezetni az eltévelyedetteket a vallásossághoz.
Én ugy vagyok meggyőződve, hogy a Tiszakerület ugy világi,
mint egyházi hivei meg fogják tenni a maguk kötelességét s e téren
vezérük, a püspök úrral be fogják bizonyítani, hogy mindannyian a
közegyház papjai vagyunk és ha sikerül ezen két betegség ellen
ezen egyedüli gyógyírt hasznosítani, édes magyar hazánknak és felekezetünknek a legnagyobb szolgálatot fogjuk tenni. Adja Isten, hogy
ugy legyen!
Van még egy harmadik veszedelmes ellenségünk és sajnos,
ezzel leginkább minket, lutheránusokat vádolnak, sőt vádoljuk magunk
magunkat is s ez az úgynevezett pánszlávizmus.
Én ugyan ismerem, találkoztam vele mindenféle alakban, de a
magam részéről ezt olyan veszedelmesnek, mint hirdetik, nem tartom.
Nagyobbra fújják fel, megvallom, talán magunk is és éppen
azért nagyobb súlyt tulajdonítunk annak, mint a milyet megérdemel.
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De nem fejtegetem, ismerjük azon izgatóknak tendencziáját, a
kik a mi jámbor, becsületes, munkás tótjainkat egész a fanatizmusig
felizgatják. Az ellen, azt hiszem, a legjobb szer szépen, testvériesen
felvilágositani őket, meggyőzni azon ut, mód helytelen voltáról; azon
izgatókra nézve pedig, a kik a népet ámitgatják. izgatásaik által
fanatizálják, a kik nemcsak szégyent hoznak felekezetünkre, de azonfelül édes magyar hazánk ellen,-annak integritása ellen lázítanak,
ha testvéri felvilágosítás, a szép szó nem használ, a törvény szigorával való eljárást tartom az egyedüli czélra vezetőnek. Hiszen a mi
zsinati törvényeink ebben a tekintetben a legszigorúbbak, mert az
ilyen nemzetiségi izgatásokat egyenesen kánoni vétségnek minősitik ;
ha tehát szükség van reá és ha már más szelid intézkedés nem használ,
büntessük őket úgy, hogy ártalmatlanok legyenek, tiltsuk el mindenféle egyházi hivatal viselésétől, degredáljuk őket oda, hova eljárásuk
minősíti.
Megérdemlik annál inkább, mert azt csakugyan tűrni nem lehet,
hogy az autonomia köpenyébe burkolva intézzék orvul űzött támadásaikat, hogy édes hazánk ellen izgassanak.
Ezek azon elvek, melyeknek kifejezést adni kötelességemnek
tartottam.
Mielőtt azonban szavaimat bezárnám, a részletekbe nem bocsájtkozva, kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy felekezetünk érdekét csak ugy szolgálhatjuk sikeresen, ha a teljes összhangban, egyöntetű eljárással müködhetünk.
En meg vagyok győződve, hogy ez meglesz ; a magam részéről
kijelentem, hogy igyekezni fogok elnöktársammal, a püspök ur ő
méltóságával egyöntetüleg eljárni, nem hogy az egyik a maga nézetét
a másiknak alárendelve, mintegy bábbá sülyedve áldozza fel a maga
meggyőződését, hanem a politikát az egyházi ügyek köréből teljesen
kizárva, igyekezzünk érveink meghallgatásával és elmondásával egymást meggyőzni és a jobbnak elfogadása mellett intézkedni.
Meg vagyok győződve, hogy ez teljesen sikerülni fog, ismerem
a tiszai kerület tisztviselőit, jegyzőit, esperességeink úgy világi,
mint egyházi elnökeit, sőt azt mondhatom, összes hiveinket, hiszen
nem vagyok új ember, hosszú éveken keresztül kiismerhettük egymást és hízelkedem magamnak azzal, hogy éppen annak köszönhetem azon megtisztelést, melyben majdnem egyhangú megválasztatáson!
által részesítettek, tudom, hogy az elnöki székben sok tapintat, bölcseség és nagy türelemre van szükség, de éppen ezen ismeretségünknél fogva meg vagyok győződve, hogy úgy a jegyzői kar,
valamint a tisztikar, esperességi elnök urak, szóval kerületünk összes
hivei nem lógják tőlem becses támogatásukat megvonni, melyet a
midőn kérek, hálás köszönetet mondok a megtisztelő bizalomért,
/
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melylyel engem megajándékoztak. De hálás köszönetet mondok megtisztelő megjelenésükért első sorban egyetemes felügyelő ur ő méltóságának, továbbá Baltik Frigyes püspök urnák, valamint az itt
megjelent, minket megtisztelő vendégeinknek, minden rendű és rangúaknak, valláskülömbség nélkül és főképen kerületünkhöz tartozó
megjelent híveinknek s magamat tapasztalt jóindulatukba zártan.
Isten áldását kérve egyházkerületünkre, elfoglalom annak felügyelői
székét.

Ezen, a gyüle's tagjai által élénk érdeklődéssel kisért s gyakori helyesle'sek által félbeszakított, meleg egyház- és hazaszeretetről tanúskodó, programmszerű székfoglaló beszéd után, püspökünk a megválasztott egyházkerületi felügyelőt következő
beszéddel vezette be hivatalába:
Megtartott tehát egyházkerületünk közönségének osztatlanul,
elmondhatjuk, páratlanul szépen nyilvánult bizalma azon a helyen,
melyen, mint az Istenben boldogult előd törvényes helyettese, szakadatlan egymásutánban végezted az utolsó években, önmagadnak
sokszor megtagadásával, mindig azonban nemesen, a világi elnök
teendőit.
Meghívott és megnyert tehát az egyházkerület közönsége tiszteletének, mondhatjuk szeretetének lélekemelő módon nyilvánulása
azon vezéri polczra, amelyen magasabb látkörrel és mélyebb felfogással, szélesb hatáskörrel és nagyobb felelősséggel kell majd az
Ur szent egyháza békés rendjeért és jobb sorsáért önáldozattal közremunkálnod.
Megbízott benned eddig is, vallásos reménynyel szövetkezett
mély bizalommal tekint most is reád, fohászszerű legjobb kívánattal
üdvözöl, áldottnak jelenti ki a Veled kötött új szövetséget, áldásért
könyörög feletted és veled az Úrtól, a mi mennyei szent Atyánktól.
Legyen ugy! Szövetségkötésed közegyházaddal legyen a boldogulást igérő legfőbb tényezőnek, a hithű egyetértésnek törhetlen
kapcsa s együtt a közösen munkált sikernek teljes biztositéka.
Legyen ugy ! Váltsd be a jogos reményeket férfiasan. Válj be
az életben s majd emlékben áldottá az Ur mérhetlen kegyelme
által, mely sokféle ágazatu életsorsodban oly gazdagon nyilatkozék
fénylő multad tiszta sugarainak fénylenyomatában mindeddig.
Felügyelővé lettél 11 egyházmegyébe csoportosított 171 anyaház s ezekben 283 népiskola, azonfelül 2 főiskola és 12 középiskola
felett. Jogod és felelősséged az alkotmány értelmében nemcsak képviseltetésre és ellenőrzésre, hanem közremunkálásra és példaadásra
is kiterjed.
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Legyen ugy! Vezéreid legyenek: törhetlen hited, munkás hűséged, családod történeti jelentősége és szenvedő egyházad boldogulása.
Törhetlen hited legyen mindig emeltyűd, erősítőd, vigasztalód,
áldásos közreműködésre képesitő égi erő. Legyen az hóditó világosság korunk azon rideg sötétjében, mely siégyenli a Krisztus evangyéliomát s nem az ég javának keresésében és megbecsülésében,
hanem a szentélyek és az Ur népe negligálásában keresi egy gentry
nobilitását. Mutasd meg, hogy fényes családodból hozott ezen égi
kincs nem romlott el a közélet változatos hullámaiban, hogy mint
eddig: tudod szolgálni házad népével az Urat. Szolgáld mindig az
Úrhoz tért, az Urat kereső, Benne bizó, egyedül Tőle áldástváró
hű gyermek módjára, élő és szent hited által mindenkor és mindenhol az Urat!
Munkás hűséged egyházanyád iránt legyen melegitő erő, hatásköröd összes rétegeire kisugárzó hóditó melegség, korunk azon hideg
sötéljében, mely hálátlan elbizakodottsággal hanyagolja el szent
otthonát, közöny nyel megy el azon szent mező mellett, melyen
aranykalász rengett egykor egyház s népe édes jutalmául s képes
megfeledkezni azon alkotmányról, melynek bontása a fellegvár és
kunyhó összeomlását eredményezi, mely kert és mező nélkül pusztul
szívben, hitben, egyházban, hazában a szellem- és érzelemvilág erkölcsi képe.
Családod történeti jelentősége nyerjen Benned szerencsés folytatást e vezérhelyen is, nemcsak azért, mert az egyházmentő és
épitő hatalmas ténj^ezők, melyek pénzt, vagyont, életet áldoztak
volt s egyház, haza szabadságáért százados bajvivással történeti alakokká magasodtak ki, fogyton fogynak, annyira, hogy a hírneves
kath. szónok sújtó hasonlata szerint, a mi belőlük becses, az már a
földben van s a mi belőlük még ma is látszik, az már csak egy-egy
gyümölcsöt nem adó hulló virág s ritkuló levél, hanem és főleg
azért, hogy egyház- és hazaszeretet dolgában magva ne szakadjon
azon pálmafáknak, melyek árnyában biztos men- és nyughelyet
nyer az erőtlen egyház, s bármit mondjunk is, kegyeletes tekintettel néz e százados törzsekre, gyümölcsfa, cserje, virány és sziklák
növényzete mindenkor.
Legyen a Te peldaadásod is aranytolla az egyháztörténet lapjainak, világító torony viharos éjjeleken, delejtű szövevényes nyomtalan utakon, biztos utmutató az igaz boldogulás tájai felé, régi kori
hadvezér munkája, szent zászlóval egyik, fegyverrel másik kezében
megy serege élén Isten szent nevében előre! Ez az előre: bátor,
nemes, áldozatrakész vezérrel élén, mentője a szenvedő egyháznak.
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Szenvedő egyházad boldogulása legyen nemes törekvésed, ezért
baj-vivás életkedved. Az autonomia védbástyái nemcsak kívülről
erős, hanem már belülről is merész kézzel bontogattatnak. Az anyagi
rendezetlenség, ez a vétkes elmaradás rontja a nélkülözhetlen jó viszonyt egyház és népe és a tisztviselők között. A kor és az élet
nagyobbodó szükségletei nehéz harczra keltek a fogyatékos régibb
kötelezettség adta fedezettel s eredménye: egyházak sorvadása, lelkészek, tanítók anyagi és szellemi pusztulása. Elégedetlenség fogta
el a lelkeket már ott is, hol az Ur legfőbb ajándéka, a megelégedés volt az egyéni, családi és egyházi boldogulásnak biztositója, A fokozatos függés és felelősség, a lánczolatos összefüggés és
rendszeretet délibábképekben mutatkoznak már a kormányzás fokozatain.
Helyi érdek előnyt követel a közérdek felett, önzés hadat üzen
a közóhajnak, szabadosság ellentmond a rendnek, szeszély ellenszegül a törvénynek. Rontás, bontás, felfordulás aggasztó tünetei durva
mázzal vonják be azt a szent képet, melyet birunk az ev. egyházban tündöklött rendről, egyetértésről, szeretetteljes közreműködésről és példás áldozatkészségről, azon evangyéliombeli ősi erőről, mely
mind ott. hol alkotás történt, fejlődés következett, élet támadt anynyira, hogy még a száráz csontok is felelevenedtek, kevésből is sok
lett, kicsiből is nagy nőt fel, meghozta a névtelen hősök százait,
ezreit, oltároknál, iskolában, az Ur sz. országának megvédésére és
fentartására.
Légy bátor, munkás, önfeláldozó, önmagadat megtagadó lelkes
vezér. A reád bízottnak ereje legyen erőd, küzdelme bajvivásod.
Nem parancsolásban, hanem türelmes elbánásban, nem rendelkezésben, hanem vezetésben, nem csupán beszéd, hanem hóditó cselekedetekben való hatásban, nem egyszer-másszor, hanem a folytonos
figyelés, utánjárás, segítés, és vezetés nehéz de áldásos munkájában
keresd életfeladatodat.
Lásd, mily sok az, mit mi kívánunk, várunk, kérünk Tőled.
Tesszük ezt, mert szeretünk Téged, szeretjük egyházunkat.
Tesszük ezt, mert bizunk Benned, bizunk egyházunk őserejében,
tesszük ezt, mert tudjuk, hogy ez a bensőség. közvetlenség, szívélyes közelség jelleged, egyházunk ismérve.
Tesszük ezt, mert hisszük, hogy legjobb uton vagyunk e kivánatunkkal, legjobb uton van egyházunk, ha ily módon fog mélységben és magasban hatása által tündökölni.
Tesszük ezt. mert Ígérhetjük Neked az egyházkerület s az egyházmegye tisztviselői és képviselői ünnepélyesen, hogy a Veled most
kötött uj szövetségben nem szűnünk Isten áldásának buzgó fohászával s
kitartó munkássággal odahatni, hogy a ki mint áldott jösz most
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küldve az Úrtól, áldástterjesztőleg légy áldott egyházunkban az
Ur által.
Tesszük ezt imádságos ajakkal ezen szentélyünkben, melyből
nagynevű elődöd, Zsedényi és nagy elődöm, Máday nyertek vezérutjukra szép, de nehéz időkben kibocsáttatást s a honnan a Te
igénytelen, Téged régi barátság melegségével fogadó elnök és bajtársad 8 év előtt szintén kibocsáttatott.
Teszem ezt imént ezen ünneplő közönséggel együtt, szívből üdvözölve téged egy sóhajjal s egy óhajjal:
Legyen ugy! Áldja meg az Ur most a Te ily módon történt
bejöveteledet és majdan kimeneteledet a mi Urunk a Jézus Krisztus
által, kinek az Atyával és a sz. Lélekkel egyetemben legyen dicsőség
és birodalom örökkön-örökké. Amen.

Az egyházkerületi közgyűlés csatlakozva a püspöknek emelkedett szellemű s zajos éljenzéssel kisért beiktató beszédjében foglaltakhoz, az egyházkerületi felügyelőt, ki mint a gömöri egyházmegye felügyelője, az
egyházkerületi gyámintézet világi elnöke s a megboldogult egyházkerületi felügyelőnek több alkalommal
helyettesitője, jelleme, buzgósága s áldozatkészsége által eddig is kiváló állást foglalt el eg}diázkerületünkben s kinek jövendő működéséhez éppen azért bizalomteljes remény fűződik, — az egyházkerület élén, világi
elnöki állásában a tisztelet és rokonszenv legélénkebb
érzelmével üdvözli s e hivatás betöltéséhez Istennek
áldását kivánja!
5. (M.) Báró Prónay Dezső, a magyarországi ág. hitv. ev.
egyetemes egyház felügyelője az egyházegyetem nevében, Baltik
Frigyes, a dunáninneni ág. hitv. ev. egyetemes egyházkerület
püspöke pedig az egyházkerületi elnökségek nevében a beiktató
gyűlésen megjelenvén, szívélyes szavakban üdvözölték a megválasztott egyházkerületi felügyelőt.
B. Prónay Dezső egyetemes felügyelő a mai ünnepélyre
kapott meghívásból jogot merit arra, hogy ne csak néma tanúja
legyen ezen ünnepélyes közgyűlésnek, de rövid szavakban, bensőségteljes érzelemmel üdvözölhesse az egyházkerületi közgyűlést
s az újonnan megválasztott egyházkerületi felügyelőt, SzentIványi Árpádot az egyházegyetem nevében, mert sokkal bensőbb
az a kapocs, mely az egyházkerületet az egyetemhez fűzi, hogy

sem amannak örömében
kel ne osztoznék.
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az

összegyház egy szívvel s lélek-

Örvendetes eseménynek tartja a tiszai egyházkerület felügyelőjének imént megejtett választását azért, mert ez a legfénylőbb bizonysága az egyházkerületben uralkodó egyetértésnek; hitsorsosaink többségét megnyerni önkormányzati életünkben mindig szép dolog, a mely büszkeséggel tölt el méltán
bennünket, azonban oly többségnek nyilvánulása, mint az a jelen választásnál történt, mely az egyhangúsággal határos, valóban
megható jelenség.
De örvendetes eseménynek tartja e választást azért is, mivel
/

az egyházkerület Szent-Iványi Arpád személyében oly férfiút állított élére, a kit évek óta személyesen ismer s legnagyobb egyházmegyéjének élén tisztelni tanulta benne a hitbuzgóságot,
munkásságot, áldozatkészséget s a k i v á l ó p r o t e s t á n s j e l l e m f ü g g e t le n s é g é t. Különösen ez utóbbira nagy szükség
van napjainkban, hogy megőrizzük egyházi alkotmányunk ősi
jellegét, mert nem egyedül elvek vagy törvények biztosithatják
azt, hanem inkább a szivekben s a jellemben kell biztosítékot
találnunk oly korban, minő a mai, a melynek fővonása az anyagi
érdek.
E választásban vigasztaló s bátorító igen szép jelenséget
lát, mert ez azt bizonyítja, hogy él még a régi protenstáns szellem ; az a. szellem, mely a múltban megtudta őrizni autonómiáját
s mely meg fogja azt őrizni jövőben is.
Ily érzelemmel üdvözli a kipróbált vezért az uj egyházkerületi felügyelőt s munkásságára egyházegyetemünk és szeretett
hazánk érdekében Isten bő áldását kívánja!
Dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök pedig a következőleg üdvözölte a beiktatott egyházkerületi felügyelőt:
Méltóságos és Főtisztelendő Közgyűlés!
Az öröm és lelkesedés ez ünnepi órájában én is röviden,
de annál melegebb érzésből fakadó szavakkal óhajtom tolmácsolni a magam, valamint az egyházkerületi elnökségek testületének testvéries üdvözletét, a mely testületnek az imént beiktatott felügyelő ur méltó tagjává lett.
4

—

50 —

Ugy ismerem eddigi nyilvános működéséből az uj egyházkerületi felügyelő urat, hogy ő hiven ápolja szivében dicső nemzetségének tradiczióját, melyet a haza és az egyház védelmezése- s szeretetében hagytak fel ősei, a kik érdemeiknél fogva
nem esnek távol azoktól, a kiknek a király emlékoszlopokat emeltet most, ösztönző például és tanulságul a jelen nemzedék számára.
E tradicziók vezették legutóbb is nemzetségének egyik
tagját egyházkerületi felügyelői tisztében s e tradicziók ápolása
méltóságodnak, mint uj egyházkerületi kormányosnak is, mindenkor növelni fogja erejét és buzgalmát s egyszersmind biztositani fogja működésének sikerét, melynek a választó egyházkerület nagy várakozással néz elébe, hogy mint a hamisítatlan ágost.
hitvallás őre, az egyház jogai mellett ébren és szilárdan, bátor
és elhatározott állást fog elfoglalni, azzal a férfias nyíltsággal,
melyet tőle megszoktunk s a melyről megnyitó beszédében is
tanúbizonyságot tett.
E tradicziók ápolására pedig igen kedvező és alkalmas tér
nyilik éppen ezen egyházkerületben, hol az egyház javát s érdekét czélzó munka megteremtő a rendet s hol ez a munka
parancsnak tekintetik, melyet maga Jézus Krisztus adott.
Tudjuk, hogy e parancstól van áthatva teljesen ez egyházkerület püspöke is, a ki az uj felügyelőben buzgó és lelkes munkavezető társat nyer.
E meggyőződésben szivemből üdvözlöm Méltóságodat s
örömmel kiáltom feléje: Isten hozta az egyházkerületi elnökségek sorába I
Az egyházkerületi felügyelő a testvéries összetartozás érzelmeit tolmácsoló ezen üdvözletekért a személyesen megjelent egyetemes felügyelőnek és a dunáninneni egyházkerületi püspöknek őszinte köszönetet
mondott; a közgyűlés pedig az irántuk őszintén táplált
tisztelet és szeretetteljes nagyrabecsülésének adott ismételten lelkes kifejezést.
A julius h ó 11-én tartott ülés.
/

6. (M.) Szent-Iványi Arpád egyházkerületi felügyelő a tegnapi
ünnepély befejezése után üdvözli a komoly munkához a
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közel s távolból egybesereglett egyházkerületi gyűlési tagokat
s azok elén a püspököt, nemkülönben az újonnan megválasztott
egyházmegyei felügyelő s főespereseket s mielőtt a gyűlést
megnyitná, követni akarván hivatalbeli elődeinek azon szokását,
mely szerint az egyházkerület ügyeit anyagi áldozattal is előmozdították, ezennel 1000 frtot bocsát az egyházkerület rendelkezésére oly képen, hogy azt a közgyűlés legalább belátása
szerinr, valamely egyházkerületi czélra fordítsa.
Az egyházkerületi közgyűlés világi elnökének a
komoly munka terére régi protestáns módon, meleg
egyházszeretet és áldozatkészség kíséretében történt
eme bevonulásáért, nagylelkű adományával is megörökített helyfoglalásáért, hálás köszönetet mond s felhívja
közigazgatási bizottságát arra, hogy az egyházkerületi
felügyelő 1000 frtos adományának hováforditása iránt
adjon a jövő évi közgyűlés elé véleményt.
7. (M.) Az egyházkerületi felügyelői állás betöltése után
Szontágh Miklós tátraaljai egyházmegyei felügyelőnek, mint
helyettes egyházkerületi felügyelőnek, működése véget érvén:
Az egyházkerületi közgyűlés kedves kötelességének tartja, hogy nevezett legidősebb egyházmegyei
felügyelőnek az egyházkerületi felügyelői állás üresedése idejében tanúsított ügybuzgó és szolgálatkész
közreműködéseért őszinte köszönetét nyilvánítsa,
8. (G.) Olvastatott e jegyzőkönyv 2. pontjában kiküldött
bizottságnak a megbízó levelek megvizsgálása tárgyában beadott jelentése.
Ennek alapján e jegyzőkönyv elején felsorolt közgyűlési képviselők igazoltatnak.
9. (M.) Püspök következőkben terjeszti elő évi jelentését:
Tisztelt közgyűlés! Egyházkerületünkben a lefolyt közigazgatási év alatt történtekről van szerencsém az alábbiakban beszámolni.
Kánonszerű egyházi látogatás. Ilyet ez évben sem végeztem.
Évről-évre ismétlem az okát. Be kell várnom azzal az egyházkerületi szabályrendeletet, a melyben majd történik annak hatására és értékére vonatkozólag korszerűen változtató intézkedés.
4*
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Örömmel jelenthetem azonban, hogy az egyes egyházmegyék
főesperesei, illetőleg elnökségei a törvény és a helyzet kívánalmai szerint járnak el e tekintetben is s oda igyekeznek, hogy
a sok ágazatú ügyek elevenebb, hatékonyabb és gyorsabb módon, a hatósági befolyásnak személyesen latbavetésével intéztessenek el.
Megjelentem
azonban Péchy Tamásnak (1897. szept. 21.
Kázsmárkon), majd Tisza Lajos grófnak (1898. január 29. Budapesten), majd Hermann Gusztávnak (1898. febr. 11. Lőcsén) ravatala felett s mind három helyen szivem szerint vettem a
családok és a közegyház közös gyászában részt.
Meglátogattam:
Bobrovnyiczky László egyházmegyei felügyelőt Szt.-Miklóson 1897. szept. 26-án, Radvánszky Béla báró
koronaőrt, mint egyet, gyámintézeti világi elnököt (1897. okt.
26-án) S.-Kazán, Dr. Szontágh Miklós egyházmegyei felügyelőt
mint egyházkerületi felügyelői helyettest Uj-Tátrafiireden (1898.
junius 4-én), Linberger István főesperest, Kéler Pál egyházi és
Dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelőt Kézsmárkon (1898. junius
5-én). Meglátogattam továbbá Eperjesen az egyházkerületi 2
intézetet (1898. junius 3).
Üdvözöltem:
Bartholomaeidesz János tiszt, főesperest a
Ferencz József-rend lovag keresztjével történt legfelsőbb kitüntetésének ünnepélyén (1898. márcz. 26-án Nyíregyházán). Radvány István kir. tanácsost Miskolczon és Turóczy Pált Arnóton,
mint az ujon alakult hegyaljai egyházmegye felügyelőjét és uj
főesperesét (1897. decz. 8). Dr. Meskó Lászlót Nyíregyházán és
Materny Lajost Debreczenben, mint a tiszavidéki uj egyházmegye első felügyelőjét és főesperesét (1897. decz. 12). Dr. Benczúr Gézát Kassán és Linberger Istvánt Kézsmárkon, mint a
VI sz. k. v. egyházmegye uj felügyelőjét és főesperesét (1898.
márcz. 20.). Szent-Iványi Árpádot Királyiban a szavazatszedőbizottság élén, mint az egyházkerület uj felügyelőjét (1898. máj.
26.). Münnich Kálmánt Iglón, mint a XIII. sz. v. egyházmegye
uj felügyelőjét (1898. junius 29.) és Grósz Ernőt Kézsmárkon,
mint 25 évét betöltött tanárt (1898. junius 22).
Résztvettem:
Borsodvármegye díszközgyűlésein (1897. okt.
4. és 1898. ápril 11.), az egyetemes gyámintézet bizottsági (1897.
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okt. 5.) és közgyűlésén (1897. okt. 16 — 18.) Budapesten, az egyházegyetem szabályrendeleti, theologiai akadémia (1897. okt.
19., 20.) vegyes (1898. febr. 16.) és • alkotmányügyi bizottsági
ülésén (1898. febr. 17), az egyetemes egyház évi közgyűlésén Budapesten (1897. okt. 20—23), az egyházkerületi árvaház uj építkezése
tárgyában bizottsági ülésben Rozsnyón (1898. május 13.), a báró
Baldácsy alapítvány évi közgyűlésén (1898. junius 9.) Budapesten
és az uj templom alapköve letevésének ünnepélyén Diósgyőrött
(1898. julius 3).
Elnököltem:
az egyházkerületi jegyzőkönyveket hitelesítő
bizottsági ülésekben Miskolezon (1897. október 5-én és 1898.
május 11.), az egyházkerület közigazgatási és nyugdíj intézeti
bizottságok üléseiben Miskolezon (1898. május 12.), az egyházkerületi tanképesitő vizsgákon Eperjesen (1897. szept. 24., 25. és
1898. junius 23—26.), úgyszintén a theologiai szakvizsgákon
(1898. junius 23.) valamint a lelkészi vizsgán Eperjesen (1898.
junius 24.), végül a politikai községek beosztására vonatkozó
szabályrendelet végrehajtása tárgyában a VI sz. k. v. egyházmegye és a kassai II. egyház elnökségeinek ülésében Kassán
(1898. junius 2.).
Az egyes egyházmegyékben a főesperesek tevékenységéről
az alábbiakat jelenthetem:
Egyházi

látogatást

végeztek:

Az árvái egyházmegyei
elnökség betegeskedése folytán a lefolyt
évben hivatalos egyházi látogatást nem tett, de nem is mutatkozott okmely ezt szükségessé tette volna. Azonban a főesperes az év folyamán
többször papi értekezletet tartott az összes lelkészekkel, melyeken az
egyes egvházak állapota és viszonyai különösen tekintetbe vétettek és
tárgy altattak.
Brassói egyházmegyében
: Főesperes az 1897. évben meglátogatta
Csernátfalut, Apáczát és Türkösi egy-egy izben ; Bácsfalut négy-, Főrészmezőt négy-, Tatrangot két-, Zajzont és Pürkereczet két-két izben. 1898
folytán Fűrészmezőt próba-szónokkal jan. 6. és 9-én, május 15. és 22-én ;
jelölés ügyében május 1-én és 15-én; választás ügyében jan. 23-án, febr.
6-án ; Tatrangot beadott felebbezés ügyében január 26-án, a felebbezőket
lecsendesítvén; Zajzont seniorale megszavazása ügyében febr. 2-án.
Gömöri egyházmegyében
: Főesperes m. é. okt, 27-én meglátogatta a
süvetei és jolsva-taploczai egyházakat és iskolákat, mindent rendben ta-
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lálván. November 6—8-ig Justh János helyettesitett esp. felügyelővel és
Welky Jenő m.-hosszuréti lelkészszel meglátogatta a garami leányegyházat, mely alkalommal a tempjomépitési terv is tárgyaltatott, mely a hivek
buzgósága s esetleg az egyházkerület támogatása mellett korán fog testté
válni. F. év márcz. 28-án a nagy-rőczei iskolát váratlanul látogatta meg,
Szlabey Mátyás dékánussal együtt. Általában azt jegyzi meg, hogy ezen
jobb sorsra érdemes egyházban a nevelés és tanítás ügye legnagyobbrészt
avatatlan és méltatlan kezekben van, mely körülmény okozza az ottani
iskoláinkkal való általános elégedetlenséget. Május 8-án Fekete-Lehotát;
9-én Nagy-Szlabost látogatta meg a főesperes; mindkettőnek tanítója
nagy szorgalommal és kivánt eredménynyel működik. A fekete-lehotai
egyház tantermének megnagyobbítása kívánatos.
VI sz. k. v. egyházmegyében:
Január 5-én főesperes Homola István
kassai és Justh Alfréd bártfai lelkészekkel együtt végezte Kellő György
bártfai lelkész temetését. Január 6-án átvette ugyanott a hivatalos okmányokat, anyakönyveket és pecsétet, mely tárgyak Justh Alfrédnek adattak át, mint a Il-ik egyház ideiglenes administrátorának. Azután a presbyteriummal együttesen rendezte az özvegy ellátására és a lelkészválasztásra vonatkozó ügyeket az alkotmány értelmében. Továbbá részt vett
főesperes a lőcsei egyház nagy Mecaenásának. Herrmann Gusztávnak temetésén. 1897. október 19-én beiktatta Liptai Lajost lelkészi hivatalába
Eperjesen. 1897. szeptember hóban Páter Kálmán esp. felügyelő-helyettessel együtt elnökösködött az esp. törvényszéknél Eperjesen. 1898. márcz.
22. és ápr. 14-én jelen volt a VI sz. k. v. egyházmegyei és a tiszai
egyházkerületi közgyűléseken: Eperjesen és Miskolczon. Az Eperjesen
tartott egyházmegyei gyűlésen dr. Benczúr Géza be lett iktatva az esp.
felügyelői, Linberger István pedig a főesperesi hivatalba.
Hegyaljai egyházmegyében:
A mult év október 3., 17., 24., november 14., 15., 28., deczember 12., 13., 26. napjain, valamint az 1898-ik év
január 23., február 6—13—27., márczius 6., április 3-ik napjain a főesperes Csanáloson megjelent, ott mindannyiszor istenitiszteletet tartott s
alkalmilag Űrvacsorát osztott. A m. év október 24-én történt látogatást
az egyházmegyei felügyelővel végezte, a mikor is a párbérfizetés módozatai közgyűlésben megállapittattak s az ujabb fizetési kulcs mellett mutatkozott terménybeni hiány a készpénzfizetés emelésével pótoltatott. A
hivány végleg megállapittatván, a lelkészválasztásra nézve intézkedés tétetett. Ugyancsak október 24-én Abauj-Szántón tett látogatást az elnökség
s a számvevőszéki elnök közreműködésével az iskola államosításának
kérdését tárgyalta s azt az egyház kívánságához képest megoldotta.
Folytatólag október 25-én Fancsalt is meglátogatta az elnökség s ott az
építkezés mibenlétéről személyes meggyőződést szerzett s az iskolát is
megvizsgálta. Csanáloson a mult év november 15-én a főesperes a lelkésztanitó pénz- és terménybeli fizetésének beszedését személyesen eszközölte;
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november 28-án egy próba-szónoklatnál jelen volt. s utána a további
teendőkre nézve gyűlésben intézkedett, valamint deczember 13-án a még
be nem folyt fizetést személyesen behajtotta s a jövedelemre nézve a
repartitiót eszközölte, s intézkedett, hogy a terményben beszedett járandóság értékesíttessék.
Miután a lelkészválasztás eredményre nem vezetett, ujabbi intézkedés vált szükségessé, a mely végett a f. év január 23., febr. 6., 13., 27.
napjain főesperes megjelent Csanáloson, a. hol is márczius 6-án a választó
közgyűlést megtartotta. A megválasztott Friedrich Zsigmond beiktatására
a főesperessel együtt április 3-án az egyházmegyei felügyelő is megjejelent, a mikor is a beiktatás után az elnökség közgyűlést tartott, a
melyen az elnökség a fizetés mikénti megosztását, az átadást és átvételt
jegyzőkönyvbe vétette.
F. év április 12-én főesperes Csécsen megjelent, hogy annak a
stoószi missiói körhöz csatolását hivatalosan végrehajtsa. Csisko János
kassai lelkésztől az értékeket egyházmegyei kezelés alá átvette, a lelkészi
teendők elvégzésével a missiói kör lelkészét, Sztehló Andort megbízta.
Kishonti egyházmegyében:
Az utóbbi közigazgatási év folyamán
nem tartatott egyházlátogatás azon egy alkalmon kivül, midőn a felsőpokorágyi egyházközség 100 éves templomszentelési emlékünnepén jelen
volt s ünnepi szent beszédet mondott a főesperes.
Sárosi egyházmegyében:
Harasztiban 1898. május 5. és 25-én, a
hol szükséges intézkedések tétettek meg a f. évi május 4-én leégett iskola
újbóli felépítése iránt. Kapinémetíalván
1898. febr. 2-án, a hol tanácskozások tartattak meg az üresedésben lévő lelkészi állomás betöltéséről.
Ó-Falván 1898. máj. 19-én, a hol az ujabb beosztás nyomán a zsegnyei
egyházhoz átcsatolandó Tuhrina leány-egyházközség átadása felett tartatott
tárgyalás. Zsegnyén
1898. máj. 25 én, a hol végleges megállapodás
történt Lapispatak fiók-egyházközségnek Budamérhez végleges átcsatolása iránt.
Tiszavidéki
egyházmegyében:
Főesperes márcz. 17-én Nagyváradon
volt, a mikor is Rimler Károly elaggott lelkész nyugdíjaztatását kérte.
Az ügy azóta teljesen rendezve lett. A lelkész nyugdíjaztatott. Április
17-én megtartott egyházi gyűlésben főesperes elnöklete mellett a nyugalmazott lelkész helyére Materny Imre, eddigi másodlelkész választatott
meg Nagyvárad rendes lelkészéül. Május 14-én Kladzányban volt főesperes, hol az iskolát, paplakot és templomot nem a legjobb karban találta,
de pénz nincs a gyökeres javításra. Különösen az iskola sötét és alacsony. A kis vagyonnak miként való kezelésére utasítást adott az egyháznak. Május 15-én Pazdicson, majd Nagy-Mihályban
tartott főesperes
közgyűlést. Itt nagy baj az, hogy az 1883. évben még kerekszám 15.000
forintnyi tőke majdnem 6000 frtra apadt. Egyelőre itt csak a legszükségesebb óvóintézkedéseket tette meg, mert az év folyamán még oda ki
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szándékozik menni, hogy beható vizsgálat tárgyává tegye az ottani állapotokat. Junius 6-án a nagy-károlyi
egyház vezérférfiaival tartott tanácskozást az egyháztagokban pusztuló egyház sorsa felett. Itt csak hathatós
segély orvosolhatja a bajt. Templom és paplak j ó karban van, de az
iskola hátsó része csak úgy értékesithető, ha ujabb befektetéssel járulnak
hozzá. Junius 7-én a nagybányai egyházat vizsgálta meg. A pénztár kezelése kifogástalan. A pénztárnokban kitűnő erőt nyert az egyház. A paplak
teljes renoválásra szőrűit, mert a gomba tönkre tette a padozatot és
ajtóbetéteket. Megadta az engedélyt is a javitásra. Márczius 16-án Bartholomaeidesz János nyiregyházai lelkész, tiszteletbeli főesperest, kit ő
Felsége a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntetett ki, üdvözölte személyesen az egyházmegye nevében. Május 13-án személyesen temette
Simkovics Pál, pazdicsi alesperes-lelkészt.
A liptói, tátraaljai és XIII sz. v. egyházmegyékből nem jött erre
nézve jelentés.
Egyházpolitikai

törvények

hatása.

Az árvái egyházmegyében,
mióta az új törvények életbe léptek, a
hitbuzgóság és vallásosság az egyes egyházakban kisebb-nagyobb mérvben apad. Ez különösen tapasztalható a jaszenovai és zsaskói egyházakban. Ajaszenovai egyházhoz tartozó Dubová leányegyházban, mely túlnyomóan katholikus, majd minden evang. fél, a ki vegyes házasságra lép,
gyermekeit a r. kath. egyháznak engedi át, azután pedig sem az evang.
istentiszteleten, sem az Úr szent vacsorájánál meg nem jelenik. Zsaskón
pedig, hol az egyház hivei nagyon szegények, mikor az egyház szükségletei fedezése czéljából adakozásra felhivatnak, azzal fenyegetőznek, hogy
inkább felekezetnélküliekké lesznek, mi ez előtt hallatlan valami volt.
Brassói egyházmegyében:
Apáczán a házasulandók kezdik elhagyni
a lelkész előtt szokásos eljegyzést és egyházi kihirdetést, mely után bizonynyal következni fog a megáldás elhagyása is. Barcza-Ujl'alun
egy
pár nem vette igénybe az egyházi esketést. Brassóban az egyház áldását sok új pár nem veszi igénybe, minek következtében a stóla-jövedelein felényire apadt. Hosszúťaluban
a hatás kétségtelenül rossz, van mitől tartani, hogy az egyház áldása az esketésnél mellőztetni fog. Pürkereczen már alig veszik igénybe az egyházi esketést.
Tatrangon csak
a stóla megröviditésével esküsznek még. Zajzonban a szokásos eljegyzés
és egyházi kihirdetés ritka esemény. Félő, hogy a magas egyházi adó
miatt a felekezetnélküliség csakhamar tért hódit.
Gömöri egyházmegyében:
Alsó-Sajón
a felekezetnélküliség törvénybe iktatása óta sok egyháztag adóját fizetni nem hajlandó; ezekre
vonatkozólag nincs kényszerítő mód. Baradnán egyházi áldás egy esetben nem kívántatott. Betlér sok tekintetben tapasztalja a káros hatást.
Hizsnyón csupán a gyári munkásoknál tapasztalható a változás. Csetne-
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ken az esketési stóla csökkent. Dobsinán két tiszta evang. pár az egyházi áldást nem vette igénybe, 3 téritvény kárunkra, 2 pedig javunkra
adatott. F.-Sajón a házassági stóla csökkent. S.-Gömörhöz tartozó Sánkfalán, úgyszintén G.-Panyiton egy-egy téritvény adatott kárunkra. Hamosfalván és M.-Hosszúréten
a stóla csökkent, melynek megfizetésénél az
utóbbi helyen a hivek a lelkészszel alkuba bocsátkoznak. Hosszúszón az
egyházi kihirdetést és megáldást a hivek feleslegesnek tartják, törvénytelen házasságok napirenden vannak. Kiettén az egyházpolitikai törvényekkel szemben nagy ellenszenv észlelhető azért, mert
anyakönyvvezetőnek
zsidó neveztetett
ki. Köviben csak ingyen veszik igénybe az egyházi
áldást. Pádárban a stóla-jövedelem csökken, valamint R.-Bisztrón
is.
Rozsnyón
a stóla-jövedelem csökken, 2 téritvény kárunkra, 4 azonban
javunkra adatott. Süvetén a helvét hitv. lelkész igyekszik a vegyes házasságok megkötésénél befolyását érvényesíteni. Szirken a jegyző a házasságkötést rendszerint vasárnap délelőttre rendeli, ezzel zavarván az
istenitiszteletet. A többi külön meg nem nevezett egyházban az állapotok kisebb-nagyobb fokban rendesek s a régi állapottól csak kevés eltérést mutatnak.
VI sz. k. v. egyházmegyében:
Bártfa II. panaszolja, hogy az anyakönyvi kivonatok száma apad. Eperjes II. panaszolja, hogy a hivek gyermekeiket oda Ígérik a r. kath. egyháznak, az áttérések igen gyakoriak.
A vegyes házassági gyermekek törvény ellenére kath. hitben neveltetnek, főleg a diasporában számtalan az ilyen eset. Kassa II. a mutatkozó
veszedelmes tüneteket, t. i. a gyermekeknek idegen vallásban való neveltetését és a diasporában több rendbeli áttérési esetet nem annyira az
egyházpolitikai törvényeknek, mint sokkal inkább a politikai községeknek
az egyházkerület által történt beosztásából eredettnek állítja, mert a hivek elszakittatván régi köteléköktől, nem tudják ügyes-bajos dolgaikban kihez folyamodjanak s tanácstalanúl állván odavetik magokat a
csábitónak karjaiba. Lőcsén romboló hatás nem tapasztalható, mi valószínűleg annak tulajdonitható, hogy a lelkész az esketési stólát a felek szabadságától teszi függővé, fizet, a ki akar. S.-Plavnicza nem talál panaszolni valót, sőt a jelenlegi egyházi állapotot a múltnak rovására magasztalja! Hasonlóan nyilatkozik Kis-Szeben I. Mig ellenben Kis-Szeben
II. panaszolja a stóla csökkenését s egyes törvénybe ütköző eseteket a
kereszteléseknél s felemiit egy áttérést is.
A hegyaljai egjEázmegvében:
Sajó-Arnóton
az anyaegyház hivei
között az egyházpolitikai törvények eddigelé káros hatást nem eredményeztek. Vidéken azonban az elszórtan élő tagok vegyes házasságkötéseknél csak is a lelkész komoly figyelmeztetése mellett veszik igénybe
az egyházi hirdetést. Csanáloson káros hatás nem észleltetett, a vidéken
azonban fordult elő olyan eset, hogv a vegyes házasságra lépő egyháztag jelentkezett ugyan hirdetés végett, de aztán többé nem mutatko-
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zott. Diósgyőrött az eddig tapasztalt közvetlen eredményen kivül az uj
törvények kiélesitették a felekezetek közötti ellentéteket s béke helyett
harcz következett. — Fancsalban az egyházpolitikai törvényeknek a vallás
és egyházi életre nézve észrevehető hatása nem volt. Egy esetben
történt megegyezés róm. katholikussal vegyes házasság kötésekor a gyermekek vallására nézve a kath. egyház javára; egy esetben pedig ugyancsak róm. katholikussal vegyes házasság kötésekor az evang. egyház javára. Sajó-Kazán az egyházpolitikai törvények káros hatását napról-napra
jobban érezni, mert különféle ürügyek alatt folvtattatik a lélekvásárlás.
Ott, a hol templom nincs, kigúnyolják s gunyoltatják a néppel azokat,
kik a háznál vagv iskola épületében veszik igénybe az ev. egyház esketési szertartását s ennek szomorú eredménye az, hogy a templommal
és külső fénynvel nem rendelkező egyház hive, mintegy elkábulva, az
idegen egyház oltárára leteszi az alapitó levelet, melynek kiadásával egyházunkra nézve terméketlen fává válik. Az ev. fél, a különféle módon
gyakorolt pressiók nyomása alatt megijed, kétségbeesik még akkor is,
midőn a saját lelkésze mellette áll. felvilágosítja s erősítve bátorítja. S e
szomorú tapasztalat főkép azon vidékeken észlelhető, a hol a lelkész távol van s a hitoktatásról kellően gondoskodva nincs.
Felső-Kemen^zén
az egyházpolitikai törvények, azonkívül, hogy egves házasfelek a templomban való kihirdetést mellőzik, egyéb káros hatást ez ideig nem idéztek
elő. Ily eset is az egyházpolitikai törvények életbeléptetése óta csak kétszer fordult elő. Miskolezon az egyházpolitikai törvényeknek káros hatása
eddig nem észleltetett. Vidéken azonban igen, abban, hogy 3 fiatal férfi és nő
házasod ás czéljából áttért s az egyházi cselekmények ott nem kívántatnak.
A nagy szórványban különben is a ref. testvérek bekebelezésszerű atyafiságos foglalása folyton tart. Helyben, a megkeresztelt 80 gyermek közt,
más egyházhoz illetékes gyermek megkereszteltetett 4 fi és 7 nő, össze^
sen l i s viszont más egyházak részéről meg lett keresztelve, az ev. egyház hátrányára, 19 gyermek. A hirdetett 34 pár közül az ev. egyházban
esküdött 19 pár; gyermekeit a róm. kath. egyházba törvényesen elígérte egy vegyes házasságra lépett nő és 3 férfiú. Az iskolák és az istenitiszteletek látogatása emelkedőben van ; szektáknak nincs nyoma,
az egyházi illeték fizetés kívánásánál sem tűnt fel semminemű jelenség.
Ránkon az egyházpolitikai törvények hatása itt-ott abban kezd nyilvánulni;: hogy némely jegyesek a kívülről jött rábeszélések következtében a templomi hirdettetést mellőzhetőnek tartják ; de ez csak nagy
ritkán fordul elő s csak is az anyagilag bukottak teszik azt, kik irtóznak
a stólafizetéstől. A templombani esketést azonban ez ideig még egy pár
sem mulasztotta el. Stoószon az egyházpolitikai törvények hatása nem
mutat fel semmi különöst. Az esketések a templomban megtartatnak
úgy, mint azelőtt. Abauj-Szántón
egy tiszta házaspár csak is az állami
anyakönyvvezető hirdetését vette igénybe, a templomit nem s az. egyházi
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esketést a háznál kívánták. A kik másutt esküsznek, a hirdetésért nem
fizetnek s igy e téren is beállott a stóla-csökkenés. Egy kath. férfi
evang. neje leánygyermekét, kit kath. pappal kereszteltetett, róm. kath.
vallásának Íratta be az állami anyakönyvvezetőnél; de az állami anyakönyvvezető, az ev. lelkész felszólalására, az adatot kiigazította s a szülőket magához hivatván, megdorgálta. Tállyán az egyházpolitikai törvények káros hatása annyiban észrevehető, hogy vegyes házasságok kötésénél, különösen szegényebb sorsúaknái, inkább az ev. fél enged;
bár megtörtént az is, hogy egy vegyes házasság nem köttetett meg
éppen azért, mert az ev. fél nem volt hajlandó reversálist adni. A nagy
többség rendületlenül áll. de akadnak, a kik érdekből könnyen engednek.
H.-Vécsén
az egyházpolitikai törvények az egyházra nézve kedvezőtlen hatással nem voltak. A kötött 2 házasság közül az egyik vegyes
házasság volt. E vegyes pár a szórványból jött az anyaegyházba házasságát megáldatni. A róm. kath. vőlegény lelkésze az ev. menyasszonyt
át akarta téríteni, hogy előtte esküdjenek, de terve nem sikerült, a menyasszony reversálist sem adott, hanem megjelentek az ev. lelkész előtt, a
ki megjutalmazandó a nőnek hithűségét, díjtalanul eskette meg őket.
Kishonti egyházmegyében
: Klenócz panaszolja, hogy az egyházi
cselekménynek tekintélye csorbát szenvedett; a stóla fogy ; a nép demoralizálódik. Kokova, bár érzékenyen érinti, de tűrni kénytelen a stólaveszteséget.
Kraszkó még eddig nem tapasztalt káros hatást, de némelyeknél az egyházi adózás miatt támadt elégületlenség meglazította az egyházhoz
való ragaszkodás érzetét. Nyustya csak éber őrködéssel tudja elhárítani
a tettrekész konkolyhintők megrontó munkáját. Osgyán azt látja, hogy
bár a nép ragaszkodik az egyház kegyelmi eszközeihez, de a stólát alku
tárgyává teszi, a miért ez folyton apad. Pokorágy olyan vélemények
nyilvánulását kezdi észrevenni, hogy az egyházra talán már nincs szükség, de az állapot még tényleg nem változott. Pongyelok a vegyes
házasságoknál tapasztalja, hogy mig a gyermekek majdnem rendszerint
a róm. kath. egyházé lesznek, addig a mi egyházunk csak elvétve nyer.
Rimabánya lazulni látja az egyház régi jó rendét; a házassági hirdetés
mellékesnek s feleslegesnek tekintetik, a stóla csökken. Rimaszombat
különösen a szórványt látja a róm. kath. lélekhajhászat által veszélyeztetettnek. Szkálnok nem tapasztal semmi bajt. Tiszolcz az egyháziasságot
épnek látja, de a stóla tetemesen apad. A többi lelkész évi jelentése e
kérdőpontot hallgatással mellőzi.
Liptói egyházmegyében:
Csorba panaszolja a stóláris jövedelem
apadását, kivált tekintettel az anyakönyvi kivonatokra.
Nagy-Palugyán
az egyházi cselekmények tekintélye hanyatlik; a stóla-jövedelein
a p a d ; az istenitisztelet iránti közömbösség terjed; a hivek az uj teher
alatt nyögnek. Rózsahegyen
a vegyes házasok gyermekeiket rendszerint
a r. kath. egyháznak engedik át, nálunk nem hirdettetik magukat, az
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evang. istentiszteleten részt nem vesznek és a távolabb községekben még
halottaikat is r. kath. plébános által temettetik. Szielnicz szinte panaszkodik az anyakönyvi kivonatokért járó jövedelem csökkenésére. L.-Sz.Iván jelzi, hogy egy evang. ifjú, ki vegyes házasságra lépett, evang.
templomban se nem hirdettette, se nem eskettette meg magát. Vázseczen
ugyancsak az anyakönyvi kivonatok jövedelme apad. Verbicza
Sz.-Miklós minden oldalról való kedvezőtlen hatását hozza fel e kérdéses törvényeknek, de specziális eseteket nem hoz fel.
Sárosi egyházmegyében
: Budamér azt jelenti, hogy az egyházpolitikai törvények még nagyobb jelentőséget adtak az egyházi functióknak,
mert a hivek sehogy sem mulasztanák el a templomi esküvőt, a menynyiben a körjegyzői functiót törvényes összeadásnak tekintik ugyan, de
nem házassági szent esküvőnek. A stólákat készségesen fizetik. A többi
egyház semmi feltűnő változást nem jelent, minden a régi rendben megy.
Tátraaljai egyházmegyében
:
1. Batizfalu: a nép az egyházpolit. törvényeket rosszalja és velők
barátkozni nem tud, mert sok fáradozást, időtöltést és ide-oda járást okoznak gyakran sokaknak. 2. Forberg: Az egyházpolit. törvényeknek eddigelé semmi különösebb rossz hatása nem volt. 3. Hollólomnicz nem emel
panaszt; az egyházpol. törvények eddig káros hatást nem idéztek elő.
4. Kislomnicz: Az egyházpolit. törvények rossz hatást okoznak, mert a régi
vallásosságot és erkölcsiséget aláássák és a lelkész jövedelmét megrövidítik. 5. Nagy-Lomnicz:
Az egyházpolit. törvények annyiban rossz
hatással voltak, hogy a nagy-lomniczi ev. egyházban egy pár baptista
hitű jegyes nem hagyta magát az ev. templomban megesketni és hogy a
lelkésznek az anyakönyvi kivonatok után járó jövedelme nagyon csökkent. 6. Nagy-Szalók:
Az egyházpolit. törvények által az egyház tekintélye szenved; 14 házaspár az egyház áldását igénybe vette, 1 vegyes
pár csak polgári házasságot kötött, a stóla-jövedelem évről-évre kevesbedik, azelőtt ingyenes functiók igen ritkán, most kivált a filiában gyakran fordulnak elő. 7. Rókusz: A egyházpolit. törvényeknek eddig rossz hatása nincs, a hivek az egyházi functiókat igénybe veszik. 8. Svábócz:
Az egyházpolit. tvk. nem hatnak rombolólag egyházunkban, a népet
azonban a templomi hirdetésnél kell figyelmeztetni ; egyházi áldás nélküli eset még nem fordult elő, a nép azonban az egyházpolit. törvényekre
zúgolódik. 9. Topporcz: Az egyházpolit. tvk. káros hatása évről-évre
nagyobb. A hivek igénybe veszik ugyan az egyház szolgálatát, de a
stóla és az anyakönyvi kivonatok utáni jövedelem évről-évre csökken.
10. Tótfalu: Az egyházpolit. tvk.-nek mindezideig semmi káros befolyása
nem tapasztaltatott. 11. Viborna: Az egyházpolit. tvk.-nek semmi káros
hatása nem tapasztaltatott.
XIII sz. v. egyházmegyében
: Sz.-Bélán a hivek viszonya az egyházhoz, lassan ugyan, de lazúl. Az egyházi adó befizetésekor hallani oly
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szavakat, hogy „utóvégre ki is lehet lépni minden egyházi kötelékből,
mert a törvény ezt megengedi." Az egyházi funkcziók 3 esetben mellőztettek : egyszer az egyházi kihirdetés nem vétetett igénybe, más 2 eset alkalmával ugyanazon családban meg nem engedtetett a gyermekeknek,
hogy a confirmátiói tanításban és cselekményben részt vegyenek, daczára
a lelkészi közbenjárásnak. Darándon csökkent a stólajövedelem, a menynyiben a lelkésznek azzal kell beérnie, a mit a hivek önként adnak, követelnie mit sem szabad, mert akkor nem veszik igénybe a functiót. Felkán csak annyiban csökkent a stóla-jövedelem, a mennyiben az esketendő
pár nem násznépestül, de csak 2 tanúval jelenik meg az esketésnél.
Gölniczbánya ugyanazt panaszolja, de jelenti egyszersmind, hogv 3 vegyes pár közül a gyermeknevelés dolgában 2 pár javunkra, 1 pár hátrányunkra szerződött. Igló örvendetes tudomásúl hozza, hogy egy r. kath.
vőlegény az egybekelésnél nemcsak egyházunk javára engedte át születendő figyermekeit, de még később maga is áttért, A vidéken azonban
rosszabbúl állanak az ügyek. Izsákfalva jelenti, hogy csupán egy baptista
család nem vette igénybe gyermeke temetése alkalmával, — mely azonban keresztelve sem volt — a lelkész közreműködését. Egyébként pedig
a baptisták száma folyton csökken, már csak 1 férfi és 7 nő van belőlük. Majerka tart a bekövetkezhető rossz hatástól, a kegyelet vész az emberek szivéből; egy esetben mellőztetett az egyházi hirdetés. Matheóczon
a stóla csökken, a kihirdetés vagy egészen elmarad, vagy legfeljebb egyszer eszközöltetik. Mühlenbach
ugyanazt hozza fel.
Szepes-Olaszi
ugyanazt panaszolja. Poprád kétféle rossz hatásról tesz említést; egyrészt a lelkészi hivatal tekintélye süly ed, másrészt pedig a jövedelem
apad. Különben pedig volt egy oly eset is, mikor a felek az egyházi esketést mellőzték. Ruszkinban
annyiban áll a rossz hatás, hogy a hivek
közül sokan a stólát fizetni vonakodnak és többen sokalják az egyházi
járulékok fizetését. Svedléren,
ha özvegy özvegygyei kel egybe, templomi áldást nem vesz igénybe. Szepes-Szombaton
már csak a lelkész közvetlen befolyása következtében járulnak a házaspárok az oltár
elé, azonban a vegyes párok gyermekeiket már előre jókor odaígérték a
r. kath. egyháznak. A lelkész tekintélye apad s még ehhez anyagi gondokkal is kell küzdenie. Szomolnok csupán egy esetet hoz fel, hol a házassági kötés egyházilag nem lett megáldva, ez esetben elmaradt a stóla
is. Strázsán szaporodnak az esetek, hol egyházi hirdetésről hallani sem
akarnak a hivek.
Tiszavidéki egyházmegyében:
Mernyik sajnálattal emlit fel egy
esetet, hol egy hajadon Varannón nem vette igénybe sem az egyházi hirdetést, sem az esketést. Neve Kéler Etelka. N.-Bányáról jelentik, hogy
a r. kath. egyház érezhetőleg nagyobb aktiót fejt ki. Két áttérés fordult
elő: az egyik egy VII. o. gymnasista, ki Aradról azért jött N.-Bányára,
hogy itt térjen át s ki a minoritarendbe lépett b e ; a másik egy bányász
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3 gyermekével, a ki állítólag valami családi örökséget kap, ha katholi.
kussá lesz. Egy házasságnál az egyházi áldást nem vették igénybe. A
községi iskolában behozták azt a szokást, hogy a r. kath. gyermekek
közima alkalmával magukra keresztet vetnek, mi ellen, mert a példa ragadós, evang. részről aktió indíttatott, de még eddig eredmény nélkül.
Súkúton 2 vegyes házasság köttetett, mindkét esetben felünk reversálist
adott, hogy gyermekeit idegen vallásban fogja nevelni. A körjegyzői tekintély növekszik, a papi apad. Uj-Klenócz jelenti, hogy a távolabb vidéken lakó hivek elhanyagolják az egyházi esketést. Az áttéritési hajsza
nagy a r. kath. papság részéről. Gyakrabbi belátogatására a híveknek
volna szükség, de ez a szűk anyagi viszonyok miatt a lelkész részéről
nem gyakorolható.
Ünnepélyek

tartattak:

Brassói egyházmegyében:
Pürkerecz az egyház fennállásának 450
éves emlékét 1897. deczember 27-én megünnepelte.
Gömöri egyházmegyében:
Alsó-Sajó, Bugyikfalva, Geczel, Hosszuszó,
P.-Ardó és Kecső, Jolsva, Kövi, Pádár, Restér, és Pétermany, Rozsnyó,
Sebespatak, Rekenye, Szirk ünnepélyesen megülték október 31 -ét, mint
a reformáczió évfordulóját, márczius 15. és ápril 11-ét, mint nemzeti ünnepeket, és pedig ügy a templomban, mint az iskolában. Azonkívül Hámosíalva. nevének megmagyaritása alkalmából, külön nagy ünnepélyt rendezett.
Rákos és Ratkó-Szuha
újonnan épült iskoláikat avatták fel ünnepélyesen.
Rozsnyó megülte ő Felsége születésnapját, Szent István napját; szept. 8-án
a kerületi polgári leányiskolát püspök úr közbenjárása mellett felavatta.
Ünnepet szentelt a helyi női gyámintézet 35 éves munkásságának, ez alkalommal megtartván Justh János 35 éves jubileumát is s megajándékozván az
ünnepeltet egy 50 frt értékű ezüst emléktárgygyal. Megülte ő Felsége
névnapját, az aradi vértanuk emlékezetét. Végül az árvaházban karácsonyfaünnepélyt tartott. Vashegy és Turcsok karácsonyfa-ünnepélyt rendezett.
Veszverés
Advent III. vasárnapján 1150 frtos uj orgonáját avatta fel.
VI sz. k. v. egyházmegyéében : Kassa I. megülte april 11-én a nemzeti ünnepet úgy az egyházban, mint az iskolában. Késmárkon
Steiner
János, ki 50 éven át volt az egyházi épületek gondnoka, az egyházközségi
gyűlés által hálás szavakkal lett ez alkalomból üdvözölve. Lőcsén márcz.
15-ét és ápril 11-ét, amazt magyar, emezt magyar és német ünnepi beszédekkel, a városi és megyei hatóságok, sőt az elsőt a r. k. főgymnasium s
valamennyi tanintézet ifjúsága jelenlétében fényesen megülte az egyház.
Az ápr. 11-ki egyházi ünnepély megismételtetett ápr. 16-án az iskolai
ifjúsággal. Eperjes II. 1897 október 17-én ünnepélyesen beiktatta Liptai
Lajost lelkészeül.
A hegyaljai egyházmegyében
: Diós-Győrött : Az egyház templomilag is megünnepelte 1848. márcz. 15-ének ötvenéves évfordulóját)

kegyeletesen emlékezett meg ápr. 11-én az 1848-ki törvényeket 'szentesítő
kegyelmes királyi tényről, gyermekistenitiszteletet tartott az iskolai év
kezdetén, végén. Fancsalban : 1898. márcz. 15-én a nemzeti ujraébredés
félszázados emlékére iskolai, márcz. 20-án a Kossuth-gyászszal kapcsolatosan
templomi ünnepély tartatott. Miskolcz : A templom felavatásának százados
évfordulója Szt.-Háromság utáni XX-ik vasárnapon, 1897 év október
31-én megünnepeltetett. November 28-án, külön e végből tartott közgyűlésen, emlékbeszéd tartatott néhai Wolfgang Lajos felett, s emléke jegyzőkönyvileg megörökíttetett. Rank: A Rankhoz tartozó csákányi leányegyház uj iskolája, a templomszentelés napján 1897.szept. 29-én felavattatott
Stoósz: Márczius 15-ét magyar beszéddel ünnepelte meg. Szántó: A márcz.
15-ki nemzeti ünnepet a templomban nagy buzgósággal tartotta meg.
Tallya: Márcz. 15-ét és ápr. 11-ét megünnepelte. Hernad-Vécsén : Az iskolában reformáczió emlékünnep s f. év márcz. 15-én a magyar szabadságharcz félszázados jubileumára visszaemlékező örömünnepély tartatott. A
gyülekezet
templomi istentiszteleten áldozott a nagy nap emlékének.
Kishonti egyházmegyeben:
Kokova megünnepelte az 1848-ki magyar
alkotmány 50 éves jubileumát a templomban és az iskolában. Ünnepély
számba ment az is, hogy Szlopovszky Péter tanítónak a Gömörmegye
részéről a Fáy-alapból adott ösztöndijat az illetékes szolgabíró a presbytérium jelenlétében adta át. Osgjran hazafias lelkesedéssel tartotta meg
a szabadságharcz félszázados évfordulóját. Pokorágy: M. é. novemb. 7-én,
a templomszentelés 100 éves emlékét ünnepelte. A f. évi márcz. 15-én
hazafias öröm és hálával emlékezett meg az 50 év előtti nagy időkről.
Rimabanyanak
Rimócza leányegyházközsége m. é. nov. 21-én temploma
felszentelésének 100 éves emlékét ünnepelte. Rimabrézó a f. évi márcz.
15-én a nagy nap emlékének megfelelő ünnepet szentelt magyar nyelvű
istentisztelettel. Rimaszombat
az 1848-ki nemzeti vívmányok emlékére
f. é. márcz. 15-én hála-ünnepélyt tartott, melyben a vármegyei törvényhatóság, a kir. törvényszék, a kir. pénzügyigazgatóság, a város s a többi
hivatalok testüleíileg vettek részt. Néhai Péchy Tamás egyházkerületünk
felügyelőjének temetése órájában az összes egyházközségek harangoztatás
által fejezték ki megilletődött részvétüket.
Liptói egyházmegyében
: Király-Lehota
megülte az 1848-ki törvények szentesítésének félszázados emlékünnepét az iskolai ifjúsággal. Szmrecsanyban Szt.-Háromság utáni XVII. vasárnapon, okt. 10-én, az 1503-73 frtba
került torony főesperes
által ünnepélyesen felszenteltetett.
L.-Szt.Miklósi gyülekezet f. évi ápril 24-én megülte derék gondnoka, Lacko György
25 éves hivataloskodásának ünnepét, s őt ez alkalomból egy díszkötésü
bibliával lepte meg.
Sárosi egyházmegyében:
Budaméren beszereztetvén egy kis toronyharang, ez 1898. évi virágvasárnapján szent czéljára ünnepélyesen felavattatott és márcz. 15-én a magyar szabadság, valamint ápril 11-én az
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országos uj alkotmány királyi szentesítésének 50 éves emléke megtartatott.
Hanusfalván
1898. évi ápril 11-én az 1848. évi törvények szentesítése
megünnepeltetett. Girálton az 1848. márcz. 15-ike és ápril 11-ike nagy
ünnepséggel megtartatott.
Tátraaljai egyházmegyében
: Nagy-Szalók
1898. márcz. 15-én megünnepelte az iskolában a polgári szabadság 50 éves évfordulóját. Junius 18-án
pedig nyilvános vizsga alkalmával Klimek György tanitó 50 éves jubileumát.
Rókusz: Az egyház temploma fennállásának százados örömünnepét 1897.
aug. 15-én ülte meg nagy részvét mellett, melv alkalommal új tornya és 2
nagyobb érczharangja avattatott fel. 1898. márcz. 15-én megünnepelte az
iskolával együtt a polgári szabadság 50 éves évfordulóját. Viborna: Márcz.
15-én az iskolában a szabadság 50 éves évfordulóját ünnepelték.
XIII sz. k. v. egyházmegyében
: Gölniczbánya márcz. 15-én tartott
hála-istenitiszteletet a templomban és örömünnepet az iskolában. Igló
anya-, és Hollópatak leányegyház ugyanazt cselekedte. Ménhárdon az
1848-ki törvények szentesítésének 50 éves évfordulója ugy az egyházban,
mint az iskolában megünnepeltetett. Sz.-Merényben
1897. szept. hóban
Ujágh Károly lelkész ülte meg legszűkebb családi körben 25 éves papi
jubileumát; 1898 jan. 25-én megülte az egyház a 25 év óta áldásosán
működő Weisserl-féle ev. egyházi szegényalapnak fennállását, mely most
25.396 frt felett rendelkezik. Poprádon szintén megünnepeltetett ugy a
templomban, mint az iskolában az 1848-ki törvényes alkotások szentesítésének 50-ik évfordulója. Sz.-Remete
úgy ezen esemény emlékét, valamint márczius 15-ét is megünnepelte az iskolai növendékekkel. Ugyanazt
cselekedte Ruszkin is. Svedlér szinte megülte templomi istentisztelettel
az 1848. évi törvények szentesítésének 50-ik évfordulóját. Ugyanazt cselekedte templomban és iskolában Szomolnok is. Strázsa állami elemi népiskoláját ünnepélyesen megnyitotta 1897-ben a szepesmegyei tanfelügyelő
jelenlétében; megülte az 1848. évi törvények megalkotásának 50-ik évfordulóját az iskolában és templomban, mely utóbbi ünnepélyt megülte
Duránd is. Gölniczbánya ez év febr. 6-án megülte egyházfijának 50 éves
jubileumát, mely alkalommal neki egy aranyozott ezüst serleget és 50 frt
készpénzt adományozott. Leibitz megülte az 1848. évi törvényes alkotások
szentesítésének 50 éves jubileumát.
Tiszavidéki
egyházmegyében:
Debreczenben
a tanévet gyermekistenitisztelettel nyitották s ugyanazt hasonló ünnnepélylyel zárták is be
jun. 23-án. Hálaistenitisztelet tartatott a 10 szobor adományozása, márczius
15-ének és az 1848. évi törvényes alkotások 50 éves évfordulója alkalmából. Kölese ugyanezen ünnepélyeket ülte meg az egyházban és kivált az
iskolás gyermekek körében nagy fénynyel és buzgalommal.
Nagyvárad
megünnepelte a 10 szobor alkalmából tartott ünnepélyt és márcz. 15-ét.
Nyíregyháza
két fényes ünnepélyt tartott ez év folytán. Egyet Mráz
Károly 50 éves veterán tanítónak ő Felsége által az arany érdemkereszttel
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való kitüntetése, a másodikat Bartholomaeidesz János lelkész, tiszteletbeli
főesperesnek a Ferencz József-rend lovagkeresztjével való földiszitése
alkalmából. Sókút megülte a márcz. 15-ki és az ápril 11-ki emlékünnepeket.
S.-A.-Ujhely
nagy pompával ülte meg márcz. 15-ét. Tokajban ünnepélyes
istenitisztelettel nyitották meg a tanévet. Október 4-én megülték a 10
szobor ünnepét és márcz. 15-ét. Új-Klenócz 1897. nov. 28-án ünnepélyesen
felszentelte harangjait.
Ünnepélyek

a középtanodák

köréhen.

Eperjesen: A theologián megülték a márcz. 15-iki nemzeti ünnep
50 éves évfordulóját; az aradi vértanuk emlékezetét m. é. okt. 6-án, végül
f. év május 22-én Osengey Gusztáv theol. tanár 30 évi tanári működését
méltatta fényes ünnepélylyel a theol. ifjúság, mint az a Collegiumi Értesítőben terjedelmesen meg van irva.
A jogakadémia
hallgatói október 3-án tartották ismerkedési estélyiiket; október 6-ikán az aradi vértanuk emlékére rendeztek ünnepet,
márczius 15-én pedig — a collégium többi tanintézetének ifjúságával
együtt — s két. akadémiai tanár közreműködésének kikérésével, igen fényes
nyilvános ünnepélyt rendeztek az 1848-as nagy napok 50-ik évfordulója
alkalmából, a mikor Eperjes hölgyei az 50 év előtt a collegiumi ifjúságból
alakult nemzetőrcsapatnak ajándékozott lobogót megkoszorúzták és ú j
szalagokkal díszítették fel. Résztvett ezenkívül az ifjúság a Csengey Gusztáv 30 éves tanári jubileuma alkalmából rendezett theol. ifjúsági ünnepélyen. A jogakadémia szeptember 8-ikán tartott ünnepélyes gyűlésén
dr. Horváth Ödön dékán bemutatta az ifjúságnak — hosszabb beszéd kíséretében — dr. Mikler Károly rendes és dr. Körtvélyessy Dezső s dr.
Máriássy Béla magántanárokat, a kiknek nevében dr. Mikler Károly
intézett beszédet az ifjúsághoz. Végül a jogakadémia "tanári kara 1897.
junius 28-án tartott ülésében ünnepélyesen búcsúzott el a nyugalomba
lépett érdemes tanártól: Glós Károlytól s neki diszes ezüst emléktárgyat
adott át.
A főgymnasiumban:
1897. szept. 4-ikén a tanévnek megnyitása a
főgymnasiumi ifjúsággal; az iskolai törvények felolvasása.
1897. szept. 12-ikén közös megnyitó ünnepély az összes collegiumi
ifjúsággal.
1897. október 3-án zártkörű ünnepély azon alkalomra, a mikor ő
Felsége I. Ferencz József t ; z szobrot adományozott a fő- és székvárosnak.
1897. október 6-án a „Magyar Társaság" zártkörű ünnepélye az aradi
vértanuk emlékére.
1898. febr. 27-ikén : nyilvános matinéé, — r e n d e z v e a „Magyar Társaság", a „Dal- és Zenekar" által.
1898. márcz. 15-ikén résztvett a főgvmnasium a collegiumi ifjúság
által rendezett márczius 15-iki ünnepélyen.
4
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1898. április 17-ikén főgymnasiumi ünnepély az 1848. április 11-ke
emlékére.
1898. junius 12-én a „Magyar T á r s a s á g i n a k , a „Dal- és Z e n e k a r nak és a „Markovics-kör"-nek befejező diszgyülése.
1898. junius 25-én évzáró-ünnepély és a főgymn. ifjúság elbocsátásaKésmárkon:
A tanév ünnepélyes megnyitásán kivül megülte a
tanuló ifjúság kegyelettel király ő Felsége nevenapját a közös templomi
istenitiszteleten, úgyszintén az 1848-iki törvényes alkotások 50 éves emlékünnepét április 23-án. Különösen nagy kegyelettel ünnepeltetett meg
Grósz Ernő lyc. tanár tanárkodásának 25-ik évfordulója a lyc. felügyelősége, tanári kara, az evang. egyház és ifjúság jelenlétében, mint arról az
évi Értesítő terjedelmesebben megemlékezik.
Nyíregyházán
: Szeptember 7-én volt a tanév ünnepélyes megnyitása.
Iskolai ünnepélyt rendeztünk a király ő Felsége nevenapja alkalkalmából márczius 15-én; az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére
április 20-ikán; s végül, Szabolcsvármegye indítványára, május 10-ikén,
az ezredéves magyar állam fennállásának emlékére. Alkalmi beszédeket
tartottak az igazgató, Porubszky Pál és dr. Vietorisz József tanárok.
Október hó 23-ikán zarándokolt el a főgymnasium felső négy osztályának ifjúsága, mintegy 130 tanuló, a tanártestület vezetése alatt a
szabolcsi földvárba, hogy megszemlélje és megismerje a honfoglalásnak
e jelentős emlékét s koszorút helyezzen az ősök emlékezetére Szabolcsvármegye által emelt millenniumi oszlopra.
Minden nagyobb zaj nélkül, mintegy családi körben ültük meg
deozember 18-án Szlaboczky Imre és Mészáros Ferencz főgymn. tanárok
25 éves jubileumát. A szeretve tisztelt tanárokat ez alkalomból Bencs
László hely. felügyelő, Bartholomaeidesz János tb. főesperes és az igazgató
üdvözölték; a tanulóifjúság érzelmeinek tolmácsa Vietorisz István VIII.
oszt. tanuló volt.
Rozsnyón: A tanévet ünnepélyesen nyitották meg szeptember 6-án
templomi istentisztelettel és iskolai ünnepélylyel; az alkalmi beszédet az
igazgató tartotta. Megülték még márczius 15-két, a 10 szobor ünnepét és
az 1848. évi törvényalkotások emlékünnepét; az elsőn Polónyi Károly,
a másodikon az igazgató, a harmadikon Schrödl József tanár mondott
alkalmi beszédet. A tanévet ünnepélyesen fejezték be ének, ima, szavalat
és igazgatói beszéddel.
ff
Iglón : A tanév ünnepélyesen megnyittatott (1897. szept. 4.), O Felsége névnapjakor hálaadó istenitisztelet tartatott (1897. okt, 4.), a szabadságharczban elvérzett honvédek sirja megkoszorúztatok (1897. nov. 1.),
a szabadságharcz félszázados évfordulója (1898. márczius 15.), az 1848-iki
törvények (1898. ápr. 20.) megünnepeltettek és a tanév az építkezés
miatt már junius 11-én ünnepélylyel bezáratott.
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Rimaszombatban : A tanév ünnepélyesen megnyittatott (1898. szept.
6.) és bezáratott (1898. junius 17.), 1898. okt, 6-án és 1898. márczius
15-ikén a nagy emlék megünnepeltetett.

Intézkedések.

Ezek közül itt csupán a közérdeküeket emelem ki.
A vallás és közoktatásügyi minisztériumtól kiosztásra kapott 70
példányt Magyarország czimeréből
s ennek leirását 70 iskolának megküldtem s a magyar Millenium czimű füzetből kapott 200 példányt, továbbá Európa térképének 34, Magyarország térképének 18, Magas Tátra
látképének 6 csomóját, az állam és ország czimerének 32—32 külön példányát ugyancsak iskolák közt kiosztottam. (1897. október 22.)
A Zsedényi-féle nagy alapítványból az évi jutalomdijat, személyenként 85 frtot, az egyházmegyék ajánlatára az alapítólevél értelmében
kiadtam :
Az árvái egyházmegyében
: Chotváth György tanítónak Nagyfaluban
A gömöri
Lipták János
Süvetén.
O
Galló István
Mellétén.
1
Bayer
Károly
Késmárkon.
A VI sz. k. v.
Boczkó Lajos
Nyíregyházán
A hegyaljai
Záhorszky Lajos
Stoószon.
A VII b. v.
Németh János
Szelczén.
A kishonti
Kokaván.
Rumann Aurél
A liptói
K.-N.-falván.
Dzurik Mihály
A s. -zempléni
Lucsivnán
Demeter István
A tátraaljai
Váralján.
,
Fiedler János
„
A XIII sz. v.
A cultusminiszterium 36.738. sz. rendeletével kezeimhez szegény
lelkészek javára küldött 6400 frt államsegélyt 800 frton alul javadalmazott 54 lelkésznek megküldtem, erről a minisztériumnak elszámoltam s
erről a felmentvényt megkaptam. (1897. nov. 17.)
A sárosvármegyei vegyes
bizottságba egyházunk képviseletében
Draskóczy Lajos lelkész és dr. Sarudy Vilmos jogtanárt Eperjesen küldtem ki. (1897. decz. 8.)
Elnökökül kiküldtem vallástanból és a többi érettségi vizsgái tárgyakból :
Eperjesre : Az érettségi pótvizsgákhoz 1897. szept. és deczemberre,
úgyszintén az 1898-iki érettségi vizsgákhoz Csiskó János lelkészt Kassáról.
Iglóra: Dianiska Andor egyházker. gy. elnököt, lelkészt Lőcséről.
Késmárkra: Strauch Béla egyházker. jegyzőt és lelkészt Felkáró 1
Nyíregyházára:
Materny Lajos főesperest Debreczenből.
Rimaszombatba:
Liszkay János alesperest R.-Brézóról.
Rozsnyóra: Balthazár Antal lelkészt Jolsváról.
?
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Elnökül küldtem ki az egyházkerületi polgári leányiskola vizsgáihoz
Becser Endre alesperest Szlabosról. (1898. ápril 19.)
A politikai községek beosztására vonatkozó szabályrendeletet,
a
mely jogilag f. é. január hó első napján lépett életbe, 1000 példányban
kinyomattam s azt minden egyháznak, közép- és főiskolának, egyházker.
és egyházmegyei tisztviselőnek, úgyszintén a Cultusminiszternek és az
országos statisztikai hivatalnak, valamint az egyházkerület területén levő
28 és területrészt biró 5 vármegye főispánjának s azok utján az alispánoknak és főszolgabiráknak megküldtem. (1898. ápril 23.)
Elrendeltem a cultuszminiszterium 13.537. és 13.724. sz. intézkedése
folytán az 1848-iki törvény megalkotása 50 éves emlékének a középiskolákban megünneplését.
Felhívtam volt az egyházkerületi közgyűlés (Miskolcz, 1898. április
14—16.) határozata folytán az egyházakat
kérvényeiknek
az
ötödéves
tanítói korpótlék tekintetében államsegélyért az illető főesperesekhez felterjesztésére, — erről a vármegyék főispánjait is értesítvén (1898. máj. 1).
Kiküldtem az idegen iskolákban a vallástanitásnak ellenőrzésére s
a közvizsgákon résztvétMre egyházkerületi
biztosokul:
Abaujvármegyébe:
Dr. Szlávik Mátyás collégiumi igazgatót, Eperjesről;
Arvavármegyébe
: Skripeny János főesperest Lestinén ;
Bereg-,
Ugocsa- és Maramarosvármegyékbe:
Bortnyik György
missionárius lelkészt, Kölesén ;
Biharvármegyébe:
Révész János lelkészt Nagy-Bányán és Materny
Imre lelkészt N agy-Váradon ;
Borsodvármegyébe:
Nemes Károly lelkészt D.-Győrött;
Brassóvármegyébe
: Korbély Géza krizbai, Deák Sándor türkösi és
Bohus Pál apáczai lelkészeket;
Gömörvármegyébe:
Chotvács Pál sajói-, Terray Béla süvetei-,
Balt.hazár Antal jolsvai-, Hüvössy Lajos pokorágyi lelkészeket és Törköly János főgymn. vallástanárt Rozsnyón ;
Hajdú-, Szathmár és Szabolcsvármegyékbe:
Materny Lajos főesperest és Geduly Henrik nyíregyházi lelkészt;
Heves- és J ász-Kun-Szolnokvármegyékbe
: Geduly Elek Perencz
missionárius lelkészt;
Liptóvármegyébe
: Kmeti János főesperest;
Sárosvármegyébe
: Csiskó János kassai és Draskóczy Lajos eperjesi lelkészt;
Szepesvármegyébe:
Strauch Béla felkai, Weber Sámuel bélai,
Dr. Walser Gyula iglói lelkészeket és Bogsch Albert polg. isk. igazgatót
Kassáról;
Szilágyvármegyébe:
Boros János nagy-károlyi lelkészt;
Ungvármegyébe:
Kozlay József uj-klenótzi lelkészt;
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Zemplénvármegyébe
: Czékus László szántói lelkészt. (1898. május 1.)
Berzeviczy
Egyed cs. kir. kamarás, közegyházunk ezen veterán
vezértagjának nagy értékű ajándékát, a család levéltárából egyházkerületünk tulajdonába bocsátott okmányokat, u. m.: az 1791-iki országos
zsinat jegyzőkönyvét, egyházkerületünk 1818-ik évi közgyűlésének jegyzőkönyvét, 1799-ből nagy terjedelmű Felségkérvényt és a ,,Systema rei
scholastice" czimii munkát a levéltárba elhelyeztem, átiratban és a körlevelekben megköszöntem. (1898. január 2,)
A politikai községek beosztására vonatkozó szabályrendelet folytán
az egyházak helyenként uj községeket kaptak, egyes lelkészek uj missiói
körnek váltak gondozóivá, több missiói kör pedig központ nélkül alakíttatott, felhívtam a főesperesek utján
az egyházközségeket,
hogy a körükbe beosztott politikai községeket, illetőleg az azokban lakó egyházhiveket vegyék haladék nélkül
egyházi kötelékükbe;
a lelkészeket,
hogv az egyházak körében lakó összes híveiket látogassák meg s tegyenek a tapasztaltakról a főesperesek utján hozzám folyó
évi szep+. hó 30-ik napjáig jelentést;
a főespereseket,
hogy az egyházmegyéjükbe osztott missiói körök
szervezésére nézve tegyék meg e nyár folyamán az előmunkálatokat s
erre vonatkozó részletes jelentéseiket, esetleges javaslataikkal együtt
küldjék be hozzám f. évi szept. 30-ik napjáig. (1898. április 23.)
Az árvái egyházmegyében:
Az egyházak, illetve iskolafentartók
a főesperes által felhivattak, hogy a vármegyei közigazg. bizottság felhívása folytán az ötödéves tanítói korpótlék ügyében folyamodjanak az
államhoz f. évi junius 30-ig, hol azt t. i. saját erejökből megadni képtelenek. LTgvszintén intézkedés tétetett a főesperes által, hogy a felső-kubini leányegyház iskolája, mely tanítói fizetésének 400 írtra való kiegészítéséhez az államtól 129 frtnyi segélyt nyert és már 2 év óta zárva
van. pályázat utján tanítóval töltessék be.
Brassói egyházmegyében
: Apáczán az 1898. márczius 31-én tartott
esperességi gyűlés jóváhagyta az egyháznak toronyátalakitás iránti határozatát 2200 frt költséggel. Ugyanezen gyűlés jóváhagyta e czélból felveendő 1200 frtos kölcsönt is. Az egyházi segédkezői lakásnak az állami
elemi iskola 4. és ö-ik tanterméül átadása tárgyában a közoktatásügyi
ministeriummal kötött 200 írtos bérszerződés jóváhagyatott.
Gömöri egyházmegyében:
F.-Sajótól a leányegyház, Hankova, elszakadni óhajt. E tárgyban mult évben tartatott Csetneken bizottsági ülés,
melyen azonban az ligy — a congrua törvényjavaslat megindítása
miatt — végleg el nem döntethetett. Most a tárgyalások folyama újból felvétetett. Fekete-Leliota
— habár az egyházkerület is az ellenkezőt javasolta — megmarad azon szándéka mellett, hogy iskoláját államosítsa.
Geczelen a paplak és iskola roszkarban volta miatt a lelkészválasztás
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elodáztatott addigra, mig az épületek rendbe hozatnak. Gerlicze iskolája
leégvén, a biztosító társaság az esp. elöljáróság és a kerületi biztos közbevetése mellett kifizette az egész biztosítási összeget. Hrussón a lelkész
ellen — több rendbeli panasz folytán — fegyelmi vizsgálat rendeltetett el.
Jolsva-Taploczán,
tetemes adósságai lévén, a lelkészi állást csak az év
őszén fogják betölteni. Kun-Taplocza
anyagi ügyeinek szemmel tartásával a szomszéd Hámosfalva lelkésze lett megbízva. Vizesrét lelkészéül
ugyan megválasztotta Margócsy Istvánt, ki azonban a lelkészlak tatarozása miatt állását csak szeptember hóban foglalandja el.
VI sz. k. v. egyházmegyében:
Kassa I. a tanítói ötödéves korpótlékra nézve ugy intézkedett, hogy az egyház azt. a saját pénztárából
fogja fedezni. Lőcsén az egyház sajátjából folyóvá tette 4 tanítója számára az ötödéves korpótlékot; a Schréter-féle alapítványból a lelkész, a
tanitó, egy lelkész- és egy tanitó-özvegy részére megszavazott 20—20
frtnyi adományt; végül Ratzenberger Ferencz hitoktatót a f. tanévre
egészségi szempontból a tanítási teendőktől felmentette s helyettesül Lányi
Akosnét, okleveles tanítónőt alkalmazta ideiglenesen 300 frtnyi külön javadalmazással. Kis-Szeben I. sajnálattal panaszolja, hogy évről-évre nagyobb deficzittel kell megküzdenie ; ez okból intézkedést tett egy „segélyvagv tartalék-alap" létesítésére, melynek mintegy 5000 frtnyi összegből
kellene létesülnie, hogy a hiányokat fedezze. Ezt reméli ugy saját erejéből, mint külső segély utján összehozni. Kis-Szeben
II az ötödéves
tanítói korpótlék ügyében a kormányhoz folyamodott segély végett.
Megyén, hol egy nem képesített tanitó működik, intézkedés történt,
hogy ezen államilag segélyezett állomás okleveles tanítóval töltessék be,
eddig azonban eredménytelenül. A leégett templom ügyében intézkedés
történt, hogy az tűzmentes fedél alá jusson.
A hegyaljai
egyházmegyében:
Intézkedés történt a diós-győri és
abauj-szántói egyházak illeték követeléseinek, úgyszintén a sajó-arnóti
egyház egy volt tagja részéről elmaradt járandóságnak közigazgatási uton
behajtása tárgyában. Elintézést nyert a tállyai egyháznak, a Magyar
Agrár- és Járadékbanktól szőlő felújításra felvett 15 évre 750 frt törlesztéses kölcsöne, valamint a diós-győri egyház tervezett templomépitésének
kérdése. A számvevőszéki elnök közreműködésével elintéztetett a fancsali
egyház kivetése ellen, annak egy vidéki tagja által benyújtott panaszos
felebbezés, valamint többszöri tárgyalás után elintézést nyert az abaujszántói iskola államosításának és az egyház tulajdonát képezett bérház
eladásának kérdése is. Intézkedés tétetett a s.-kazai és kurittyáni egyházak tanítói s a csanálosi egyház lelkész-tanitói állásának mikénti betöltése, a kurittyáni egyház s volt tanítója között a fizetési járandóságra
nézve felmerült kérdés megoldása tárgyában. Ugyancsak intézkedés tétetett a kerületi szabályrendelet értelmében történt uj beosztás kívánta
teendők elvégzése, valamint a tanítói korpótlék fedezésére államsegélyért
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folyamodó egyházak kérvényeinek a főesperesi hivatal utján beadása
tekintetében. Elnöki intézkedés történt arra nézve, hogy Péchy Tamás elhalt kerületi felügyelő emlékére, a temetésen jelen volt elnökség által, az
egyházmegye részéről a koporsóra koszorú tétessék. Páll Endre f.-kemenczei nyugalmazott volt lelkésznek panaszára, az egyház részéről hátrálékban maradt nyugdijilletékének kiszolgáltatására nézve intézkedés tétetett.
Kurittyánban Dóbisz András, Sajó-Kazán pedig Meskó István tanitó hiványa — ez utóbbi egy évi időtartamra — megerősittetett. Ugyancsak
megerősítést nyert a Fancsalban megválasztott Kiss Sándor és a Miskolczra megválasztott Becht József tanitó hiványa, valamint a Csanálosra
megválasztott Friedrich Zsigmond lelkész-tanitóé is.
Kishonti
egyházmegyében:
Megerősíttettek a következő tanítók
hiványai : Laczó Andrásé Klenóczra, Buzágh Béláé Pongyelokra és Hujber
Józsefé Rimaszombatba. — Vregyik Gusztáv szkálnoki és Bellán András
tóthegymegi tanítókat. miután megszerzett okleveleiket bemutatták, rendes és véglegesített tanítóknak nyilvánítottuk. Jóváhagyatott Pongyelok
közgyűlési határozata, melvlyel a paplak átalakítására 900 frt kölcsönt
vett fel. Nyilatkozatra felhivatott a kraszkói egyházközség elnöksége a „Gömöri Lapok"-ban az egyházközség ellen emelt azon vád miatt, hogy
visszautasította Szántó Sándor izraelita vallású körjegyzőnek a magyar
nyelvű istentisztelet tartására tett 200 frt alapítványát. A beérkezett
nyilatkozat a további eljárásra nem nyujott támpontot. — Felelősségre
vonatott a tiszolczi egyházközség elnöksége a miatt, hogy ez egyházközség volt egyházkerületünkben az egyetlen, mely az egyházkerületi
felügyelőre nem küldött választó szavazatot.
Liptói egyházmegyében:
Hvbbe a tanítói ötödéves korpótlék elkerülése szempontjából 1896-ban újra állapította meg a tanítói hiványt
500 frtban, az ezen összeget felülhaladó jövedelmet a korpótlékra tudta
be; az igy megállapított hivány megüti a 800 frtot. Az állam ezen intézkedést tudomásul vette. Pribilina az uj templom építéséhez készül, s
e czélra kivetést eszközölt a hívekre, melynek eredménye, 500 frt, már
befolyt az egyházi pénztárba. Rózsahegyen
a liszkovai leányegyház az
ottani községi pénztárból a tanitó fizetésének emeléséhez adatni szokott
összegnek kiutalványozása érdekében a megyei hatóságot megsürgette.
L.-Sz.-Iván
a kis-porubai és konszkai tanítói állomások betöltése végett
gyakrabbi' intézkedést tett. de eddigelé eredménytelenül.
L.-Sz.-Péteren
a dovallói leányegyház tanítói hiványában a természetben fizetendő járulékok készpénzre lettek átváltoztatva.
Sárosi
egyházmegyében:
Bogdánvban a tanitó hiványa megerősittetett.
Harasztiban a tanitó fizetése a királynépi állami elemi iskola felállításával csökkenvén, annak újbóli rendezése eszközöltetett — és az iskola
leégvén, annak újbóli felépítése iránt szükséges intézkedések megtétettek.

—

72 —

Komlós-Keresztesnek
az iskola felépítésére kibocsátott gyűjtési íve
a hitrokonokhoz ajánlattal elláttatott.
Kükemezőn Demeter István tanitó hiványa megerősittetett és a volt
tanitó, Jaeger Kornél és az egyház közt kölcsönös elszámolási vitás kérdés részben kiegyenlittetett.
XIII sz. v. egyházmegyében
a felosztott VII sz. b. v. egyházmegyének 6 községe, mely ezen egyházmegyébe rendeltetett beosztatni, több
rendbeli megtartott előértekezlet után végre a f. évi márczius 31-ikén
Iglón tartott esp. közgyűlés intézkedése folytán az egyházmegye kötelékébe ünnepélyesen felvétetett. Sz.-Merény 2 év óta alkuszik az állammal
iskolájának államosítása felett, mely ügynek bevégződése legközelebb
várható.
Tiszavidéki
egyházmegyében
: Nyíregyházán fontos intézkedés történt az egyház részéről a tanügy érdekében, a mennyiben 1897. évi aug.
1-én az egyháztanács elhatározta, s e határozatot azután az egyházi közgyűlés is jóváhagyta, hogy tudniillik a városban egyfolytában 10 évig
működött tanítók törzsfizetése egyenként 100, a tanyai tanítóké, hasontartamú szolgálat után, 50 frttal emeltessék, mely intézkedés mult évi
október 1-ével életbe is lépett. Sókúton meghagyatott az egyháznak, hogy
felügyelőt válaszszon.
Tisztviselői

karban

történt

változások.

Az e g y h á z m e g y e i t i s z t v i s e l ő k s o r á b a n :

Az áruai
egyházmegyében:
Országh József esperességi felügyelő alig egy évi ily minőségben
hű és buzgó működése után meghalt Alsó-Kubinban 1897. deczember
22-én. Állása csak a f. évben fog betöltetni azért, mert az összes tisztviselők hat éves mandátuma lejár. Teendőit addig a másod-felügyelő végzi.
Brassói egyházmegyében ;
Esperességi felügyelővé választatott Molnár Viktor, cultusministeriumi
osztálytanácsos.
Gömöri egyházmegyében :
A f. évben általános tisztújítás tartatván, megválasztattak: Esp. felügyelővé Szent-Iványi Árpád, főesperessé Terray Gyula, alesperesekké
Bartholomaeidesz László és Becser Endre, gyámintézeti világi elnökké
Szontágh Andor, gy. i. egyházi elnökké Bartholomaeidesz László; esp.
világi főjegyzővé Eisele Gusztáv, esp. egyházi főjegyzővé Terray Béla;
világi jegyzőkké Hevessy László és Remenyik Aladár; egyházi jegyzőkké
Vitéz Lajos és Buzágh István ; esp. ügyészekké Matolay Bertalan és Badinyi Gyula ; esp. pénztárnokokká Oravecz Mihály, Baltazár Antal, Becser
Endre ; esp. számvevőszéki elnökké Szontágh Andor és Bartholomaeidesz
László.
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VI sz. k. u.
egyházmegyében:
A f. évi általános tisztújítás alkalmával megválasztattak: Esp. felügyelővé dr. Benczúr Géza. főesperesül eddigi helyettes-főesperes. Linberger István, egyházi főjegyzővé lett Homola István, világi jegyző
dr. Mikler Károly eperjesi jogakadémiai tanár, gyámintézeti pénztáros az
eddigi, Csisko János; esp. pénztáros az eddigi. Mayer Endre theol. tanár
Hegyaljai egyházmegyében :
A régi hegyaljai egyházmegyének ..hegyaljai és tiszavidéki" egyházmegyére történt feloszlása alkalmából az egyházmegyei elnökség s az
egész tisztikar hivatalát letette. A hegyaljai új egyházmegye f. év január
hó 12-én tartotta meg alakuló és szervezkedő első közgyűlését.
Az egyházak szavazatával megválasztatott főesperesnek Túróczy
Pál sajó-arnóti lelkész, egyházmegyei felügyelőnek újra Radvány István
kir. tanácsos, miskolczi egyházi felügyelő.
Megválasztattak a gyűlésen : egyházi jegyzőül Kovács Andor h.-vécsei
lelkész, a világi jegyzői állás betöltése a nyári közgyűlésre hagyatván
pénztárosnak: Horváth Sándor takarékegyleti pénztáros Szerencsen, majd
ennek lemondása után Jamrisska Gyula szerencsi gyári pénztáros; ellenőrnek dr. Erős János orvos Szerencsen; számvevőnek Hronyecz József
vallástanár Miskolezon; ügyésznek Déván Ottó kir. ügyész Miskolezon;
levéltárosnak Hronvecz József Miskolezon.
Megválasztattak továbbá: iskolalátogatókká Szopkó Róbert kir.
járásbiró Zsadányban, Kovács Andor lelkész H.-Vécsén és Fiedler Sándor
tanitó Tállyán a felső dekanátusba (A.-Szántó, Fancsal, Vécse, Kemencze
Rank és Stoósz); dr. Markó László iskolaszéki elnök, főorvos MiskolezonCzékus László szántói lelkész és Gebe Endre tanitó Miskolezon az alsó
dekanátusba (Tállva, Csanálos, S.-Arnót, Diósgyőr, Miskolcz, S.-Kaza).
Megválasztattak végűi a törvényszék és a számvevőszék.
Törvényszék: elnökei az egyházmegye elnöksége; jegyzője Demeter
Ernő kir. aljárásbiró; tagjai : Sztehlo Andor stoószi. Lesko Béla kazai.
Hajász Pál tállvai és Czékus László szántói lelkészek, továbbá dr. Markó
László iskolaszéki elnök Miskolezon, Gaál Lajos felügyelő Fancsalban,
Kubinyi Miklós birtokos Kázsmárkon, Szopkó Róbert kir. járásbiró Zsadányban, végül Kovács Sámuel diósgyőri és Czékus István miskolczi tanítók.
Számvevőszék: elnökei Nemes Károly diósgyőri lelkész és Polgár
Lajos miskolczi egyháztanácsos, ez utóbbinak helye azonban elhalálozása
folytán üresedésben van. Tagjai : Kulcsár Károly miskolczi gondnok,
Kulik Márton miskolczi tanitó, Leskó Béla kazai lelkész és Fischl József
egyháztanácsos D.-Győrött.
A tanügyi és jogügyi bizottságok ez évi közgyűlésen fognak inegal akittatni.
Megalakúlt az egyházmegyei gyámintézet, a melynek alakuló közgyűlésén megválasztattak: egyházi elnökül Nemes Károly diósgyőri lelkész ;
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világi elnökül: Déván Ottó miskolczi kir. főügyész; jegyzőül pedig Kovács
Sámuel diósgyőri tanitó.
A gyámintézeti bizottmány a következőkép alakult meg :
Elnökség, jegyző, tagok : Fábry János felügyelő Stoószon, Dianovszky
Ede birtokos Borsod-Harsányban, Alberth Ede egyháztanácsos Miskolczon,
Jungmann Géza f.-kemenczei, Czékus László abauj-szántói, Dómján Elek
fancsali lelkészek.
Kishonti egyházmegyében :
Sárkány Imre esp. jegyző eltávozása miatt lemondván, helyére Cseh
István kir. törvényszéki biró választatott meg.
Liptói egyházmegyében :
Az egyházmegyei főfelügyelő Bobrovniczky László hivataláról lemondott, hasonlóan Vitális Péter is lemondott az egyházmegyei erdőbizottsági elnöki tisztségről.
Sárosi
egyházmegyében:
Az egyházmegyei tisztikarnak hat éves mandátuma lejárván — új
választás elrendeltetett, a melynek eredménye azonban csak f. évijunius
első hetében lesz ismeretes.
XIII sz. v. egyházmegyében :
A lemondott Breuer Sándor helyére Münnich Kálmán választatott
egyházmegyei felügyelővé.
Tisza v id éki egy h ázm e g gében,
mely ez évvel kezdi nagyrahivatott életét, főesperessé Materny
Lajos debreczeni lelkészt, esp. felügyelővé dr. Meskó Lászlót választották meg. Alesperes lett Simkovics Pál pazdicsi lelkész, főjegyző Geduly
Henrik nyíregyházi lelkész, világi jegyző dr. Szánthó Gyula sárospataki
jogtanár, ügyész lett dr. Bock Gyula ügyvéd, pénztáros Mészáros Ferencz,
főgymn. tanár. Említésre méltó, hogy az új egyházmegye Bartholomaeidesz
János nyíregyházi lelkészt, a hegyaljai egyházmegye érdeműlt főesperesét
és tiszteletbeli főesperesét, a tiszavidéki új egyházmegye tiszteletbeli
főesperesévé megválasztotta.
Az e g y h á z i f e l ü g y e l ö k é s g o n d n o k o k s o r á b a n :

Az árvái egyházmegyében :
Árva-Nagy faluban
elhalt Országh József volt felügyelő helye
egyelőre egy másodfelügyelővel, Petri Jánossal töltetett be. Zsaskón, hol
ugyancsak Országh József volt a felügyelő, e megürült állás választás
alatt áll.
Brassói egyházmegyében :
Bácsfalu Gödri Jánost, Krizba Rombauer Emilt választotta
egyházfelügyelővé.

meg
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Gömöri
egyházmegyében:
Betlérben Lingsch Sándor lemondott, Muránv-Hosszúréten a leköszönt
Botto Gyula helyére Kubinyi Géza, másodfelügyelőül Pauks László,
Ochtinán a leköszönt Sárkány Károly helyére dr. Kengyel János választatott meg. Sajó-Gömörön a leköszönt D. Márton András helyére Gallovics Dániel. Rochfalván Gömöry András helyére Benedikty János, Vizesréten Hindulják András helyére Chomik Márton, Sebespatakán Babin
Péter és Rekenyén Koltás János lettek megválasztva.
VI sz. k. v. egyházmegyében :
Bártfa II. Paschke Húgó lemondott egyházfelügyelő helyére Toperczer Albert, az I. egyházfelügyelője lett megválasztva. Eperjes I. sajnálattal vált meg annak önkéntes lemondása folytán eddigi pénztárosa,
Radvány Kálmántól, kinek helyére Mikolik István lett megválasztva.
Eperjes II. Boros Zsigmond helyére Meliórisz Lajost választotta felügyelőjévé. Kassa I. a helyi gyámintézeti pénztáros, Maurer Rezső, lemondván,
helye ifj. Hatykó Mihályival töltetett be. Késmárkon Kéler Pál egyházfelügyelő lemondása folytán az állás választás alatt áll. Az egyház egykori buzgó felügyelője, Payer Húgó. ez évben meghalt. Lőcsén Herrmann
Gusztáv tiszteletbeli felügyelő meghalt. Dr. Nagy Arpád egyházfelügyelő
sok teendője miatt ez állásáról lemondott, helye még be nem töltetett.
Lomniczy Vilmos, az egyháznak 25 év óta volt alapkezelője, elhalálozván,
helyére dr. Bartsch Gusztáv orvos választatott alapkezelőül, végül Bartsch
Gyula takarékpénztári igazgató és Rombauer Lajos egyházi pénztárnok
a dvoreczi iskola-alap, illetve a leánygyülekezeti pénztár kezelésével
lettek megbízva, Kis-Szeben
I. Lopusny Mátyás gondnok lemondván,
helyére Hartman Lajos választatott meg. Kis-Szeben
II. jelenti, hogy
Orkután Márton György és Mathie András, Megyén Dudás Mihály és
Dudás András lettek gondnokokká választva.
Hegyaljai egyházmegyében :
Diós-Győr:
Mezey Pál felügyelő leköszönt, helye betöltésre vár.
Fancsal: Ónody Bertalan egyházi pénztáros állásáról leköszönt, helye
nincs betöltve, a hozzá tartozó Baktán az elhalt Kovács Pál helyett Petró
János választatott gondnokul. I-Szenden
pedig a leköszönt Balassa János
helyébe K. Súbert József lett gondnoknak megválasztva.
Hernád-Vécsén
Kinszky Károly felügyelő leköszönt állásáról, helye betöltetlen.
Kishonti egyházmegyében :
Klenóczon Minács Pál lemondott gondnok helyére Osztricza Pál
Tóbicskin választatott meg. Pokorágyon
Czaban János helyett Krisko
András lett gondnokká. Tamásfalán Pásztor András lemondott gondnok
helyét Andrik Mihály foglalta el. Várgedén a lemondott Sztano Pál
helyére ifj. Hovanyecz János választatott meg gondnokká.
Szkálnokon
Csach Pál, Felső-Szkálnokon
Fejes János, Tót-Hegyűrnegen Liptay Pál
lettek uj gondnokokká.
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Liptói
egyházmegyében:
Alsó-Boczobányán Meszjar József eddigi gondnok lemondván, helyére
Hellebrandt Mihály választatott. Szielniczen az elhalt Kmosko Frigyes
gondnok helyére leánygyülekezeti gondnokul Dobák Adolf lett megválasztva. Szmrecsányban
az egyházi főgondnok elköltözés folytán lemondott állásáról. Helye betöltetlen.
Tátraaljai egyházmegyében :
Kis-Lomniczon Brokloff János elhalt egyházfelügyelő helyére dr. Csáky
Károly podolini városi tiszti orvos és holló-lomniczi egyházfelügyelő lett
megválasztva. Nagy-Lomniczon
Szirák Samu és ifj Glatz Samu iskolai
gondnokok hivataluktól visszalépve, helyükbe Lauf Jakab és Glaser János
léptek. Svábóczhoz
tartozó File falván Griger nevű, Szepes véghelyen
Liptay György választattak gondnokokká.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Sz.-Bélán egyházfelügyelővé Gresch Ágost, gondnokká dr. Greisiger
Mihály választatott meg. Gölniczbanyán az elhalt Schneider József helyére
I. gondnokul Walko János választatott meg. Majerkán egyházfelügyelővé
lett dr. Greisiger Mihály, gondnokokká lettek Wágner János és Tremba
Tóbiás. Poprádon Székely János agg koránál fogva lemondván, egyházfelügyelőnek helyébe Krompecher Imre lett választva. Sz.-Váralján
a
lelépett másodgondnok Steiler Gyula helyére Alth Gusztáv lépett.
Tiszavidéki
egyházmegyében
:
Nyíregyházán
Barzó János, sok éven át az egyház buzgó gondnoka
és Patakv Dániel egyháztanácsos elhunytak. Sókúton a lemondott Werner Gyula helyére felügyelővé Czibur Vilmos Ungvárról, másodfelügyelővé Ureczky Béla Csenernyéről, lettek megválasztva.
Lelkészek sorában :

Brassói egyházmegyében :
Fűrészmezőn Haj ász Lajos lett lelkészszé választva.
Gömöri egyházmegyében :
Gömör-Panyiton
Törköly János helyét Chalúpka János, — Oláhpatakon Sztehlo Gerő helyét Zúz Pál, — Vizesréten Honétzy Pál helyét
Margócsy István, foglalta el. Ochtinán Honétzy Pál lett megválasztva.
Jolsva-Taplócza
üresedésben.
VI sz. k. v.
egyházmegyében:
Kellő György, bártfai II. egyház lelkésze elhalálozott, helye most
van betöltés alatt. Fperjes II. a nyugalomba vonult Novák Mihály
helyére Liptai Lajost választotta meg.
Hegyaljai egyházmegyében :
Csanálos: A mult évben elhalt Vida Lajos lelkész helyébe Friedrich Zsigmond szeghegyi segédlelkész az egyházközség lelkész-tanitójául
választatott meg.
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Liptói egyházmegyében :
Vázseczen 1897. decz. 24-én elhalt Okályi Adolf lelkész. L.-Sz.-Miklóson Matuska György, egykor Isztebne és Werbicza-Sz.-Miklós lelkésze,
89 éves korában elhunyt.
Sárosi egyházmegyében :
Németjakabvágáson
a lelkész. Gyurkovics Gyula a kapi-németfalvi
egyházba választatott lelkésznek.
Tiszavidéki egyházmegyében :
Nagy-Váradon
Rimler Károly nyugdíjba vonult lelkész helyére
Materny Imre választatott meg rendes lelkészszé.
Segédlelkészek sorában :

Brassói
egyházmegyében:
Brassóban a lemondott Józsa Mihály hitoktató helyére Harsányi
István orosházai segédlelkész választatott meg m. é. október havában.
Hegyaljai egyházmegyében :
Miskolezon a Fanesalba rendes lelkészül megválasztott Dómján Elek
helyére Dubovay Béla nemes-magasii lelkész választatott segédlelkésznek.
Tiszavidéki egyházmegyében :
Debreczenben
Geistlinger Pál helyett Hajász Lajos lett segédlelkészszé. Nyíregyházán
előbb Liptai Lajos, majd ennek Eperjesre rendes
lelkészszé történt megválasztatása után Ondrejovics Sándor lett segédlelkészszé.
Tanárok

sorában.

Eperjesen: A jogakadémián nyugdíjba vonult Glós Károly rendes
tanár helyére dr. Mikler Károly választatott meg. Magántanári jogosultsággal ruháztattak fel: dr. Körtvélyessv Dezső, dr. Máriássy Béla, dr.
Meliorisz Béla és dr. Horovitz Imre.
Megemlíthető, hogy az 1896'97. tanévben dr. Horváth Ödönt, dr.
Szlávik Mátyást és dr. Sarudy Vilmost, az 1897/98. tanévben a két elől
emiitettet a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az ág. hitv. ev.
vallásfelekezet által fentartott középiskolák érettségi vizsgálataihoz kormányképviselőként küldötte ki.
A főgymnasiumban : Az eperjesi ág. h. ev. tiszaker. collég, főgymn.
tanári karában az 1897/98. tanévben a következő
változások
történtek:
Itteni állásukról lemondtak:
1. Bielek Dezső helyettes-tanár, a ki
a békés-csabai gymnasiumhoz megválasztatott ; 2. Hamvas József helyettes-tanár, ki a pozsonyi ev. főgymnasiumhoz választatott meg tanárnak
és 3. dr. Szigethy
Lajos rendes tanár, ki a budapesti ág. h. ev. főgymnasiumhoz választatott meg tanárnak.
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Az ily módon megüresedett állomásokra a következők választattak
meg: 1. Balázs Ádám az állammal kötött szerződés értelmében a nm.
vallás- és közoktatásügyi minister úr által neveztetett ki rendes tanári
minőségben; 2. Gömöry Jánost a collegiumi igazgató-választmány 1897.
évi junius hó 29-én tartott gyűlésén választotta meg helyettes-tanárnak
és 3. Hénsch Bélát szintén helyettes-tanári minőségben ugyancsak a
collégiumi igazgató-választmány 1897-ik évi julius hó 14-én tartott
gyűlésen.
Az 1898. évi junius hó 29-én tartott collégiumi igazgató-választmányi gyűlés pedig Frenyó Lajost választotta meg rendes főgymn. vallástanárnak.
A tanitó-képezdén:
Az elmúlt tanév személyi ügyekben igen változatos volt. Perényi Vilmos tanár további 2 évre igazgatónak lett megválasztva. Zsarnoviczkv István, ki hosszabb idő óta betegeskedett s előbb
1 évi szabadságot is kapott, javulást nem tapasztalván állapotában, benyujtá nyugdíjaztatása iránti kérvényét a tanügyi kormányhoz s nyugdíjazva lett. A Simkó Endre távozása után üresedésben maradt természettudományi és mennyiségtani tanszékre Slajcho Mihály szarvasi helyettestanár választatott meg rendes tanárrá egy évi próbaidő fentartásával. A
Zsarnoviczky szabadságoltatásával megürült vallástanári, zene- és tótnyelvi tárgyak ellátására Kapi Gyula rimaszombati kántortanító választatott meg egy évre helyettesi minőségben.
Iglón a főgymnasiumnak három elaggott tanára nyugdíjaztatott,
még pedig Geyer G. Gyula 1898. évi május 1-től 1280 frt nyugdíjjal,
Kuntz Ödön és Pákh Károly 1898-ik évi szeptember hó 1-től 1440 frt
nyugdíjjal.
A fentartó hatóság mind a három tanári állásra már kiirta a
pályázatot.
Késmárkon: Dr. Pröhle Vilmos tanár m. év aug. 30-án leköszönvén,
helyére Karácsonyi Zsigmond tanárjelölt lett ideiglenes minőségben
megválasztva.
Rimaszombatban : Fábry János és Polnis János tanárok m. é. szept.
l-ével nyugalomba vonúltak, Sárkány Imre pedig Szarvasra távozott.
E három megürült állásra meg lettek választva Horváth Zoltán és Loysch
Ödön. Kinevezve lettek Böhm János és dr. Wallentinyi Dezső, amaz a
német-nyelvi, ez pedig a classica philologiai tanszékre.
Rozsnyón : A vallástanári állás rendszeresittetvén, erre Törköly János
választatott meg. Az egy évre szabadságolt Schuszter Alfréd állását újra
elfoglalván, helyettese, Schmiedt Frigyes, távozott az intézetből. Zorkóczy
Gyula rajztanár máshová neveztetvén ki, állásáról lemondott, helyére
Szirotka Szilárd választatott helyettes-tanárrá. Hallay Zoltán helyettestánárt a minister rendes tanárrá nevezte ki. Oravecz Mihály további 3
évre igazgatónak választatott.
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Tanitók sorában :

Az árvái
egyházmegyében:
Nagyfalu egyházhoz tartozó Poruba-Zábrezs leányegyházban Lamos
János ideiglenes tanító, mint már oklevéllel biró, véglegesen rendes tanítóvá választatott.
Brassói
egyházmegyében:
Barcza-Ujfaluban a lemondott Barczay Albert helyére m. é. októberében Zathureczky Béla lett orgonista-kántornak megválasztva.
Gömöri
egyházmegyében:
Meghalt Jolsva-Taplóczán Janko Károly nyugalmazott tanitó. Megválasztatott : Derencsényben a lemondott Ziman Ede helyére Hrvol Dániel, Geczelen Soltész Márton helyére Klinczko János, Murány-Hosszúréten Gál István helyére Gilányi Lajos, Ochtinán Varga János helyett
Ziman Ede, Krokaván Obedjár András helyett Vranka János, U.-Lehotán
Klinczko János helyett Sándor János. Továbbá Baradnán Haluška Gyula,
Genesen Ravasz Lajos, Berdárkán Kender Pál, Csúcsomban Soltész Márton, Kietén Obedján András, Sztrizsben Danis Pál, Babaluskán Kuchár
Sámuel, Restéren Gilányi Lajos, utóbb Pál István, Sebespatakon Martényi
Pál, Mikolcsányban Tomesz Rezső, Periászon Ziman Lajos, Ujvásáron
Ravasz
Lajos eltávozásával üresedés van, Berdárkáról eltávozott
Büro Pál.
VI sz. k. v. egyházmegyében :
Eperjes II. leányegyházában, Berkiben, Fejes János lemondása folytán Mikus Lajos iparos lett megválasztva, ki azonban időközben állását
elhagyván, a tanítói állás üresedésben van.
Hegyaljai
egyházmegyében:
Sajó-Kazán az állásáról Barcza-Ujfaluba költözött Zathureczky Béla
helyére ideiglenes minőségben egy évre Meskó István képezdész alkalmaztatott. Sajó-Kaza leányegyházában, Kurittyánban, a Perlakra távozott
Hasza József helyére Dóbisz András választatott meg Sebes-Patakról.

#

Felső-Kemenczén
Loykó Pál 40 évi szolgálat után nyugalomba vonult s helye üresedésben van.
Miskolczon Wolfgang Lajos elhalálozván, helyére Becht József választatott meg Dobsináról kántor-tanitónak.
Ránkon Jesztrebényi Samu Nagy-Folkmárra távozván, helyét egy
próba-évre Bartsch Gyula kántortanitó-jelölt foglalta el.
Kishonti
egyházmegyében:
Klenóczról Laco Endre tanitó eltávozott. Pongyelokon az eltávozott
Hrvol Dániel tanitó helyére Buzágh Béla hivatott meg. Rimaszombatban
Kapi Gyula eltávozása folytán Huj ber József választatott meg kántortanítóvá.
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Liptói egyházmegyében :
Alsó-Boczabányán
Tréger János segédtanító lemondott. Csorbára f.
tanév elején megválasztatott Tréger János boczabánvai segédtanító rendes tanítónak. Pribilina, miután hiába nyitott pályázatot rendes tanítói
állásra, ideiglenes minőségben, kényszerűségből, Kresák Jánosra bizta a
második tanítói állást. L.-Sz.-Iván
Neumann Jaroszlávot választotta tanítójául. Szent-Péteren
a do v állói tanítói állomás Krizsa Emillel töltetett be.
Sárosi egyházmegyében :
Laposon Szabó Endre tanitó Mernyikre ment át, Margonyán Istvánfy Gyula Csornád-Bottyánba távozott, Kükemezöről
Jaeger Kornél
eltávozott Feketepatakára. Feketepatakán
uj tanitó Jaeger Kornél lett,
Kükemezőn
Jaeger Kornél helyett Demeter István lett rendes tanitó, a
ki Lucsivnáról jött oda, Németjakabvágáson
a tanitó, Mateidesz István,
elment Redovára állami tanítónak.
Tátraaljai egyházmegyében :
Batizfalván Demeter István lucsivnai tanitó Kükemezőre távozván,
helye betöltetlen. Topporczon Wrányi Venczel tanitó subleclmitzi leányegyházból eltávozván, helyére Meitzer Károly végzett képezdész választatott.
Tiszavidéki egyházmegyében :
Mennyiken megválasztatott az elhunyt Szoha Endre helyére Szabó
Endre kántortanítónak. F.-Izsépen ideigl. minőségben Cservenák János
választatott tanítóvá. Nyíregyházán
Nandrássy Dallen Aurél, Prisztanka
Lajos és Fazekas János lettek rendes városi tanítókká, tanyai tanítóvá
Pataky Lajos lett megválasztva. Toldi János siposbokori tanitó leköszönése folytán helye egy próba-évre pályázat utján Petőcz Dénessel töltetett be.
XIII sz. v.
egyházmegyében:
N.-Folkmáron Jesztrebényi Samu lett levita-tanitóvá megválasztva.
Gölniczbányán a nagyobbik fiúosztálynál levő tanítói állás Fabriczy Samuval lett betöltve. Ruszkinban az elhalt Titt Ottó helyébe Plachta Albert
kántortanító lépett.
Hagyományok

és

alapítványok.

Az árvái
egyházmegyében:
Özvegy Országh Józsefné, szül. Benyjács Paula urnő elhunyt felejthetetlen férje emlékére egy 1000 frtnyi o. é. alapítványt tett, mely az
alsó-kubini egyház által fog kezeltetni s melynek évi kamatja az árvái
egyházmegyéből származó theológusok segélyezésére fog fordíttatni.
Összesen : 1000 frt.
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Brassói egyházmegyében
:
Apáczán az 1897. évi kerületi gyűlés 74. pontjának határozata szerint
a „Mória András-féle alapítvány" 21 o. é. forint tőkével 1898. január
1-től külön kezeltetik.
Pürkereczen:
a magtár, önálló egyházi segédkezői, szegényalap,
harangalap, szegény tanulók ösztöndij-alapja és a papi fizetési alap
csupán kamatok által szaporodott.
Zajzonban : Tartler János 84 frtot, Vernika György 42 frtot, Géczv
Sára 11 frtot, Bálint Gvörgyné 22 frt 40 krt, Bálint Márton 40 forintot
hagyományozott = 199 frt 40 kr.
Főösszeg: 220 frt 40 kr.
Gömöri egyházmegyében :
Betlérben : Kossuth András és neje, valamint Gyurman-Spilda Zsuzsanna és Anna nevű leánya, évek óta Amerikában tartózkodó hitsorsosok, a templom-alapot 5—5 frttal gyarapították. Ugyanott szintén a
templom-alapot Csizmár György és neje, Kossuth János Bozumko,
özv. Kuzma Jánosné, özvegy Búzák Gvörgyné 1 — 1 frttal és Kukel János
Gibel 60 krral növelte.
Bugyikfalván:
az anyaegvház az orgonára gyűjtött pénzből az uj
orgona elkészítése után fel maradó összeget 200 frtra egészítve ki, abból
„Egyházi alapítvány" czimen oly tőkét létesített, melynek kamataiból,
esetleges szükség esetén a tőkéből is az egyház váratlan kiadásai fedeztessenek.
Hizsnvón : Gregsz András, Hamar János és Gregus András 24 frttal
oltári alaüot létesítettek.
Csetneken: Madarász Feledv Karolina emlékére Janko Miklós 100
frt alapítványt tett.
Derencsényben:
néhai Buzágh Istvánné szül. Kollár Gizella temetésénél a közönség az egyház javára 13 frt alapítványt gyűjtött.
S.-Gömörön : a nemes város az elemi iskola javára 1000 frt alapot
létesített. Ugyanott hasonló czélból az olvasókör 300 frt, a magtári
pénztár 276 frt 30 kr., Szent-Iványi Arpád egyházfelügyelő 101 frtot,
Radvánszky György és Kálmán 200 frtot, a városban gyűjtött „Kossuth Lajos alap" 200 frtot, Szent-Iványi Miklós 500 frtot, Mikola György
lelkész, leánya Lujza, Oravecz Mihályné emlékére 200 forintot alapitványozott.
Lökösházán:
az egyház jövőjének biztosítására Kubinyi Krisztina,
férj. Palugyay Józsefné emlékére 500 frt s külön e czimen 370 frt 80
kr. alap létesíttetett. Ugyanott hasonló czélból Palugyay József 43 frt
13 krt alapitványozott. Ug>anott a község régi magtári tőkéből a lelkész
fizetésének javítására 200 frt, a torony fentartására néhai Draskóczy
Sámuel nevére 569 frt 62 kr. s az egyház jövője biztosítása czéljából
25 frt 10 kr. alap létesíttetett.
JL

4
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Hámosfalván: iskolafentartási alapul Hámos László főispán azon
alkalomból, hogy a község és egyház az ő családi nevét vette fel, 500
frtot adományozott. Ugyanott hasonló czélból Terray Gyula főesperes,
ottan lelkészi minőségben működött nagyatyja, Terray Mihály s ott született atyja, Terray Pál emlékére 100 frtot alapitványozott oly kikötéssel, hogy ez összeg az iskola felépítésére felhasználható, kamatait azonban évenként azon első házaspárnak adja, a mely magát magyar nyelven
kívánja megeskettetni.
Köviben: a millennium emlékére, a lelkész és tanitó özvegyek nyomasztó helyzetén legalább némileg segitő „Papi s tanítói segélyalap"
65 frt 91 krral kezdeményeztetett.
Ratkón a templomalap az ipartársulat 10 frt 50 kr., Keder János
répási lakos 2 frt, Hrnajaz Pál u. o. lakos 3 frt s a confirmandusok
7 frt 95 kr. adományával szaporodott. Ugyanott a Sulek Ágost, volt
lelkész emlékére tett alap az örökösök részéről egy darab turócz-szentmártoni könyvnyomdai 40 frtos rész vény nyel és Havran Dániel 5 frtos
adományával növekedett.
Rozsnyón:
dr. Markó Sándor és neje Sztehlo Anna, Árpád nevü
fiók confirmáltatása emlékére a filléregylet tőkéjét 30 frt alapítvánnyal
növelték. Ugyanott a kerületi leányiskola alaptőkéjét br. Prónay Dezső
100 írttal, gr. Andrássy Géza 200 írttal és özv. Sárkány Emilia végrendeletileg 200 frttal szaporították. Ugyanott a gömöri esperesség internátusi pénztár czéljaira, az elnökség által adva és gyűjtve, 800 frt letéteményeztetett.
Jolsván : Remenyik Károly végrendeletileg az egyháznak 50 frtot,
Madarász Pál 188 frtot, Benzár András 375 frt 83 krt, Ferjencsik
Lujza 117 frt 24 krt hagyományozott, A Madarász Pál-féle árvasegélyezési alap 215 frt 76 krt tesz. A Madarász Sámuel-féle magyar könyvvételi alap 479 frt 80 kr. A Remenyik Pál-féle iskolai alap 574 frt 97
kr.; ismét a Remenyik Pál-féle második alap 446 frt 21 kr. ; a Remenyik Ede-féle alap 221 frt 33 krt tüntet fel.
Főösszeg: 9671 frt 05 kr.
VI sz. k. v.
egyházmegyében:
B árt f a I.: Özv. Tirscher Frigyesné, szül. Mende Jeanette 3 fia mult
karácsonykor elhalt édes anyjuknak emlékét megörökitendők, 500 frtos
alapítványt tettek a bártfái ág. hitv. ev. I. egyháznál, azon kikötéssel,
hogy ezen alapítványnak évi kamatai lehetőleg karácsonykor osztassanak
szét, első sorban szegény árvák vagy özvegyek között, ugy azonban,
hogy a segélyösszegnek meg kell ütnie a 10 frtot.
Késmárk : Ajándék a templomépitési-alap javára 135 frt; havi krajczárgyüjtések
eredménye l897/98-ban 336 frt.
Eperjes I. : dr. Sztehlo János és neje Benigny Zeima az elemi iskola
I. és II. osztályában egy jó magaviseletű, szorgalmas leányka számára
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kiosztandó jutalomdijra 200 frtot alapított. Dessewffy István a szegények
háza alapjára 100 frtot hagyományozott. Dunkel Károly egyházi és iskolai
czélokra 200 frtot hagyott.
Iglón: Az iglói polgári leányiskola felejthetetlen tanítónője, néhai
Kellner Mária emlékének megörökítése czéljából, a polgári leányiskola
volt növendékei 1897. évi deczember 26-án műkedvelői hangversenyt
rendeztek és ennek tiszta jövedelmét, 217 forint 80 krt, mint ösztöndijalapot „Kellner Mára ösztöndij-alap" név alatt a polgári leányiskolának
adták át.
Kassa I. : A Frank-gyár tulajdonosai 1000 frtot, Polcz Nándorné
férje emlékére 250 frtot, Miskovszky Viktor neje emlékére 20 frtot adományoztak, valamenyien az egyházi illeték-alapra.
Lőcsén néhai áldott emlékű Herrmann Gusztáv a következő alapítványokat tette: a Lőcsén alapítandó árvaházra 100.000 frtot, a Lőcsén
létesítendő s az evang. egyház vezetése alá helyezendő általános kórházra
100.000 frtot, a lelkészi fizetés javítására, azon kikötéssel, hogy a nevezett az intézetnek gondját viselje, 10.000 frtot, a segédlelkész és hitoktató fizetésének javítására 2000 frtot, a tanitók és orgonisták fizetésének
javítására 8000 frtot, a gyámintézeti nőegyletnek 500 forintot, a lőcsei
diakonissa intézet javára özvegy Probstner Arthúrné 100 frt, Prihradny
Oszkár, kir. körjegyző 50 frt alapítványt tettek.
Kis-Szeben
I. : A „segély- vagy tartalék-alapra" adományozott
Czapkay Mária urnő 100 frtot, Roxer Éliás ur 10 frtot. A „Jubileumalap" javára rendezett hangversenyből befolyt a már meglévő 68 frthoz
135 forint.
Főösszeg: 223.853 frt 80 kr.
A hegyaljai egyházmegyében :
Diósgyőrött: Handke Sándor elhunyt neje. Prúnyi Borbála emlékére
tett alapítványát gyarapította 5 frttal.
Sajó-Kazán: Néhai özv. Kiszely Pálné putnoki lakos a sajó-kazai
egyház javára hagyományozott 50 frtot. Sziráczki Jánosné orgona-alapra
100 forintot.
Felső-Kemenczén : Czibulya András egyházi alapra 40 forint alapítványt tett.
Miskolczon: Saltzer Jánosné végrendeletileg hagyományozott 200
frtot, Takarékpénztár 70 frt, Takarék egylet 150 frt, Hitelbank 45 frt,
Horváth Lászlóné 25 frt, Matkovszky Mórné 20 frt, Geduly Elekné 25 frt,
Lachs Gyuláné 25 frt, Peikert Emilia 20 frt, Kiss Endréné 20 frt, kisebb
adományok 141 frt 63 kr. Thea-estély jövedelme nőegyleti tőkéhez 677
frt 29 kr. Összesen 1418 frt 92 kr.
Szántón: Az egyházfentartó elkölthetetlen-alap 27 forint 14 krral,
az orgona-alap pedig 2 frt 90 krral gyarapodott.
Tállyán: Néhai Plander Károly az egyházra hagyományozott 20 frtot.
Főösszeg: 1663 frt 96 kr.
6*
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Kishonti egyházmegyében :
Kokován özv. Pazár Julianna örökösei 10 frt alapítványt tettek oly
czélból, hogy annak évenkénti kamatából egy szegény gyermek karácsonyi ajándékot kapjon. Ugyanitt a lelkész 250 frttal rendelkező szegényalapot létesített ugyancsak a szegény és árva gyermekeknek karácsonykor ruhával s egyéb ajándékkal való ellátására.
Pokorágy a templom 100 éves jubileuma alkalmából 230 frt tőkét
gyűjtött.
Főösszeg 490 frt.
Liptói egyházmegyében :
L.-Sz.-Miklóson
Mikó Péter, József, Károly és Gyula testvérek,
anyjuk, Mikó szül. Tirtsch Ludovika elhalálozása alkalmából, elhalt
szülőik emlékére „Mikó-alap" czimen 1000 forintnyi alapítványt tettek a
werbicza-sz.-miklósi templomra. Egy névtelenül maradni akaró kegyes
nő a lelkészi-alapra 20 frtot adományozott.
Főösszeg: 1020 frt.
Sárosi egyházmegyében :
Zsegnyén Hudacsek János telkesgazda 50 frtot hagyományozott az
egyháznak.
Főösszeg 50 frt.
Tátraaljai egyházmegyében :
Topporczon néhai özvegy Krempaszky Jánosné, szül. Lipter Dorottya,
a bussóczi leányegyháznak 500 frtot hagyományozott a lelkész-alap gyarapítására.
Főösszeg 500 frt.
Tiszavidéki
egyházmegyeben :
Debreczenben
Materny Lajos esperes-lelkész 200 frtot alapított a
diakonissa-állomás szervezésére.
Nagy-Károlyban
Reök Gyula, elhunyt édes atyja emlékére, 200 frtot
hagyott az egyháznak.
Nyíregyházán
néhai Gráf Terézia, özv. Hildák Józsefné (Hölcz Gyula
haszonélvezőnek leszármazó örökös nélküli elhalása esetére) 3 hold (300
frt értékű szántóföldet és minden megszorítás nélkül 2 kötvényen 400 frtot
hagyományozott. Úgyszintén néhai Gráf Julianna, Czabúch Mátyásné
ugyancsak a fenti megszorítással hagyományozott a Hatzel-téren építendő uj
templom czéljaira 10.000 frtot. Kristyán Andrásné örökösei majáiisi alapítványa 100 frt.
S.-A.-Ujhelyen
néhai Kolleszer József hagyományozott 200 frtot.
Tokajban ,,szegény-alap" czimen tőkésítettek 18 frt 77 k r t ; ,,szegény
iskolás gyermekek könyv-alapja" czimen pedig 2 frt 71 krt.
Főösszeg: 11.721 frt 48 kr.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Keresztfalu kapott iskola-alapra az esp. gyámintézettől 19 frt 89 krt,
a tiszai kerül, gyámintézettől 37 frt 42 krt, a Baldácsy-alapból 70 frtot,
összesen 127 frt 31 krt.

Iglón bold. Barthoby Mihály és Zsuzsanna hagyományoztak az egyházi-alap javára 308 frt 65 krt.
Majerka kapott orgona-alapra összesen 24 frt 89 krt.
Sz.-Olasziban özv. Kompauerné, szül. Králik Zsuzsanna, hagyományozott az egyházközségnek 100 frtot.
Sz -Remetén néhai Mocznik Károly végrendeleti alapítványa egv
harmadik harangra, ez évben befolyt 365 frt összegben.
Ruszkinban befolyt templomépitési-alapra háromféle G. A.-egylettől
387 frt 88 kr., lelkészfizetési-alapra közalapból 100 frt, az egyházmegyétől
19 frt 89 kr., a Baldácsy-alapból 30 frt.
Sztrázsán Satorisz János hagyománya 50 frt.
Főösszeg 1513 frt 62 kr.
A középiskoláknál.

Iglón a főgymnasium a folyó 1897/98. tanévben 2000 frtos ösztöndíj-alapítvány birtokába jutott.
Az adományozó Hubay Miksa, az intézetnek volt növendéke, ki
mint ügyvéd Rimaszombatban, 1872. évi április 9-én végrendelet hátrahagyásával meghalt. A végrendelet értelmében a tőkének kamatai minden tanév végén mint ösztöndíj fognak kiosztatni.
Összesen 2000 frt.
Rimaszombatban : Alaptőke gyarapítására adott a rimaszombati
takarékpénztár 300 frtot, a gömörmegyei nép- és iparbank 50 frtot, Sárkány János tanár 100 frtot. Ösztöndíj-alapra néhai id. Káposztás Józsefné,
szül. Nagy Mária, végrendeletileg hagyományozott 1000 frtot és 4 drb
részvényt 280 frt értékben.
Összesen 1730 frt,
Rozsnyón:
A főgymnasium a f. évben jutott a Hubay Miksa-féle
500 frtos ösztöndíj alapítványához. Ugyanott Moravcsik Mihály aszódi
lelkész, az Írásbeli dolgozatok jutalmazására 150 frt ösztöndíj-alapítványt
tett. Az intézet, tőkéjének gyarapítására adakoztak: dr. Pósch Dezső
100, Pósch Gyula 100, Weiszenbacher Endre 100, Weiszenbacher János
100, Csisko József 100, báró Hochmeister Frigyes 100, Schulek Géza 10,
Radvány István 100, dr. Markó László 100, Pekár Károly 10, dr. Sárkány
Albert 100, Kalmár Gyula 100, id. Sárkány Károly 100, Mihalik Dezső 10,
Nehrer Gyula 100, özv. Pazár Miklósné 100, Pekár Imre 100, Magyar
Leszámítoló ós Pénzváltó bank 100 frttal.
Összesen 2180 frt.
Az alapítványok és hagyományok főösszege kitesz :
Az egyházaknál
251.704 frt 31 krt.
A középiskoláknál
5.910 frt — „
Összesen: 257.614 frt 31 krt.
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és

gyűjtések.

Az árvái
egyházmegyében:
Matuska Péter országgyűlési képviselő, kinek a t y j a , György, 1849.
év előtt isztebnei lelkész volt, édes atyjának f. évben történt elhalálozása alkalmából az isztebnei egyháznak 100 frtot, Baj osi Laura, geczelfalvi kisasszony az isztebnei templom szükségleteire 10 frtot adományozott.
Brassói egyházmegyében
:
1. Adott Apácza 32 frt 59 krt.
Bácsfalu 17 frt 56 krt.
Barcza-Ujfalu
18 frt 19 krt.
Brassó 21 frt 04 krt.
Csernátfalu 21 frt 19 krt.
Hosszúfalu 24 frtot.
Fürészmező 4 frt 82 krt.
Krizba 20 frt 34 krt.
Pürkerecz 14 frt 85 krt.
Türkös 28 frtot.
Tatrang 14 frt 44 krt.
Zajzon 12 frt 11 krt.
2. Kapott Apácza 46 frt 19 krt.
Bácsfalu 113 frt 78 krt,
Barcza-Ujfalu
14 frt 38 krt.
Brassó 651 frt 26 krt.
Csernátfalu 67 frt 70 krt.
Hosszufalu 82 frt 11 krt.
Fürészmezö 66 frt 38 krt.
Krizba 15 frt 87 krt.
Pürkerecz 50 frtot.
Tatrang 25 frt 50 krt.
Türkös 314 frt 89 krt.
Zajzon 60 frtot.
Gömöri egyházmegyében :
Alsósajón összesen 7 irt 50 kr.
Henczkón 25 irt 50 kr.
Baradnán 1 frt.
R. - Polom on 18 frt 50 kr.
Poprocson 4 frt 80 kr.
Rónapatakon
1 frt.
Betlérben az egyház kapott gr. Andrássy Gézától a lelkész javadalmazására 200 frtot, a tanitói javadalmazásra 50 frtot, épületi anyagban 46 frt 90 krt. Azonkívül egyesektől 15 frtot.
Bugyikfalván
14 frt 25 kr.
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Gesztesen 42 frt 83 kr.
Szilistyén uj kehelyre 21 frt s egyéb czélokra 10 frt 30 kr.,
Hizsnyón 21 frt 50 kr.
Derencsény kapott tanítói államsegély czimén 154 frtot, egyebekre
21 forintot.
Fekete-Lehota
gyűjtött 8 frt 02 krt.
Feketepatak
15 frt 20 krt,
Sajógömör adott jótékony czélokra 51 frt 23 krt.
Hámosfalva kapott 1 frt 50 krt,
Gacsalk 1 frt 80 krt.
Murány-Hosszúrét kapott Kubinyi Géza egyházfelűgyelőtől 100 frtot,
egyesektől 22 frt 60 krt.
Hosszuszó 6 frt 30 krt.
Pelsőcz-Ardó 1 frt 50 krt.
Kecső 10 frt 50 krt.
Hrussó 1 frt 46 krt.
Lipócz 7 frt 30 krt.
Dobrapatak 13 frt 05 krt,
Jolsván a nőegylet adott tantestületi szoba bebútorozására 15 frtot,
Kiete adott 4 frt 50 krt., kapott 10 frtot,
Kövi kapott 27 frt 90 krt,
Kuntapolcza 5 frt 10 krt.
Nagy-Rőcze
18 frt 30 krt.
Nandrács 12 frt 90 krt.
Rákos 8 frt 80 krt.
Ochtina gyűjtésből 15 frtot. Halmi Aladártól harangalapra 25 frt.
Oláhpatak adott 2 frt 50 krt., kapott pedig a községtől uj iskolára
300 frtot, azonkívül egyesektől 29 frt 50 krt,
Goes kapott 18 frt 50 krt.
Pádár 18 frt 33 krt.
Perjése 3 frtot.
Meleghegy 3 frtot,
Ratkó adott jótékony czélokra 25 frt 05 krt.
R.-Szuha kapott esp. gyámintézettől 20 frtot, kerületitől pedig 37
frt 42 krt,
Rédova 14 frtot.
Restér kapott a közalapból 50 frtot, gr. Andrássy Gézától 50 frtot.
Rozsnyó kapott egyesektől 53 frt 07 krt., kehelyjavitásra 39 frt
45 krt., leányiskolái czélokra egyesektől 82 frtot (ebben Bischitz Dávidné
50 frt ja), a kerülettől 1400 frtot, az egyetemtől 1080 frtot, a rozsnyói
egyháztól 700 frtot, a G. Adolf egylettől 351 frt 90 krt., még más kétnémethoui egylettől 46 frt 69 krt., a darmstadti nőegylettől 14 frt 60 krt.,
egyesektől 44 frtot, a rozsnyói takarékpénztártól 40 frtot, a magyarhoni
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gyámintézettől 127 frtot. Leopoldianumból 125 frtot, rozsnyói női gyámintézettől 34 frtot, gömöri esperességtől 20 frtot és három előadásból
bejött 321 frt 81 kr. Ellenben Rozsnyó kiadott jótékony czélokra 227
frt 75 krt.
Sebespatakon begyült összesen 16 frt.
Rekenyén 2 frt 50 kr.
Süvetén 10 frt.
Szirken az egyház jótékony czélokra fordított 125 frt 63 krajczárt,
kapott pedig 19 frtot.
Turcsok kapott 2 frtot, az iskolának pedig adományozott a rimamurány—salgó-tarjáni társulat 8 drb 100 frt értékti ablakot.
Veszverésen
az uj orgonára a hivek gyűjtöttek 389 frtot. Ugyan
ezen czélra még külön egyesektől befolyt 39 frt. Egyházi czélokra gróf
Andrássy Géza adott 71 frt 48 kr. értékben faanyagot. Ostyatartóra
Amerikából 2 frtot. Azonkívül templomi gyertyákra 40 frt 80 krt. Ezzel
szemben az egyház jótékony czélokra fordított 6 frt 70 krt. A s.-gömöri
polg. iskola kapott összesen 285 frt adományt, melyből 250 frtot jótékony czélokra fordított. Csúcsom volt tanítója, Kruspir Jánosnak, aranylakodalma alkalmából, 7 frt 45 krt adományozott.
VI sz. k. v.
egyházmegyében:
Bártfa I. kapott a G. A. egylettől paplakának és iskolájának átépítésére 175 frt 75 krt.
Bártfa II. kapott egyesektől 61 frt 90 krt, Amerikában tartózkodó
híveitől 71 frtot. Adott gyámintézetre 4 frt 06 krt.
Eperjes II. kapott egyesektől 50 frtot, adott különféle jótékonyczélra 9 frt 70 krt.
Kassa I. kapott egyesektől 58 frt 47 krt és többektől oltárra viaszgyertyákat. Adott eperjesi theol. otthonra 103 frtot, árvaházra 18 frtot,
a gyámintézetre 162 frt 28 krt gyűjtésekből.
Kassa II. Dr. Ráth Zoltánné sz. Borsitzky Aranka egy gazdag alapon remek, sajátkezüleg hímzett oltári és szószéki teritőket adományozott a kassai ev. egyháznak azon meghagyással, hogy azt a helybeli két
ev. egyház egyforma joggal és szabadsággal használja. Loósz Józsefné
sz. Benczúr Vilma pedig a kassai városi és vidéki egyháznak adományozott egy szép himzetü oltári kendőt. Herrmann Gusztáv Lőcséről adott
az egyháznak 100 frtot. Homola István lelkész a koronázás 30 éves emlékére elmondott s kinyomatott beszédje jövedelméből szintén 100 frtot.
Az esperességi gyámintézettől kapott az egyház szintén 100 frt 80 krt.
Az egyházhivek önkéntes adományaiból 26 frt 16 krt, a rás-benyéki
iskola kapott 6 frtot. A rás-benyéki tanitó megkapta a Bubics Zsigmond
kassai róm. kath. püspök adományát, 44 frt 14 krt. A rás-benyéki iskola
kapott iskolai anyakönyvekre 5 frt 55 krt. Ennek ellenében adott az
egyház segélykérő intézeteknek és egyházaknak 34 frt 77 krt.
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Késmárkon az egyház gyűjtött a gyámintézetre 83 frt 75 krt, kiilmissióra, kerületi theologia és nyugdíjintézetre 12 frt 57 krt, Kapott az
egyház oltárgyertyákat a konfirmandusoktól és egy névtelen asszonytól
hat fali gyertyatartóra 61 frtot. Linberger István lelkésztől elárusítottMelanchton ünnepi beszédjéből 43 frt 50 krt. Az egyházhivek gyűjtöttek
magok közt az ev. Diaconia helyben leendő létesítésére 600 frtot. A
himzőgyár igazgatóságától kapott az egyház értékes bársony oltárteritőt
és két szószéki teritőt. Demiány Ludmilla asszonytól 2 selyem szószéki
és kándeláber kendőt.
Lőcse kapott a conventi évi tánezvigalom jövedelméből 274 frt 91
krt. Az egyházhivek adakoztak templomi ülőhelyek czimén 282 frt 73
krt, szegények segélyezésére 26 frt 80 krt, perselybe és offertóriumok alkalmával 181 frt 13 krt, egyházi járulék czimén 339 frt 22 krt. A gvámintézeti nőegylet gyűjtött tagsági dijakból 248 frt 30 krt, alkalmi adományokból 48 frtot, a diakonia javára 35 frt 66 krt, betegápolási dijakban 404 frt 50 krt, Ezenkívül a vezető diakonissa kapott egyes jóltevőktől szegény betegek javára 41 frtot, a vasárnapi iskola javára begyült
27 frt 50 kr. A létesítendő árvaház javára a protestáns tanuló-ifjuság
gyűjtött 29 frt 69 krt. Adott az egyház a dvoreczi tanitó fizetésének
javítására 200 frtot, a diakonissáknak 160 frtot, még más többféle segély
czimén 62 frt 24 krt. A gyámintézeti nőegylet pedig adott a diakonissáknak 511 frtot, szegények- és betegeknek 106 frt és több más segély
czimén 155 frtot.
Dvorecz kapott a lőcsei anyaegyháztól 235 frt 39 krt-, a községtől
22 frtot, a különféle G. A.-intézetektől együtt 522 frt 86 krt. Ennek ellenében adott 11 frt 80 krt.
S.-Plavnicza
kapott a Baldácsyánumból 70 Irtot, a ker. gyámintézettől 37 forint 42 krt-. Adott pedig offertorium és gyámintézeti gyűjtés
czimén 4 frt 95 krt.
Kis-Szeben I. gyűjtött a tűzvész által okozott kár pótlására saját
hivei között 346 frtot, melyhez járultak 50—50 frtjával: id. Marschalko
Sámuel felügyelő, Bohus Nándor II. felügyelő és id. Grynaeusz Imre;
30 frttal: dr. Grynaeusz Imre; 20 frttal: Ehlersz Hektor; 15 forinttal:
Grynaeusz Auguszta; 10—10 frttal: Hartmann Lajos gondnok, Szánik
Dorottya, Jäger Ede, Gergelyi Ferdinánd; a még hátralévő összeg 5, 4,
3, 2 és 1 forintos adományokból állott elő. Ugyanezen czélra adakoztak
Leibitzról : özv Grodgofszky Ernesztin 20 frttal, Scholtz János és özv.
Altmann Zsuzsanna 5—5 frttal. Továbbá kapott az egyház az egyetemes
gyámintézettől 50 frtot, a bécsi G. A.-egylettől 24 frtot, az egyházkerülettől 100 frtot és Tinschmidt Sándortól 5 frtot. Ellenben adott a rozsnyói árvaházra 3 frtot.
Kis-Szeben II. Kapott Amerikában lakó híveitől 70 forint 90 krt;
kapott továbbá az Úrvacsorai szent edényekhez való teritőt és kendőket
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12 frt értékben; a leégett templom kiépítésére eddig még csak 11 frtot;
a különféle G. A.-egyletektől 343 frt 11 krt. Ellenben adott az egyház
jótékony czélokra 7 frt 18 krt.
Orkuta leányegyház kapott a különféle G. A.-egyletektől 123 frt
17 k r t ; adott 3 frt 68 krt.
A hegyaljai egyházmegyében
:
Sajó-Arnót:
Egyesektől a jubiláris alapra 37 frt 60 krt, templomi
czélokra 4 frtot, templomi ajándéktárgyak értékében 23 frtot, gyűjtésekből 9 frt 34 krt = 73 frt 94 krt kapott; kül- és belczélokra pedig 11
frt 06 krt adott.
Csanálos:
Egyházi szükségletre kapott ...
4 frt 73 krt.
5 frt 05 krt.
Segélyekre adott
Diósgyőr:
Kapott egyházi és iskolai czélokra 106 » 20 „
645 n 74 „
Templomalapra ...
Templomépitési czélra fuvarban és
227 11 50 „
készpénzben
49 11 05 „
Nőegyleíi czélra
23 >1
Kíilczélokra adott
Fan csal:
Egyházi és isk. czélokra kapott ... 145 ) )
6 11 56 „
Gyűjtésből ...
6 J* 56 „
S adott gyámintézeti czélokra
41 ) J 64 „
Sa j ó- Kaza:
Adományok és gyűjtésekből kapott
38 11 64 „
Adott kül- és belczélokra
19 11
Egyh. czélokra az adományok összege
F.-Kemeneze
Miskolcz:
Kapott és adott: a templom belsejé437 ) 1 60 „
nek megújítására ...
288 ) ) 55 „
nőegyleti czélokra
11 11 04 „
kerületi árvaházra
88 11 33 „
egyet, gyámintézetre
Összesen: 825 11 52 „
4 11
Rankon:
Templomi czélra kapott az egyház
A Rankhoz tartozó Csákány kapott
iskolai czélokra készpénzben, taneszközök és egyéb tárgyak ért.-ben 156 >> "
v
Stoósz:
Orgonára és más egyházi czélokra
kapott egyesektől és testületektől 512 ) )
>)
Különféle egyletektől egyházi czéSzántó:
202 M 14 „
lokra kapott ...
13 11 94 „
Segélyekre adott
Tállya:
Egyesektől és különféle egyletektől
161 11 60 „
kapott egyházi czélokra
73 11 76 „
Adott segélyekre és egyházi czélokra
Hernád-Vécse: Egyházi czélokra egyesektől és egy—

,,

—

, ,

—

,,

—

91

—

letektől kapott
... ... ... ... 214 „ 32 „
Adott jótékony intézeteknek ... ...
11 frt 05 krt.
Kishonti egyházmegyében
:
A) Adva:
Rimabrézó:
tápintézetekre 11 frt, szegény árvák tandijára 12 frt,
egyéb jótékony czélokra 39 frt 25 krt adott. Összesen: 62 frt 25 krt.
Rimaszombat:
jótékony adományokra 31 frt 86 krt és iskolai
könyvjutalmakra 22 frtot adott. Összesen 53 frt 86 krt.
Tiszolcz: a konfirmandusoknak könyvekre 26 frtot, szegény hajadonoknak énekeskönyvekre 6 frtot, szegény egyházaknak 22 frtot, tápintézetekre 10 frtot, gyámintézetre 5 frt 72 krt, árvaháznak 6 frt 03 krt,
theológiára és nyugdíjintézetre 4 frtot adott. Összesen : 79 frt 75 kr.
B) Kapva:
Fürészen: egyesek oltárteritőre 12 frt, Gyürky Mariska 1 frt, községi elöljáróság 4 frtot adott.
Hacsaván: az építendő uj iskolára a rima-murány—salgó-tarjáni
vasmíi részvénytársaság 50 irtot készpénzben és 50 frt értékű épületfát
ajándékozott.
Klenóczon : az oltár-alapra 195 frt 70 kr. gyűlt be. Özv. Polcz Károlyné sz. Lichanecz Zsuzsanna 6 drb diszes oltári gyertyát, Csernák
Jánosné sz. Bur Johanna 18 drb csillárba való gyertyát adott.
Kokován : Takács János az egyháznak 5 frtot, a lelkész s tanítók
részére 16 frtot, Poljacsik András ugyancsak az egyháznak 5 frtot, a
lelkész s tanítók részére 20 frtot adományozott. Egy család oltári feszületet ajándékozott 12 frt 50 kr. értékben. Gyertyát adott: több névtelen
7, Csincsik Anna 6, leányok 6, Kovács József 2 csomagot rórátékra ;
oltári gyertyát pedig Páles Sándor s neje 6 drbot, özv. Beraczko Andrásné 6 drbot, valamennyi 20 frt 40 kr. értékben.
Nyustyán: Hlvoska János Dindoífer özvegye oltári gyertyát adományozott 6 frt értékben.
Osgyánban: ifj. Urbán Károlyné az egyházi nőegyletre 2 frtot, a
mendikáns részére 1 frtot, Vincze János az egyházra 1 frtot, Nagy György
és neje az egyházra 2 frtot, Garai Márton 75 krt, id. és ifj. Tóth
Györgyné, valamint az egyházi nőegylet csillárba gyertyákat, Polák Pál
négy oltári gyertyát és Prazsenka Sándorné az urvacsorai szentedényekre
diszes hímzett teritőt ajándékozott.
N.-P -Kereszturon:
ifj. Krnyan Pálné sz. Gajdács Ilona az egyházra
2 frtot adott.
Pokorágyon : Törköly György Tamásfalváról 10 frt 50 krt, Hámos
Zoltán felügyelő 10 frt, Kubinyi Ferencz másodfelügyelő 5 frtot, a hivek
8 frt 65 krt, a mezei pénztár 5 frt értékű gyertyát adott.
Pongyelokon : a paplak átalakítás költségeire a rima-murány—
salgó-tarjáni vasmű részvénytársaság 100 frtot, a gyámintézet 55 frtot, a
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Baldácsy-alap 30 frtot, Bórczy Elekné 10 frtot, Jahodnik György 5 frtot
és Kostyálik Pál 5 frtot adományoztak.
Ráhón : Szabó János Amerikából 10 frtot ajándékozott az egyházra
s ugyanonnan Csach András oltárteritőről, Kegver Mihály szószékteritőről gondoskodott.
Rimabrézón : özv. Félix Pálné sz. Reguli Johanna fivére emlékére
4 oltári gyertyát, özv. Jelenekné sz. Kosnvák Szabina a csillárba 26 drb
gyertyát, Varga Pál gymn. tanuló a szülőitől szorgalomdijul kapott 1
frtot a templomra ajándékozta.
Likéren : özv. Bartha Andrásnó sz. Király Julianna 4 oltári gyertyát, Zvijacz Jánosné sz. Schvandtner Emilia a csillárba 6 drb gyertyát
adományozott.
Rimaszombatban:
a templomra Hrivnyák Pál Jánosiból 5 frtot,
Habány Mihályné Tamasfaláról 5 frtot, Pásztor András 3 frtot adott.
Ozv. Rohák Pálné és Földi M i h á l y n é 4—4 drb oltári gyertyát, Habány
Andrásné sz. Szamajdák Teréz a csillárba 9 csomag gyertyát s szintúgy
gyertyát ajándékozott: özv. Institórisi Andrásné, Stelkovics Istvánné és
Liszka Józsefné.
Tiszolczon : a takarékpénztár szegény gyermekek tandijára 75 frtot,
egy hajadon 3 frtos urvacsorai selyemkendőt ajándékozott; az orgonára
220 frt, a templomi tér bekerítésére 17 frt, a templomtetőzet kijavítására 33 frt gyűlt be.
Liptói egyhtízmegyében :
Boczabányán templomi czélokra, lelkész és tanitó számára befolyt
önkéntes adományokból 54 frt 26 kr., alsó-boczai egyház mellékes költségeire
a liptó-sz.-miklósi takarékpénztár elnöksége 20 frtot adományozott. A felsőboczabányai oltárképre, egyszersmind az oltár, karzatok és mennyezet javítására eszközölt önkéntes adakozás behozott egyelőre 88 frt 61 krt. Ugyanezen
czélra adott Demuth Károly bányabirtokos 20 frtot, a túrócz-sz.-mártoni
takarékegylet 40 frtot, ugyancsak a rózsahegyi részvénytársulat adott
10 frtot. Adott jótékonyczélokra az egyház 3 frt 50 krt.
Csorbái egyházban különféle czélokra való jótékony adakozás czimén
begyült összesen 210 frt 16 kr., mely összegből az egyház kiadott jótékonyczélokra 22 frt 96 krt.
Hybbe anyaegyház 151 frt 88 kr.
Kokava leányegyház 40 frtot gyűjtött egyházi czélokra saját hivei
között.
Király-Lehota
saját híveitől gyűjtött 40 frt 34 krt; ellenben adott
gyámintézeti gyűjtés czimén 14 frt 40 krt, iskolákra 6 frtot, egyéb adományokra 2 frtot, összesen 22 frt 40 krt,
Nagy-Palugya
kapott Baldácsy-alapból 30 frtot, gyűjtött különféle
egyházi czélokra 160 frtot.
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Német-Lipcse,
habár sehonnan sem kapott semmit, mindannak ellenére segélyezésre áldozott 26 frt 50 krt.
Pribili na gyűjtésből összehozott 143 frt 98 krt, Vitális Péter egyházfelügyelőtől kapott 18 frtot; adott pedig könyöradományokra 13 frt 23 krt.
Rózsahegy kapott egy névtelen jóltevőtől 95 frt 50 krt, kerületi
gyámintézettől 37 frt 42 krt, a G. A. központi egyesülettől 146 frt 72 krt,
Drezdából a Gottes-Kasten-től 58 frt 70 krt, Palló-féle alapítványból
49 frt 90 krt, Hermann Ágostontól 25 frtot, államsegélyből a lelkész
75 frtot. Adott az egyház könyöradományok czimén 58 frt 35 krt.
Szielnicz templomkeritésre gyűjtött 101 frt 74 krt, egyéb czélokra
60 frtot.
L.-Sz.-Iván nem kapott sehonnan semmit, mégis egyházak s iskolák segélyezésére kiadott 13 frt 50 krt.
Szentpéter gyűjtött hivei között 76 frt 21 krt, kiadott jótékonyságra 21 frt 50 krt.
Szmrecsánv
kapott kerületi gyámintézettől 45 frtot; gyűjtött könyöradományok utján 158 frt 21 krt, a torony és paplak ünnepélyes felszenteltetéséhez adakozás utján bejött 109 frt 24 kr.
Vársecz kapott offertoriumokból 32 frt 26 krt, G. A. egylettől 01denburgból 29 frt 20 krt. Adott gyámintézetre 4 frt 60 krt.
Werbicza-Sz.-Miklós
gyűjtött jótékonyczélokra és igy kiadott a
saját és a filiális iskolákra 1897-ben 816 frt 77 krt. Kapott a palugyai
leányegyház iskolájára a G. A.-féle egyletek- és Gottes-Kastenektől
396 frt 47 kr. Adakoztak még egyházi czélokra Okolicsányi Szmrecsányi
János 220 frtot. Néhai Mat-uska György örökösei atyjok elhalálozása alkalmából áldoztak a templomra 60 frtot. Vitális szül. Bobrovniczky Mária
asszony adott 24 frtot és egy diszesen készült teritéket az oltárra, szószékre és keresztelő-medenczére, ezenkívül egy úgynevezett kámzsát a
lelkész számára s egy 3 águ gyertyatartót. Egy névtelen adakozónő a
templomi énekeket jelző táblácskák megújítására adott 13 frtot,
Wichodnán rendes egyházi adóból befolyt 584 frt 74 kr ; jótékony
adományokból 63 frt 40 kr., ugyancsak jótékony adományokból keresztelések és temetések alkalmával 18 frt 35 kr.
Sáros i egyházmegyében :
Aboson Mihosz István több társával Amerikából a templom újítására 100 frtot, a lelkésznek 5 frtot, a tanítónak 5 frtot és az egyházfinak 1 frtot küldött, ugyanott Gázs András a templomra 3 frtot és Dániel
András szintén a templomra 5 frtot adományozott.
Budamérben a hivek 37 frt 17 krt adakoztak az egyházi czélokra
és idegen czélokra 3 frtot.
Hanusíalván összegyűjtetett 3-ik harang-alapra 57 frt 50 kr. s gyümölcsöztetés végett betétetett az eperjesi bankegyletbe.
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Kükemező kapott ajándékba a selmeczi ev. lýceum bibliai egylettől 2 drb diszkötésü és 6 drb nagyobb és 6 drb kisebb uj testamentomot,
25 drb Máthé evangyéliomot és 2 drb Zsoltár-könyvet és nagyságos
Bozó György ur épület és galyfát adott.
Laposon a hivek 109 frt 07 krt gyűjtöttek, melyből fordíttatott
88 frt 29 kr. az egyházi czélokra és idegen czélokra 20 frt 78 kr.
Ofalu 70 forintot gyűjtött egyházi czélokra; Halopi Anna leányzó
Amerikából 10 forintot küldött az egyháznak és 25 frtot a lelkésznek i
Ferencz János 5 frtot ajándékozott az egyháznak.
Zsegnyén a hivek egyházi czélokra gyűjtöttek 16 frtot és ajándékoztak gyertyákat a templom számára 18 frtnyi értékben.
Tátraaljai egjdiázmegyében :
Batizíalu adott a lévai egyháznak 1 frtot, Gerlachfalu 1 frt 50 krt,
Menguszfalu 50 krt, Lucsivna 50 krt, összesen 3 frt 50 krt. Adott még
leányegyházai val együtt a pogány missióra 16 frt 42 krt.
Kapott Batizfalu Hrobony Máriától egy bordeaux szinü arany-himzésii bársony keresztkőre és szószékre szánt takarót, az oltárra 4 viaszés 12 milly-gyertyát a csillárba. Ifjabb Omaszta Mihálytól az oltárra 6
viasz- ós 12 milly-gyertyát a csillárba. Eichner Mór szatócs ajándékozott a
harang-alapra 2 frtot, Mikó Péter adott a batizfalvi egyházpénztárba 5 frtotMenguszfalu
kapott Grexa Máriától az oltárra két gyertyatartót
chinaezüstből, Rattay Zsuzsannától egy-egy hímzett teritőt az oltárra és
a keresztelőkőre.
Forberg: dr. Lersch Kornél egyházi felügyelő a templom jubilárisalapra adott 10 frtot.
Hollólomnicz leányegyháza: Sz.-György kapott a tátraaljai esperesi
gyámintézettől 23 frt 66 krt, a kerületi gyámintézettől 37 frt 42 krt,
összesen 61 frt 08 kr. segélyt.
Nagylomnicz:
folyó évi szeretetadományok adattak 32 frt 61 kr.,
Hunfalván 28 frt, Felső-Erdőfalván 21 frt, összesen 81 frt 61 kr.
Nagyszalók
adott szeretetadományokat és gyűjtéseket 32 frtot.
Leányegyháza Alsó-Erdőfalu egyházi, illetve iskolai adósság törlesztésre
hivei közt gyűjtött 132 frtot. Azonkívül szeretet-adományok és gyűjtések
12 frt, összesen 176 frtot adtak.
Svábóczon az egyház kapott iskolai czélokra Herman-féle alapból
45 frtot, özvegy Kvacsala asszonytól Szarvasról iskolai czélokra 10 frtot.
Topporcz leányegyháza, Sublechnicz kapott a G. A. egylettől 175
frt 80 krt, Wrányi távozott tanitó személyére kapott 87 frt 90 krt, az
E. E. E. gyámintézett-ől kapott a sublechniczi egyház 50 frtot. A bélai
egyháztól Sublechnicz kapott egy szép csillárt.
Tótíalunak Chrastina A dám a jándékozott egy piros bársonyból készült, arany rojtokkal ékesített- perselyt 3 frt értékben és 4 oltári gyertyát. Özvegy Galgon Katalin adományozott 4 oltári gyertyát, Chrast-ina
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Slivinszky Mária és Dzubak Slivinszky Anna művirágokat készített és
ajándékozott a szószék feldíszítésére.
Leányegyháza Krigh szászországi Gr. A. Botentól nyert az egyház
számára 74 frt 78 krnyi adományt a templom kiékitésére. nevezetesen
egy uj oliár kiépítésére.
Tiszavidéki
egyházmegyében :
Debreczen kapott az egyházra a G. A. egylettől 293 frt 25 krt, a
pozsonyi gyámintézettől 19 frt 90 krt, Tormay Frigyesné után 176 frt 69
krt, Csatay Gyulától 10 frtot, Klein Jakabnétól 2 frtot, ezenkívül 42
egyes adakozónő összegyűjtött oltárteritőre 100 frtot. Továbbá kapott
az iskola István-gőzmalomtól 40 frtot. Első Takarékpénztártól 30 frtot,
Takarék és Hitelintézet- és Alföldi Takarékpénztártól 5—5 frtot. Szegények segélyezésére kapott: Gebauer Károlytól szegények felruházására
50 frtot s szegények közötti kiosztásra 3 zsák főzeléket, a filléregylettől
3 özvegynek karácsonyi ajándékul 15 frtot. Ellenben adott az egyház
gyámintézeti gyűjtésre 40 frt 48 krt, szegények segélyezéséré 33 frt 60 krt.
Kladzány kapott egyesektől adományokat 52 frt 36 krt, — adott
segélyekre 10 frtot,
Kölesén templomkeritésre adott Balko Zsigmond 20 frtot, egyházi
czélokra ifj. Smaida János gondnok 5 frtot, úgynevezett „György-alap"-ra
adakoztak többen 12 frtot, egyházi czélokra confirmandusok 1 frtot,
tánczvigalom jövedelme 32 frt 03 kr., aratási munka után hivek adakozása 107 frt 20 kr. Ezenkívül kapott az egyház 7 jótékony egylet- és
intézettől összesen 355 frt 60 krt, Kiadott az egyház jótékonyczélokra
53 frt 99 krt.
Mernyik kapott híveitől 40 frtot, Werner Gyula egyházfelügyelőtől
5 frtot, G. A. egylettől 8 frt 73 krt, azonkívül 38 db. oltári és 60 db.
csillárgyertyát, végül özv. Szoha Endréné és Opet János egy-egy oltárteritőt adtak az egyháznak.
Nagybánya templomépitésre megyeszerte gyűjtött 141 frt 29 krt,
a húsvét-hétfői estély 65 frt 50 krt hozott. A konfirmandusok a szószékre
és keresztelő medenczére fehér csipke takarót vettek 5 frt 62 kr. értékben.
Nagy-Károlyt kapott a hal lei G. A. egylettől 58 frt 65 krt.
Nagyvárad kapott városi segélyt 110 frt 23 krt, Glatz Antal adott
50 frtot, egyesektől 25 frt 92 kr. Pap választáskor a főesperes tiszteletére
adott banketten egy „Oszterlamm-alapra" begyült 105 frt, Jutalomkönyvekre 5 frt, templomra 10 frt, persely és offertóriumokból 54 frt 35 kr.,
gyámintézeti gyűjtésből 21 frt, régi padok eladásából 6 frt. Adott az
egyház összesen 200 frt 34 k r t ; és pedig a helybeli ref. internátusra 100
frtot, szegény iskolásoknak ruha, könyv és ösztöndíjra 57 frt 70 krt, gyám.
intézetnek 21 frtot, egyéb jótékony czélokra 21 frt 64 krt.
Nyáregyháza
offertoriumi jövedelme 87 frt 52 kr. adományokból
72 frt 20 kr.; kiadott szegény gyermekek ruházására 93 frt 85 krt,; tan-
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könyvek és jutalomkönyvekre 353 frt 81 krt, szegények segélyezésére
Bartholomaeidesz János-féle alapítványból 50 frtot.
Sókút kapott Amerikában tartózkodó híveitől 57 frt 50 krt, Hurnyák
Mária adott gyertyatartókra 100 frtot.
S.-A.-Ujhely
kapott G. A. egylettől 175 frt 70 krt, közalapból 100
frtot, Baldácsy-alapból 70 frtot, különféle czimen való gyűjtésekből 55
frt 70 krt, úrvacsorai borra 18 frtot, templomudvar díszítésére 26 frt 30
krt, egyéb adományokból 152 frtot. Adott pedig többféle jótékonysági
czimen 66 frt 50 krt,
Tokajban kapott az egyház a G. A. főegylettől 58 frt 65 krt, esp.
gyámintézettől 30 frtot, takarékpénztártól 10 frtot, würtembergi GottesKastentól 29 frt 35 krt, a mecklenburgi Gotteskastentól 29 frt 28 krt, a
hannoverai G. K.-tól 29 frt 28 krt, egyéb adakozásokból 24 frt 69 krt.
Adott az egyház 4 frt 81 krt,
Uj-Klenócz kapott az egyházi közalapból 100 frtot, G. A. egylettől
205 frt 25 krt, egyes hivektől 15 frtot. Azonkívül gyűjtött-harangra
helybeli és vidéki tagoktól 171 frt 50 krt. Templomi csillárokra 37 frt
50 krt. Adott az egyház 7 frt 76 krt.
XllI sz. v. egyházmegyében :
Sz.-Béla kapott a hívektől a leégett lelkészlak felépítésére gyűjtés
utján 123 frt 10 krt,
Durand nem kapott ugyan sehonnan semmit, ámde különféle jótékony intézetekre és czélokra adott 28 frt 61 krt.
Felka gyámintézeti gyűjtésül küldött 60 frtot.
Gölniczbányún
a folkmári leányegyház imaházába szerzendő harmóniumra begyült 70 frt, az egyházi! 50 éves jubileumára 85 frt, a
rozsnyói kerületi árvaház javára 28 frt 41 kr., a pozsonyi egyetemes
theol. akadémiának 10 frt, a Luther-társaságnak lelkész és egyház 8 frtot,
összesen adott az egyház fenti czélokra 201 frt 41 krt.
Nagy folkmári leány egy ház kapott a G. A. egylettől 58 frt 68 krt.
Igló kapott a szepesi XVI városi takarékpénztártól a tanítói nyugdij-alapra 25 frtot, a helybeli árvaház-alapra szinte 25 frtot. Gyűjtött a
templomi szerek alapja javára az egyházhivektől 220 frtot, tanszerekre
266 frtot.
Izsákfalu adott a gyámintézetnek 8 frt 74 krt.
Krompách
kapott Licsko Samutól keresztelő-medenczére 2 frtot,
Sárkány Lászlótól millenniumi-alapra 5 frtot, szegény-alapra gyűjtött 16
frtot; — adott a rozsnyói árvaházra 8 frt 54 krt,
Leibitz kapott a konfirmandusoktól valami egyházi czélra 10 frt 04
krt, — adott pedig a. Scholtz-Roxer Anna Mária alapítványból gymn.
tanulóknak, mestertanonczok és árváknak segélyképen összesen 521 frt
35 krt.
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Matheócz csak adott és pedig iskolai segély czimen 23 frt 80 krt,
Cath. & Agentionale czimen 16 frt 62 krt, árvaházra tagsági díjként 3
frtot, tápintézetekre 10 frt 50 krt, rozsnyói árvaházra gyűjtött 2 frt 75
krt, gyámintézetre 18 frt 83 krt, összesen 71 frt 50 krt.
Ménhárd adott a gyámintézetre 9 frtot.
Sz.-Merény kapott G. A. E. központtól 175 frt 95 krt, ugyanattól
100 márkát és a Hermann-alapból 65 frt 86 krt, összesen 97 frt 28 krt
rossweini G. A. főegylettől 49 frt 74 krt, lipcsei G. A. főegylettől 117
frt 30 krt, Gallovics János gyűjtött Amerikában 20 frtot, Weiszerl-alapból
95 frtot, Treuenbritgenből 11 frt 65 krt. Adott az egyház különféle jótékony egyleteknek és czélokra összesen 69 frt 11 krt.
Mühlenbach adott hatféle jótékonyczélra 25 frt 92 krt.
Poprád kapott gyűjtésekből 40 frt 31 krt, árvamagtárból 82 frt 64
krt; adott nyugdíjra és jótékonyczélokra 103 frt 58 krt.
Sz.-Remete kiadott jótékonyczélokra 19 frt 77 krt.
Ruszkin adott supplikánsoknak 4 frtot.
Svedlér adott a gyámintézet javára 8 frt 90 krt.
Sz.-Szombat a templomépítés- és javításra rendezett gyűjtésből bekapott 616 frt 01 krt, ellenben kiadott jótékonyságra 76 frt 68 krt.
Szomolnok kapott a YII b. v. gyámintézettől 16 frt 24 krt, a
kerületi gyámintézettől 37 frt 42 krt, az oldenburgi G. A. egylettől 29
frt 33 krt, a város pénztárából összesen 165 frt 56 krt. Ellenben adott
jótékonyczélokra 9 frt 10 krt.
Sztrázsa gyűjtés és offertoriuiuból kapott 24 frt 82 krt, — segélyezésekre kiadott 32 frt 51 krt.
Egyházmegyénként az egyházak körében :
Kapott,

Arvai egyházmegyében
Brassói
,,
Gömöri
.,
VI sz. k. v. ..
Hegyaljai
Kishonti
Liptói
Sárosi
Tátraaljai
Tiszavidéki
XIII sz. v.
Összesen:

110.—
.. 1.508.06
.. 6.848.78
._ 5.555.56
.. 3.394.94
._ 1.019.50
3.507.78
471.74
606.17
_ 3.715.28
. 2.064.07
28.801.88

Adott

229.13
757.39
1.652.98
1.008.58
195.86
1.003.31
23.78
195.92
714.80
1.182.04
6.963.79
7
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A középiskolák körében :
Kapott

Eperjesi collégium
Iglói főgymnasium
Késmárki lýceum
Nyíregyházi főgymn.
Rimaszombati főgymn.
Rozsnyói
„

Adott

4.570.17
152.-

3.934.42
1.753.1.641.99
1.587.22
2.300.1.034.-

1.278.20
2.072.70
15.441.—
Összesen: 23.514.07

12.250.63

Adományok és gyűjtések főösszege :
Kapott

Adott

a) az egyházak körében 28.801 frt 88 kr.
b) a középiskolák ,, 23.514 ,, 07 ,,
Összesen 52.315 frt 95 kr.

Építkezések

és

6.963 frt 79 kr.
12.250
63
19.214 frt 42 kr.

tatarozások.

Az árvái egyházmegyében
:
Jaszenova az iskolájához tartozó gazdasági épületeket átalakította
200 frt költséggel.
Isztebne a paplak körüli megrongált kőfalat renoválta 150 frttal.
Brassói egyházmegyében :
Zajzon templomi karzatot épített 464 frt 60 kr.
sokat eszközölt:
Apácza
templom, torony és papilakon 93-68
Bácsfalu
„
„
„
28-25
Barcza-Ujfalu „
,,
,,
18-19
Brassó
„
„
„
286-21
Osernátfalu
„
„
„
109*29
Hosszufalu
,,
,,
155-79
Krizba
,,
,,
,,
404*71
Piirkerecz
„
„
,,
14-64
Tatrang
„
„
„
73*06
Zajzon
„
„
„
8-27

költséggel ; javítáfrt költséggel.
„
„
„
„
,,
,,
,,
„
„

Gömöri egyházmegyében
:
Alsó-Sajón az iskolai padlás lépcsőzete 20 frtnyi költséggel megujittatott.
Baradnán a paplak konyhája megujiktatott, a takaréktűzhely és
sütőkemencze 30 frt költséggel megjavíttatott. Az iskolába uj kályha
tétetett, a tanitó!ak ós tanterem újra padoztatott, a fedél délnyugati
része újra zsindelyeztetett; mindezen tatarozások 190 frtot igényeltek.
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Ratkó-Zdichaván
az iskola kipadoztatása, egy templomi ülőlóczának megszerzése a község által 35 frt készpénz és 20 frt értékű munka
és fuvarral eszközöltetett.
Betlérben
a lelkészlaknál a sertéséi, az árnyékszék és a fatartó
újonnan épült, a tanitólaknál uj kapu lett diszitve, a konyha kijavíttatott, mindezen költségek 119 frt 02 krt igényeltek.
Bugyikfalván
az összegyház 818 frt 80 kr. költségvetéssel a paplak
átalakításához fogott. Maga az anyaegyház a tanterembe 30 frt költséggel uj padokat szerzett, az iskola épületén 50 frtnyi javítást eszközölt, a
paplakhoz vezető uton 20 frtnyi kiadással lépcsőt csináltatott.
Gesztes a templom körül 65 frtnyi, az iskola körül 25 frtnyi javítást eszközölt.
Szilistyén
a tanterembe 50 frt kiadással uj ülőpadok lettek csináltatva.
Lubenyik 10 frt kiadással orgonáját javittatta.
Pápocs iskoláját 500 frt kiadással megujittatta.
Esztvény iskoláját szintén 300 frt kiadással kijavította.
Felső-Sajón a paplak szabadkonyhája és kamarája 189 frt költséggel kijavíttatott. Egyéb egyházi épületek javítására 40 frtot költött.
Geczel templomát és kerítését rendbehozta, a templomot külsőleg
befestette, kerítését drótszövettel látta el. E nemű javítások 1200 frtot
igényeltek. Régi iskoláját 685 frt kiadással átalakította.
Markuska iskolai tantermét 25 frt kiadással kipadoztatta.
Sajó-Gömörön a parochia istálójának falazata 50 frttal, a méhes
tetőzete 40 frttal megujittatott. — A sajó-gömöri polg. iskola épületének
javitására 160 frtot fordított.
Gömör-Panyiton
a tanterem padlózata és a tanitó istálójának javítása 81 frt 75 krba került.
Hámosfalva az iskolai lak tatarozására 5 frt 30 krt, a lelkészlak
javitására 11 frt 47 krt adott ki.
Gacsalk a tanitólak javitására 46 frt 52 krt fordított,
Jolsván a paplak mellett való kert kőfal kerítése az árviz által elsodortatván, a város által 25 frtnyi költséggel újraépíttetett, Iskolája
egyik tantermébe 55 frt költséggel cserépkályhát állíttatott.
Kövi egyházi épületeinek tatarozására 139 frt 22 krt költött.
Nandrúzson a lelkészlak belső és külső javitására. 830 frt 84 kr.
költetett. Ezenkívül a természetben és ajándékban kapott fa- és vasnemüek, kályhák értéke, melyeket részben Coburg Fülöp herczeg ő kir.
Fensége uradalmából, részben Hizsnyóvizről kapott, 150 frtot képviselnek. A lelkész használatában levő kert uj kerítése 30 frt kiadással tataroztatott.
Pákoson 1462 frt 80 kr. kiadással s a hivek ingyen napszám és
fuvar áldozatával uj iskolai tanterem épült, A tanitólak Belányi János
r
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tanitó 20 frt és Müller Sándor rákostelepi főnök 5 forint adományából
stukkaturoztatott.
Ochtinán a lelkészlak és melléképületeinek tetőzete 97 frt 29 kr.
költséggel javíttatott, a parochiális kert 18 frt 48 kr. kiadással uj kerítéssel láttatott el. Az iskola tetőzete 29 frt 93 kr. kiadással megjavíttatott, az iskola kertje pedig 20 frt 23 kr. értékti kerítéssel vétetett körül. *
Padárban az iskolakut 5 frt költséggel javíttatott.
Perjésén a tanitólak mellett álló csűr 64 frt 57 kr. költséggel át.
alakíttatott.
Ratkó-Szuhán
az uj iskola felépítése 2000 frtba, a régi iskolahelyiség átalakítása pedig 162 frtba került.
Ratkó-Bisztrón
az iskolai lak mellett levő istáló és tornácz ujitása
160 frt költséggel eszközöltetett.
Restér a paplakon 2 uj ajtót s 2 uj ablakot csináltatott, a tanteremben uj kályhát állított, uj ajtót csináltatott, a tantermet tatarozta s
mindezekre 71 frtot költött.
Rozsnyó egyházi épületeinek tatarozására 290 frtot fordított. A rozsnyói főgymn. épületének rendbentartására 200 frtot költött.
Sebes-Patakán az iskola téli ablakai 4 frt 73 krral rendbehozattak.
Mikolcsányban a tanítói lak és tanterem 600 frt költséggel újíttatott.
Süvetén a tanítói lak mellett levő istáló 80 frt kiadással ujrafedetett.
Szirken az iskolai kert körül 33 frt 44 kr. költségen uj deszkakerítés készíttetett. A lelkészlakba 50 frtos uj kályha állíttatott. Az oltár
körül 200 frt értékű bronzirozott vasrácsozat állíttatott fel.
Turcsokon az iskolai javítások 198 frt 09 krba kerültek.
Veszverésen
a toronyharangláb 117 frt költséggel megujittatott.
A templomi karzat alá 7 drb uj oszlop 51 frt 59 kr. kiadással állíttatott.
A tanítói lakban uj ajtó és kémény alkalmaztatott 41 frt 26 kr. kiadással. A paplakon a takaréktűzhely megujittatott, az istáló és csűr kijavittatott. Mindezen kiadások 24 frt 52 krba kerültek.
Vizesrét iskolája tatarozására 34 frtot költött.
U.-Lehôtka iskolája tetőzetét 40 frttal, a kert kerítését 22 frttal
kijavította.
VI sz. k. v. egyházmegyében
:
Bártfa II. Javításokat eszközölt 42 frt 90 kr. erejéig.
Eperjes I. Paplakon mutatkozó utólagos átalakításokra 400 frtot
állapított meg.
Eperjes II. a lelkészi és tanítói lak renoválását, eszközölte 633 frt
04 kr. költséggel.
Kassa II. az egyházi épületek rendbentartására kiadott az anyaegyházban 80 frt 55 krt, rás-benyéki iskolánál 28 frt 65 krt.
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Lőcsén a paplak és tanítói lak tatarozása 416 frt 19 kr., az iskolai
épület fentartása 86 frt 25 kr., a Koller-féle alapítványhoz tartozó gazdasági épületek tatarozása 309 frt 30 kr. költséggel eszközöltetett.
Kis-Szeben I. A tűzvész alkalmával megrongált iskolaépület fedet n e k rendbehozása 250 frtba, az iskola melletti kert kerítése 20 frtba
került.
Kis-Szeben II. Az iskolaépület egy része a tűzvész alkalmával
lerontatván, annak újbóli zsindelyezése 30 frt 50 krba került, a középületek fen tartására 56 frt 70 kr. fordíttatott.
Orkuta leányegyház középületei fentartására 11 frt 06 k r t ;
Megye leányegyház ugyanezen czélra 54 frt 19 krt fordított.
A hegyaljai egyházmegyében
:
Sajó-Arnóton:
Különféle javításokra 111 frt 62 kr., az épületek fennés tisztántartására pedig 30 frt fordíttatott.
Csanálos: A/ lelkészlak javítására 18 frt 31 krt adott ki.
Diósgyőr: / Epületek fentartására és javítására 52 frtot költött.
Fancsal: Epületei fenn- és tisztántartására 12 frtot fordított.
Sajókaza:
Lelkészi és tanitólakon előfordult javításokra 16 frtot
költött.
Felsőkemenczén:
Többrendbeli javításokra 119 frt fordíttatott.
Miskolczon: A 2 emeletes bérház, uj iskola építése, az emeletes 2
ház, a templom és a melléképületek helyrehozatala befejeztetett. Az építkezés kívánta összes költségek a zárszámadás szerint 139.109 frt 92 krt
emésztettek fel. Ebből 122.000 frt 1896-ról lévén kimutatva, az 1897-ik
évben e ezélra 17.109 frt 92 kr. fordíttatott.
Bankon : Az iskolai tetőzet megújítására 189 írt fordíttatott. Egyéb
javításokra pedig 59 frt 60 kr. adatott ki. Leányegyházában Csákányban az iskola és mellékhelyiségeinek felépítése 1406 frttal befejeztetett;
345 frt költséggel pedig u j csűr és méhes emeltetett.
Stoósz: Javításra az iskola és lelkészlakon 30 frtot fordított.
Abauj-Szántó:
34 frt 67 kr. költséggel hozta rendbe épületeit.
Tállya: Javításokra 21 frt 50 krt fordított,
Hernád-Vécse:
Épületeinek rendben- és tisztántartására 6 frt 86 krt
fordított.
Kishonti egyházmegyében :
Kokován az egyházközség malma 393 frt költséggel helyrehozatott,
Nyustya épület-javitásra 60 frtot költött.
Osgyánban az épület-javitás 75 frtba került.
Pongyelok a paplakot átalakítja 2000 frt költséggel.
Rimaszombatban
a beltelek előtti járda 408 frtba került.
Liptói
egyházmegyében:
F.-Boczabánya kertek kerítésére és kisebbszerü javításokra kiadott
35 frtot.
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Hybbe a tanítói lakot és az egyházi magtárépületet újra fedte
280 frt költséggel.
Nagy-Palugya
a gazdasági épületek felépítését 1550 frt 50 kr. költséggel befejezte; javításokra 80 frtot költött.
Pribilina egyházi épületei bekerítését eszközölte 130 frttal.
A rózsahegyi egyház paplak körüli kerítéseit javította 63 frt 20 krnyi
költséggel.
Liptó-Sz.-Iván
a leányegyházakban most építkezik, de a költséggel
még nem tud beszámolni.
L.-Szentpéter
leányegyházában, Dovallón, a tanitólakban eszközölt
javítások 45 frtba, a jamniki iskolában eszközölt javítások 15 frtba kerültek.
Szmreesány
a toronyépítést befejezte 1503 frt 13 krnyi, a paplakot 832 frt 66 krnyi költséggel.
Tarnócz paplaka javítására 200 frtot folyósított, de a munka még
nincs befejezve.
Vázsecz kisebb javításokra fordított összesen 120 frt 95 krt.
L.-Sz.-Miklós
a templomot uj ajtókkal látta el 220 frt kiadással.
Sárosi egyházmegyében
:
Budaméren a templom bádoggal befedetett 416 frt 50 kr. költségen
és a papi s tanítói melléképületek kiigazittattak 118 frt 50 kron.
Feketepatakon
pincze és magtár felállíttatott 130 frton.
Laposon az egyházi épületek megtataroztattak 48 frt 04 kron.
Németjakabvágáson
a templom renováltatott 2000 frton.
Tátraaljai egyliíizmegyében
:
Forberg: Templom falkötő vassal láttatott el, a paplakba uj kályha
szereztetett, a lelkész kertje javíttatott. Összes költség 299 frt.
Hollólomnicz:
Sz.-György leányegyháza a templomtető felerészét
újból zsindelyezte 56 frt költséggel.
Kislomnicz:
Javításokra összesen 40 frtot költött.
Nagylomniczon : Az egyház és isk. épületek fenntartására
fordíttatott
312 frt 08 kr.
Leányegyháza Hunfalván fordíttatott 33 „ 19 „
Felsőerdőfalván
„
66 „ 45 „
Összesen 411 frt 72 kr.
Rókusz: Tornyot emelt 2600 frt, két harangot és vasállványt szerzett be 2031 frt költséggel.
Sváibócz: Az iskolát átalakította 1000 frt költséggel.
Topporcz : A tanterem uj padokkal elláttatott; a padolat emeltetett,
a fatorony javíttatott, a kétfejű sas helyébe egyszerű kereszt felállíttatott.
Összes költség 146 frt.
Viborna: A templom-padok kijavítására 14 frt fordíttatott.
Tiszavidéki
egyházmegyében
:
Debreczen házjavitásra és jóvizü kut fúrására költött 240 frtot.
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Kladzányban az egyház épített a tanító részére csűrt 181 frt 72 kr.
értékben.
Kölese épületek fenn- és tisztántartására 27 frt 63 krt forditott.
Nagybánya az egyházi épületeket meszeitette, vakoltatta 32 frt
költséggel, a paplakon a szobákat padoztatta és egyéb tatarozásokat
végeztek 150 frt költség erejéig.
Nagy-Károly
templom- és toronyjavitásra 883 frtot, egyéb épületek
rendbehozatalára 50 frtot költött.
Nagy-Váradon
a bérház eleje uj tetőt kapott, a kapualja újra lett
burkolva és deszkázva, kémény, tűzfal kijavítva; a parochiális épületeken egyes javítások eszközöltettek s több ajtó, ablak be lett festve 300
frtnyi költséggel.
Nyíregyházán
egyházi és iskolai épületek tatarozása és tisztántartása 1336 frt 20 kr. költséget emésztett fel. Nádasy és Sipos a bokorbeli
iskolát felépítették 2840 frttal.
S.-A.-Ujhely a templomudvar körül felmerült javításokra 12 forint
67 krt költött.
Tokaj különféle javításokra 61 frtot forditott.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Sz.-Béla a leégett papicsür és istáló újraépítéséhez 800 frttal járult.
Duránd a lelkészlakot tatarozta 77 frt 52 kr. költséggel.
Gőlniczbányán a város részéről adatott a templom javitására 29
frt 30 kr.; a paplak javitására 127 frt 70 kr.; az iskolai helyiségek, illetve
tanítói lakások és melléképületeinek javitására 1179 frt 71 kr.; az egy
házfi lakásának javitására 48 frt 18 kr.
A nagyfolkmári
iskola, tanítói lak és melléképületeinek javitására
kiadott 40 frtot.
Iglón paplakjavitásra 287 frt 40 kr., nép- és polg. leányiskolára fordíttatott 161 frt.
Izsákfalun a templomtetőnek fele zsindelyeztetett 121 frt 55 kr.
költséggel.
Krompách újította lelkészlakát 2200 frt költséggel.
Leibitz templom, torony és lelkészlak tatarozására 414 forint 98
krt adott ki.
Ménhard paplak és iskolajavitásra 30 frt 80 krt forditott.
Sz.-Merényben
a paplak 317 frt 81 kr., a templom 233 frt 90 kr.
költséggel tataroztatott.
Sz.-Olasziban a lelkészi konyha és a kert kerítése 15 frt költséggel
javíttatott.
Poprádon a paplak és iskola tatarozására fordíttatott 201 frt 58 kr.
Sz.-Remetén
a paplak tatarozására a város pénztárából 84 frt 68
kr. fordíttatott.
Ruszkin különféle javításokra 17 frt 66 krt adott ki.
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Svedlér templomot és paplakot javított 69 frt 09 kr. költséggel.
Sz.-Szombat
temploma tetejét tűzbiztos anyagból újra fedette
1736 frt 97 kr. költséggel. Lelkészlakát, orgonáját és szegényházát javii tatta 608 frt 98 kr. költséggel.
Szomolnok épületek és kerítések javítására 45 frt 91 k r t fordított.
Szti 'azsa javításokra 14 frtot költött.
Sz.-Váralja kisebb javításokra -11 frt 75 krt adott ki.
A il e g y h á z m e g y é b e n ö s s z e s e n

fordiitatoit:

Teljes építkezéseís tatarozásra:

/

Arvai
egyházmegyében
Brassói
>>
Gömöri
j?
VI sz. k. v.
>>
Hegyaljai
i)
Kishonti
5)
Liptói
))
Sárosi
>>
Tátraalj ai
n
Tiszavidéki
M
XIII sz. v.
Összesen :

—

.

—

464.60
7.956.60
—

.

—

18.860.92
—

.

—

4.106.29
130.5.631.3.021.72
4.736.97
44.908.10

Részleges építkezés
és javításokra

350.1.192.09
4.191.25
2.419.33
700.56
2.936.969.15
2.583.966.72
3.092.50
4.138.50
23.539.10

Mozzanatok.
Beszerzés.

Felszerelés.

Brassói egyházmegyében :
Apácza az egyházközség tagjaira 900 frt pótadót vetett ki a toronyátalakitás költségeinek fedezésére, melv egészben 2200 frtba kerül. Barcza-Ujfalu az egyházközség tulajdonát képezett iskolai épület és tanítói
lakást a politikai községnek 2000 frton eladta.
Hosszúfalu toronyóra felállítása iránt tett lépéseket.
Krizba iskolai telkét a politikai községnek az állami iskola czéljaira eladta 2000 frton.
Zajzon 2 darab ezüstgyertyatartót szerzett az oltárra.
Gömöri egyházmegyében
:
Felső-Sajón Nádassy János lelkész szívessége és adományából 88
kötetből álló könyvtár, irodalmi becsű gyermek- és nép-olvasmányok, 16
drb Vargyas-féle fali olvasó-tábla vászonra húzva és léczezve, egy iskolai
allegorikus jelige-kép és 24 drb szinnyomatu állatkép szereztetett. A
nm. cult. min. 57.789. sz. a. kelt rendeletével az iskola részére: Európa,
Ausztria és Magyarország, Magyarország nagy fali térképe vászonra
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húzva, Rasch-féle természetrajzi szemléltető képek, Gonczy-féle mozogható irott és nyomtatott két doboz betű, Gönczv-féle fali olvasó-táblák
és a métermérték nagy fali táblája lett ajándékozva.
A sajó-gömöri polgári iskola taneszközeit 75 frt kiadással szaporította.
Pelsőcz-Ardón
két uj ágyú-érczből öntött 1 m. 30 kg. és 60 kg.
súlyú vaskoronával ellátott 320 frt értékű harang szereztetett.
Jolsva a várostól 250 frton egy épületet vett és azt 511 frt költséggel a szegények és elaggottak számára alakította át.
Rákoson
a rima-murány—salgó-tarjáni vasmű részvénytársaság
120 frt adományából egy drb Meidinger-kályha, számos tanszer, iskolai
uj ülőlóczák, uj tábla szereztetett.
Perjésén a tanítói lakhoz szükségelt csűrtelek 100 frt értékben
vétetett.
Veszverés 1150 frtért 8 fő- és 2 mellékváltozattal és pedállal ellátott
uj orgonát szerzett.
Pádaron a filléregylet tőkepénztára 48 frt 86 krral, a zabmagtár
40 frttal szaporodott.
Perjésén a filléregylet tőkepénztára 52 frt 32 krral, az iskolai tőkepénztár 23 frt 88 krral szaporodott.
Meleghegyen
a filléregylet tőkepénztára 10 frt 31 krral, az uj tőkepénztár 4 frt 37 krral gyarapodott.
Szirken a lelkész rétjéből a rima-murány—s.-tarjáni társulat bányaüzemi czélokra 906
-ölet elfoglalt, melyért 9'72 katasztrális hold erdőterületet adott cserébe, minek folytán az egyház vagyona s a lelkész
jövedelme lényegesen gyarapodott, a mennyiben a kapott területből kiirtás által 4—5 kat. hold termő rétté alakitható át, A tanitó egyik
szántóföldjét az egyház az újonnan építendő iskola-czéljaira lefoglalta»
miért őt évi 15 frttal fogja kárpótolni.
VI sz. k. v. egyházmegyében
:
Kassa II. Zsebes községben az ev. ref. hívekkel együtt 2 harangot
szerzett be 180 frt 80 kr. értékben.
Hegjmljai egyházmegyében :
Miskolcz: A templom felavatásának százados é v f o r d u l ó j a alkalmából
a templom külsejét a torony csillagjától le tetőzetében és falazatán 11
ezer frt költséggel i neguj ittatta, belsejében pedig a régi ablakokat ujakkal cseréltette ki, kettős ajtókat alkalmazott a 3 bejárón, cementlapokkal
rakatta ki a bejárókat és az oltár körét, az oltárt márványozva megujittatta, arra Székely Bertalan festőművészszel Budapesten uj oltárképet
— az olajfák hegyén imádkozó Krisztust ábrázolót — behelyezte, reá
ezüstből 1 méter magas művészi kivitelű feszületet és 2 gyertyatartót
helyezett, az oltár lépcsőzetét egy lépcsőfokkal emelte, azt uj térdeplőkkel és zöld és fekete bársony-takarókkal látta el. Ezen ujabb 4000 frt
költséghez a nőegylet 2700 frttal járult.
[
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Kishonti
egyházmegyében:
Tiszolcz uj orgonát szerzett 3185 frton.
Liptói egyházmegyében
:
Alsó-Boczabányán
beszereztettek szekrények az egyházi könyvek
számára, F.-Boczabányán egy asztal a sekrestyébe, összesen 25 frt
költséggel.
Csorbán mindkét iskola uj ablakokkal szereltetett fel 50 frt költséggel.
Nagy-Palugya
a gazdasági épületek építési költsége fedezésére
1090 frt kölcsönt vett fel.
Vázsecz
templomépitésből felmaradt adóssága törlesztésére 1000
frtot kölcsönzött.
Kis-Palugya beszerzett 130 frton egy harmoniumot az iskolába.
Sárosi egyházmegyében
:
Budaméren egy kis toronyharang szereztetett be 30 frt értékben.
Tiszavidéki
egyházmegyében
:
Kölese iskolai fogas beszerzésére 1 frt 50 krt, iskolai könyvtár gyarapítására 3 frt 23 krt forditott,
N.-Bányán a tanitólakra uj cserépkályha szereztetett be 45 frt
költséggel. Ezenkívül megvett az egyház ez év folytán 2 kisebb házat
329 és 406 frt értékben, mely házak 8°/o-ot jövedelmeznek.
Nagyvárad a tanterembe 15 drb modern padot állított be és emelvényt a tanitó részére 140 frttal.
S.-A.-Ujhely
irodai felszerelésre 2 frt 25 krt., másnemű befektetésekre 3 frt 75 krt forditott,
Tokaj az iskola részére 7 frt 20 krért beszerzett 6 darab énekes
könyvet.
Uj-Klenóczon öntetett az egyház a hivek adakozásából egy 215
kgmos uj nagy- és vett 2 darab 15—15 kgr. sulyu vasúti jelzőharangot,
előbbit 344 frt, utóbbiakat 15 frt értékben. Vett az egyház szintén a
hivek buzgóságából egy uj 12 gyertyára való aranyozott bronzcsillárt
37 frt 50 kr. értékben. Kapott az egyház gr. Schönborn Buchheim Ervin
hitbizományostól 50 szál fenyő-, 10 szál tölgyfát, 20.000 darab fenyőzsindelyt és 100 hektoliter meszet féláron. Ez adományozás a paplak átalakításához lesz felhasználandó, mely átalakítás 1000 frt költséggel terveztetik.
XIII sz. v.
egyházmegyében:
Sz.-Bélán az összes pénzvagyon a f. évben 808 frt 35 krral szaporodott.
Durándi egyház egy szántóföldet szerzett 118 frton.
Leibitz vagyoni állapota ez év folytán 69 frt 26 krral gyarapodott.
Sz.-Merényben
a Weiszerl-alap egy rétnek, melynek egy felét már
régibb idő óta birta, most megszerezte másik felét is 60 frtért, ugy, hogy
most az egész rét az ő tulajdona.
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Sz.-Szombat ingatlanainak értéke a f. évben 1571 f r t 40 krral
növekedett.
Sztrázsán az egyházközség jutányos áron szerzett egy szántóföldet.
Középiskolák

körében.

Eperjes: könyvszekrények, könyvekre s azok bekötésére
Késmárk: természettani tárgyak, vegyi szerekre, szekrényekre
Nyíregyháza:
különféle tárgyak, eszközök beszerzésére
Rimaszombat: szertárait, taneszközei számát tehetségéhez
képest gyarapította
Rozsnyói főgymn. : tanszerei és könyvtárai kiegészítésére
„
leányiskola felszerelése igényelt

745 frt 95 kr
323 „ 80 ,,
1030 „ — „
? „ — „
650 „ — „
3000 „ — „

Adósságtörlesztés.

Gömöri egyházmegyében :
Jolsva-Taplócza
adósságából 180 frtot törlesztett.
Oláhpatak a községtől kapott adományból adósságából 300 frtot
törlesztett.
A gócsi filiális egyház 50 frtot.
Süvete 150 frtot.
VI sz. k. v. egyházmegyében :
Kassa II. a paplak renoválása alkalmával felvett kölcsön törlesztésére 316 frt 80 krt fordított.
Lőcse anyaegyház 5465 frt adósságát ez év folytán 535 frttal lejebbszállitotta.
Dvorecz leányegyház 400 frt tartozásából 100 frtot törlesztett.
Hegyaljai egyházmegyében
:
Sajó-Kaza: Filléregyleti tartozásából 40 frtot törlesztett.
Felsö-Kemencze:
Az egyház az uj iskola felépítéséből még fennálló adósságát, 1000 frtot törlesztette.
Abauj-Szántó:
Adósságainak törlesztésére 300 frtot fordított.
Rank: A Rankhoz tartozó Bátyokban az uj iskola építéséből származott 1400 frtnyi adósság törlesztésére 200 frtot fordított.
Kishonti egy h á z m egy é b e n :
Rimabrezó templomépitési adósságából 248 frtot törlesztett.
Liptói egyházmegyében :
Boczabánya
az esp. papi özv.-árva intézeti pénztárba visszaadott
30 frt tartozást.
Német-Lipcse
templomépitési adósságából ez év folytán törlesztett
500 frtot.
Tarnócz törlesztett 100 frt adósságot,
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Vázsecz templomépitési adósságából 1897-ben törlesztett 1044 frt 30 krt.
Sárosi egyházmegyében :
Margonyán az egyház kifizette Dessewffy István 1000 frtnyi hagyatékából Dessewffy Pálnak 1000 frtnyi adósságát.
Tátraaljai egyházmegyében :
Nagy-Szalókhoz
tartozó Alsó-Erdőfalva 350 frtnyi iskolaépitési adósságot törlesztett.
Tiszavidéki
egyházmegyében
:
Mernyik a még 1896-ban épült iskolai melléképületek árát, 560 frt
adósságot ez évben törlesztette.
N.-Bányán 100 frt adósság lett törlesztve.
Tokaj a kerületi tanítóképzői pénztártól felvett 6000 frtnyi tartozását törlesztette.
Uj-Klenócz fizetett adósságra 111 frt 40 krt, adósság utáni kamatok
fejében 252 frt 88 krt.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Izsákfalva
100 frt adósságot törlesztett.
A főgimnáziumok közül:
Nyiregyháza
1733 frt 79 krt törlesztett.
Fizetésemelés.
Gömöri egyházmegyében
:
Mnisányban a tanitó fizetése egy darab földnek használatba adásával
15 frt értékben emeltetett.
Berdárkán Kender Pál tanitó fizetése ad personam 20 frttal javíttatottGeczel a tanitó fizetését 20 frttal emelte.
Gömör-Panyit a tanitó fizetését 20 frttal, 5 régi köböl gabonával
és 8 frt 34 kr. réthasználati kártalanítással javította.
Rákoson a lelkész marasztalása alkalmából a hívektől befolyó egyházi adót, mely mult évben 50 frtra rúgott, a lelkészfizetés javítására
ajánlották fel.
Turcsokon a tanitó a tanterem fűtésére 20 köbméter tűzifa javítást
kapott.
U.-Lehotán a tanitó hiványa 46 frttal és 10 frt értékű földmunkaváltsággal javíttatott.
Államsegélyből
segélyezve
lettek a következő
lelkészek:
a restéri
kapott 100 frtot, a sebespataki 100 frtot, a feketepataki és hámosfalvi
80—80 frtot, a felső-sajói 150 frtot, a derencsényi, geczeli, rédovai, hrussói
100—100 frtot, a betléri és kietei 80—80 frtot és az alsó-sajói 50 frtot,
mint fizetésemelést.
VI sz. k. v. egyházmegyéében :
Eperjes II.: A lelkész fizetését az egyház 140 frttal emelte.
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Lőzsén a Hermann-féle alapítványból a lelkész jövedelme 400, a
segédlelkész hitoktatóé 100, a tanitók és organistáké 100—100, s az egyház alapjaiból a tanitók jövedelme 50—50 frttal emelkedett. A dvoreczi
tanitó fizetésének 400 frtig való emeléséhez a Cultusminister 83 frt segélyt
engedélyezett.
Kishonti egyházmegyében :
Kokován a tisztviselők illetményét képező fának befuvarozását a
hivek vállalták magukra, miáltal a tanitók fizetése 8—8 frttal javult.
Liptói egyházmegyében :
Csorbán a kisebb növendékek tanítójának fizetése azzal javíttatott,
hogy az ingatlan és a consipátió helyett kap készpénzt úgy, hogy fizetése
ezentúl 400 frt készpénz, lakás és fűtés.
Tiszavidéki egyházmegyében :
Debreczenben az egyház elhatározta, hogy a tanítókat hiványnyal
látja el s mindkettőnek fizetését 400 frtról 450 frtra emelte.
N.-Bányán a lelkész javadalmát képező 800 négyszögöles szőlő
filoxeramentes betelepítése, a lelkész és egyház közös költségén befejeztetett. E költséghez az egyház 160 frttal járult,
Tokajban a lelkész fizetése gyarapodott ez évben: államsegélyből
200, közalapból 100, szász Gotteskastenből 58 frt 75 krral, bajor G. K.-ból
23 frt 48 krral.
Nyíregyházán
100—100 frt fizetésemelést kaptak következő városi
tanitók : Boczko Lajos, Pazár István, Rumann Andor, Rúzsa Endre, Stoffan Lajos és Werner Gyula. — 50—50 frttal emeltetett következő tanyai
tanitók fizetése : Béler Gusztáv, Mráz János és Schon Dániel.
Uj-Klenóczon a lelkész, a munkácsi állami intézetekben teljesítendő
vallásoktatásért, kap az államtól a f. évre 194 frtot fuvar és tiszteletdíj
czimén.
XIII sz. v. egyházmegyében :
Izsák falván kapott a lelkész államsegélyből 100 frtot, közalapból
100 frtot.
Krompachi egyház tűz ellen biztosította lelkészének összes privát
éghetőségeit s ezért fedezi az évi biztosítási dijat 9 frt 68 krt.
Sz.-Remetén
a lelkész 100 frtot kapott az államsegélyből.
Szomolnokon a lelkész a kincstár erdejéből 40 köbméter, a tanitó
pedig 20 köbméter tűzifát kaptak. Azonkívül a lelkész kapott az államsegélyből 50 frtot, a tanitó fizetésének 400 frtig kiegészítéséhez a község
32 frttal járult.
Az ig ló i egyház a" tanítóknak járó névnapi illetéket az elemi iskolai
tanítóknál 40—40 frttal és a polgári leányiskolái tanerőknél 50—50 frttal
váltotta meg; a muzeum őrének és az iskolai könyvtárosnak pedig
25—25 frtnyi tiszteletdíjat szavazott meg.
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Középiskolák körében :

Rozsnyón Scheffer Gusztáv tanárnak a pártfogóság megadta az ötödéves pótlékot 500, Justh János tanárnak 200 frtban, Váry László tornatanár fizetését 800 frtról 850 frtra emelte.
Vegyesek.

Gömöri egyházmegyében :
Feketepatakán
a tanitó által használt föld- és rétmunkálását a hivek
66 frttal megváltották.
Murány-Hosszuréten
a lelkész és tanitó fajárandóságát képező hiványszakasz teljesen rendeztetett.
Jolsva közgyfílésileg elrendelte, hogy a confirmálandók ezentúl
magyar nyelven készíttessenek elő és confirmáltassanak. Ugyanott a három
elemi iskola az államosítás vágyából kiábrándulva, a régi épületből rnult
őszszel a volt honvédlaktanyába helyeztetett át.
Rákoson a karácsonyfára összegyűlt 35 frtból 9 gyermek ruha, lábbeli és csemegével láttatott el.
Meleghegyen az egyházfelügyelő elnöklete alatt az ifjúság körében
dalárda alakult.
Veszverés régi orgonáját 60 frton eladta.
VI sz. k. v. egyházmegyében
:
Bártía I. kénytelen volt kimondani felekezeti iskolájának beszüntetését, mely határozat már az esp. közgyűlés által is jóváhagyatott.
Bártía II. hasonló határozatot hozott.
S.-Plavnicza
panaszolja, hogy az egyház néhai Salamon Tivadar
úrtól élvezett 12 bécsi öl fakedvezményt elvesztette s a meghaltnak veje,
b. Jungenfeld Károly ur, csakis a lelkész személyének kiváló kedvezménykép hajlandó a famennyiséget egyelőre továbbra is kiadni.
Kisszeben I. jelenti, hogy a belmissió terén nagy gondot fordított
a szórványban élő családok lelkészi gondozására; e végből Héthárson és
Péch-Ujfalun 10 evang. növendéket részesített rendes vallástanitásban
anélkül azonban, hogy az állam akár csak a fuvardijat is megtérítette
volna.
A hegyaljai
egyházmegyében:
Diósgyőr: A templomépítés keresztülvitele czéljából uj (3-ik) építési
tervet készíttetett az egyház s ezt reálisnak mondható költségvetéssel
együtt Murányi Lajos vasgyári műépítész szívességből készítette el. Az
egyház helyi és országos lapokba kiirta a versenypályázatot, ez azonban sikertelen maradt, azóta nyilt ajánlatok utján tárgyalt megbízható
építőmesterekkel, ennek eredményeként az építési szerződést Grenyo
Bertalan miskolczi építőmesterrel megkötötte s az épités pünkösd előtti
héten már megkezdődött. A földmivelésügyi m. kir. miniszter lelkész, tanitó és iskola részére 44 köbméter tűzifát engedélyezett a folvó évre is.
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Miskolcz: A nagy építkezés alatt templomba, iskolába és épületekbe
4792 frt értékű ingóságok lettek beszerezve.
Rank: A Rankhoz tartozó Csákányban a régi iskolaépület bérházzá
lett, mely ez idő szerint 80 frtot jövedelmez. A templom körüli térség
gazdasági intézetektől ajándékozott oltványokkal teljesen befásittatott,
valamint a kert is.
Szántó bérházát s a hozzá tartozó félkertet 3000 frtért eladta. Az iskola
államosítása küszöbön van. Az erre vonatkozó kötelező s a felsőbb hatóság
által is megerősített okmányok már a tanfelügyelőhöz felterjesztettek.
Tállya az Agrárbanktól 500 frt kölcsönt vett fel, a tanitó szőlőjének
újraépítésére azon feltétellel, hogy 700 vagy 750 frtot fog a szőlőterméséből több évek alatt az Agrárbanknak visszafizetni.
H.-Vécsén a belmissiói munka az annyegyházban s a szórványban
folytattatott. A szórvány két pontján, Gönczön és Zsadányban, áldoztatással összekötött istenitiszteletet tartott a lelkész. Az iskolásokkal gyermekistentiszteletek tartattak.
Kishonti
egyházmegyében:
Cserencsény egyik leány községe, Orlaj-Törék, a lelkészi földmunkát 75 frttal, a tanítóit 25 frttal váltotta meg.
Klenócz 6000 frt kölcsöntartozását alacsonyabb kamatlábra convertálta s iskoláinak államosítása czéljából a tárgyalást megindította.
Kraszkón a lelkészi földmunkának 200 frttal való megváltása határoztatott el; azonban a megváltási összeg fedezése czéljából megállapított
kivetési kulcs ellen beadott felebbezés miatt e határozat egyházmegyei
jóváhagyást még nem nyerhetett.
Pongyelok a paplakátalakitás költségeire 700 frtot;
Válykó leány egyház pedig 200 frt kölcsönt vett fel.
Liptói
egyházmegyében:
Csorbán a nagyobb gyermekek iskolája előtti üres teret kertté változtatták 138 frt költséggei.
Tarnócz egyházi határozat folytán 200 frt kölcsönt vesz fel.
Sárosi egyházmegyében
:
Az egyházmegye kebeléből hét egyház, t, i.: Ránk, Felső-Kemencze, Pazdics, Sókút, Kladzány, Mernyik és Uj-Klenócz egyházközségek
elvétettek s az uj beosztás szerint más egyházmegyékhez csatoltattak.
Girálton egy nagyobbszerü kölcsönfelvétel terveztetik a parochiális
telek mellett lévő belsőség megvételére.
Tiszavidéki egyházmegyében
:
Kölesén a lelkész a téli időszakban felolvasásokat tartott, a szocziálizmus ellen is óvta a lelkész híveit akkép, hogy házaikban kereste fel híveit, figyelmeztetve őket a fenyegető veszélyekre; ilyenkor a hivek tömegesen gyülekeztek köréje és áhítattal hallgatták oktatásait. A böjti
és adventi idényben a felnőtteket tanította egyházi énekekre.
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N.-Bányán a templom és paplak előtt aszfaltjárda készült, melynek
költségeit 73 részben az egyház fogja viselni, mely költség összesen 200
írtra rug s az egyház által 10 év alatt egyenlő részletekben fog fizettetni.
Nagy-Bányán
Riszdorfer János lelkész 1898. márcz. 31-én nevét
miniszteri engedélylyel „Révész"-re változtatta.
Nagy-Váradon, hogy az annyira szükségessé vált templom megépítése
minél könnyebben s hamarabb legyeti eszközölhető, u. n. „Kötelező nyilatkozat" bocsáttatott ki a hivek közé, melynek erejénél fogva 10 év
alatt bizonyos évi összeg befizetésére kötelezik magukat.
S.-A.-Ujhely
helyeslőleg vette tudomásul a lelkésznek egy egyházi
nőegylet és könyvtár létesítésére indított mozgalmát s ezzel azok létesítéséhez elvileg hozzájárult.
Uj-Klenóczon
a lelkész kiosztott főleg a vidéki hivek között a
„Zpewnik egyesület" által adományozott 50 darab dr. Luther Márton
életrajzát és 10 darab Luther-féle Kis Kátét.
A munkácsi hivek sikeresebb lelki gondozása ezéljából a múlt év
őszétől kezdve a Munkácson évente egyszer tartatni szokott istenitisztelet helyett ezentúl évente hat istenitisztelet fog tartatni.
XIII sz. v.
egyházmecvében:
C_Tfc/

Ot/

Iglón a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériummal — (90.000
frt) és az iglói egyházközséggel (7000 frt) kötött szerződések, melyek az
iglói főgymuasium részben uj felépítését, részben kibővítését teszik lehetővé, — az egyházmegye f. é. márcz. 31-én tartott közgyűlésében jóváhagyattak.
Krompách eladott egy házat 9133 frton.
Középiskolák

körében.

Nyíregyházán:
A főgimnázium tanácsának január 21-én adatott
tudtára, hogy a felemelt államsegélyre vonatkozó uj szerződés jóváhagyatott és aláíratott-. E szerződés alapján rendezte aztán a főgimnázium
tanácsa a tanári fizetéseket és pedig oly módon, hogy a tanárokat, négyenként, három fizetési fokozatba osztotta, egyenként 1200, 1400, 1600 frt
törzsfizetéssel és 250 frt lakásbérrel. Megalapitott-a továbbá a tanárok
ötödéves korpótlékait. Az igazgató tiszteletdiját 500 frtra emelte. Rendszeresítette a vallástanári állást, melyre pályázatot hirdetett. 150 frt évi
fizetést bizt-ositott a zenetanárnak, ki ennek folytán a tanév elején megalakította az ifjúsági zeneiskolát.
Május 12—14. napjain végezte hivatalos látogot-ását Géresi Kálmán
debreczeni tankerületi főigazgató ; a május hó 16-án megtartott vallástani
vizsgákon pedig Materny Lajos, a tiszavidéki egyházmegye főesperese
elnökölt.
E tanévben lépett ki főgimnáziumunk a hegyaljai egyházmegyéből,
hogy tagja legyen az újonnan alakított- tiszavidéki esperességnek.
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Az iglói főgimnáziumnak
biztosított 91.700 frt névértékű beruházási
államsegélyt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank már rendelkezésére
bocsátotta.
Az épités április hónapban kezdetét vette s két év alatt teljes befejezést fog nyerni.
Rimaszombati
főgimnáziumban:
A magas tanügyi kormány az
állammal kötendő szerződési tervezetet elfogadta, igy 16.000 frt államsegélyben fognak részesülni.
A dr. Szabó Sámuel helyére dr. Szabó Károlyt választotta meg a
város képviselőtestülete az igazgató-választmányba. Egyszersmind az iskolai orvosi állás, mely még betöltve nincs, rendszeresittetett.
Taneszközöket ajándékoztak: A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium: térképeket 72 frt értékben, ugyanez jutalomkönyveket 32 f r t értékben. Dr. Hazslinszky Rezső tanár 320 darabból álló
ásványgyüjteményt.
Dr. Dunay Ferencz főigazgató hivatalos vizsgálata márczius 26—28-án
volt. A főigazgató teljes megelégedését fejezte ki a tapasztaltak felett
Rozsnyón márczius 25 én és 26-án végezte Dunay Ferencz tanker.
főigazgató a hivatalos látogatást, mikor is a látottak felett megelégedésének adott kifejezést. A VIII. osztály vallástani vizsgálatát Baltazár
Antal püspöki megbízott vezette. Az érettségi vizsgálat Baltazár Antal
ker. megbízott elnöklete és dr. Fröhlich Izidor egyetemi dékán, min
kormányképviselő ellenőrzése mellett tartatott meg.
Irodalmi

munkásság.

Arvai egyházmegyében
:
Krcsméry Milos, jaszenovai lelkész „Strázs na Sione" cz. egyházi
lapnál mint munkatárs, valamint más egyházi lapoknál mint levelező
működött.
Brassói egyházmegyében :
Fejér Gyula „Adventi és böjti imák és tanítások" czimü m üvé
adta ki.
Gömöri egyházmegyében
: Vitéz Lajos pádári és Chotvács Pál alsó
sajói lelkész működtek közre, mint több megyei lap levelezői.
VI sz. le. v. egyházmegyében
:
Kassa II. Homola István lelkész, mint rendes munkatársa a „Prot,
egyházi és iskolai lapok" és az „Evang. egyház és iskolának", ezek és
más vidéki és budapesti lapokban közölt czikkeket; a vallási és felekezeti országos statisztikáról állandó rovatot vezet a „Prot, egyházi és isk
lapban". Ugyan ő a Kassán folyó évben megjelent „Szabadságharcz
Emlék-Albumában" inqusitió a kassai ág. hitv. ev. egyházban a nemzeti
zászló miatt czimü történelmi ismertetést közölt, Linberger István kés8
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márki lelkésztől a magyar prot. irodalmi társaság „Szemléjében" 1897.
évi 10. füzetben megjelent: „Dante viszonya a reformáczióhoz" czimü
czikk. Dianiska András lőcsei lelkész, gyámintézeti és Gusztáv Adolf
egyleti czikkein és közleményein kivid a magyar tudományos akadémia
megbízásából Szinnyey József szerkesztése alatt füzetekben megjelenő
„Magyar irók élete és munkái" czimü nagyobb mű számára több kiváló
férfiú életrajzát irta meg. Ratzenberger Ferencz segédlelkész és hitoktató
az „Evangélikus Családi Lap"-ban több czikket közölt a diakonissa ügyről, vasárnapi iskoláról és belmissióról.
Hegyaljai
egyházmegyében:
Abauj-Szántón : Czékus László lelkész ez évi febr. 1-éig szerkeszlé az
„Abauj-Szántó és Vidékét." Sajtó alá elkészité Schneller „Kennst du das
Land"-jának a fordítását, Nagy Lajos sz.-antalfai lelkész által kiadandó imakönyvbe pár Wittschel-féle versesima fordítást küldött.
Hernád-Vécsén : Kovács Andor lelkész „Balzsam" czimü imádságos
könyve f. év elején került ki a sajtó alól.
Nevezett lelkész egyházi és társadalmi lapokba irt czikkeket.
Kishonti egyházmegyében
:
Rimabľézón Liszkay János alesperes-lelkész czikkeket, és költeményeket irt a „Gömör-Kishont" és a „Szabad-Sajtó" czimü lapokba.
Osgyánban Kemény Lajos esperesi főjegyző karácsony ünnepére és
néhai Péchy Tamás emlékére tartott gyászünnepély alkalmából alkalmi
éneket szerzett, gyámintézeti imát irt és több lapba munkatársi minőségben dolgozott.
Liptói egyházmegyében
:
Kovalevszky
Imre, rózsahegyi lelkész közölt a „Cirkewné Listy"ben egész cyklus tudományos értekezést Luther kátéjának I. részéről.
Csobrda Pál szmrecsányi lelkésztől megjelent Luther Márton kátéja
Ill-ik kiadásban.
Janoska György?
l.-sz.-miklósi lelkész kiadja és szerkeszti a „Cirkewné Listy" egyházi lapot,
Tátraaljai egyházmegyében
:
Batizíalván Bartal Andor lelkész irogat a Szepesi Lapokba.
Tiszavidéki egyházmegyéében :
Nagybányáin Révész János lelkész már 8 év óta szerkeszti a „Nagybánya és Vidéke" czimü társadalmi hetilapot,
Nagyváradon Materny Imre lelkész összeállított egy „Segédkönyvecskét" a vallástanitáshoz, melyben a szükséges imák, szentírási helyek stb.
és az „Erős várunk" diadalének foglaltatik, több saját szerkesztette imával is bővítette annak tartalmát. Tiszta haszna egy „lutheránus dalárda"alapra fog fordíttatni.
Nyíregyházán
Geduly Henrik résztvesz Szabolcsvármegye monográfiájának szerkesztésében.
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XIII sz. v. egyházmegyében :
Weber Samu sz.-bólai lelkész irodalmi működése igen sokoldalú ; irt
czikkeket a Prot. Szemlébe, Prot. egyh. és isk. lapokba, Az evang. egyház és iskolába, Evang. Glocken, Evang. Blätter aus Ungarn, Der evang.
Haausfreund, mindannyi egyházi lapokba. Irt a Zipser Bote, Karpathen
Post, Szepesi Lapok és A turisták lapja, mindannyi politikai és társadalmi irányú lapokba. Irt a Kárpátegyesület évkönyvbe: „Kirándulás
holdvilág mellett" czimen. Dolgozott a „Deutsch-Österreichische Literaturgeschichtebe". Kiadta V-ik kiadásban „Kindergebete für Schule und
Haus" czimti művét. Dolgozott a Bécsben megjelenő: „Evang. Kalender'
számára.
Kübecher Albert durándi lelkész több egyházi és világi lapnak
munkatársa.
Ujágh Károly sz.-merényi lelkész több vidéki lapba irogat.
Scliultze Ottó ruszkini lelkész irt a Karpathen Post és Zipser Bote
czimti lapokba.
Plachta Albert ottani tanitó pedig a Képes Családi Lapokba.
Klenner Samu és Fiedler János sz.-váraljai tanítók elseje, a „Szepesi
Hirnök", másodika a „Magyarország" tudósítója.
Tanárok irodalmi

működése.

Eperjesen : A jogakadémián a következő tanárok irodalmi munkálkodása emelendő k i :
Dr. Horváth Ödön dékán müvei: A sárosvármegyei jótékony nőegylet múltja és jelene. Eperjes, 1897. (432. lap.) Titkári jelentés a nőegylet milleniumi árvaházának 1897. október 24-én tartott ünnepélyes felavatásán. Titkári jelentés az eperjesi Száchenyi-kör 1898. január 30-ki
közgyűlésén. „Vázlatok Pulszky Ferencz életéből", az eperjesi Széchenyikör 1898. márczius 20-án Pulszky-iinnepélyén tartott előadás. „Ujabb
miniszteri rendeletek a jogi oktatásügy terén". „A Jog" cz. szaklap
1898. 2-ik és 3-ik számában. Szerkesztette az eperjesi Széchenyi-kör évkönyvét. Munkatársa a „Magyar Jogi Lexikonnak". Több lapnak és
folyóiratnak munkatársa.
Dr. Horovitz Simon. Munkatársa a Magyar Jogi Lexikon"-nak.
Dr. Szlávik Mátyás. „Római és prot. erkölcsiség" s „Augustinus és
Rousseau" cz. értekezések a „Protestáns Szemlében", melyben ezenkívül
füzetről-füzetre szerkeszti a külföldi irodalom czimű rovatot. A „külföld"
cz. rovatnak a Prot, Egyh. és Isk. lapban és az Evang. Egyh. és Iskolában
is szerkesztője. Ujabban közli „Vandrák 1858-ki jubileuma" czimen ez
ünnep emlékeit. Az „Athenaeum"-ban ismertette Überweg és Falckenberg
ujabb bölcsészeti műveit. Az „Erdélyi Muzeum"-ban „A szabadakarat
kérdéséhez" cz. tanulmányt tett közzé s bölcs, műveket ismertetett.
8*
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Munkatársa a „Zeitschrift für Kirchengeschichte" cz. folyóiratnak s több
lapnak és folyóiratnak is.
Dr. Meliorisz Béla. „A holicsi vár foglya". Eperjes, 1897. „A magyar
alkotmány biztosítékai". Eperjes, 1898. A koronázás-, hitlevél-, koronázási
eskü szerepéről s a sajtószabadság és esküdtszékről czikkeket közölt a
Sárosmegyei Közlönyben. Több lapnak és folyóiratnak munkatársa.
Az eperjesi Széchenyi-körben felolvasást tartottak: Balázs Adám,
Gömöry János, Husz Armin és Kubányi Béla főgymn. tanárok.
A középiskolai tanáregyesület eperjesi köre által rendezett felolvasó
estélyeken Peskó Ödön tartott három izben szabad előadást a villamosságról.
Iglón:
heti lapot.

Zimann János főgymn. tanár szerkeszti a „Szepesi

Lapok"

Nyíregyházán:
Szabolcsvármegye monographiáján dolgoznak: Leffler
Sámuel, Mészáros Ferencz, Martinyi József, Porubszky Pál, Szlaboczky
Imre tanárok.
Rozsnyón:
Schrődl József tanár „A magyarhoni protestantismus
hatása a magyar nemzeti szellem fejlődésére" czimű munkájával megnyerte a Luther-társaság pályadiját. Hallay Zoltán az értesítőbe irt értekezést „Bod Péter História Hungarorum Ecclesiastica" czimmel.

Ezen püspöki jelentés egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetvén, püspökünknek a lefolyt év alatt
egyházkerületünk ügyének vezetésében tanúsított főpásztori fáradhatatlan s mindenre kiterjedő gondos
munkásságáért megérdemelt elismerés szavaztatik.
A jelentésben foglalt indítványok pedig elfogadtatván, a közgyűlés:
1. Sajnálattal veszi tudomásul Országli József
árvái egyházmegyei felügyelő elhalálozását. Bobrovnyiczky László liptói és Breuer Sándor XIII szepesi
városi egyházmegyei felügyelők lemondása alkalmából,
évek hosszú során át tanúsított buzgó hivatali működésükért köszönetet mond; s hasonlólag az elismerés
koszorúját nyújtja Novák Mihály eperjesi, Rirnler Károly nagyváradi lelkészeknek, Glósz Károly eperjesi jogtanárnak, Zsarnoviczky István eperjesi tanitó-képzőintézeti tanárnak, Geyer Gyula, Kuncz Ödön, Pákli
Károly iglói, Fábry János és Polnisch János rimaszom-
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bati főgymnasiumi tanároknak, kik hosszú sikeres hivatali működés után nyugalomba vonultak.
2. Benczúr Géza VI sz. kir. városi, Meskó László
tiszavidéki és Miinnich Kálmán XIII szepesi városi egyházmegyei felügyelőket s Linberger István VI sz. kir.
városi, Tűróczy Pál hegyaljai és Materny Lajos tiszavidéki főespereseket, mint egyházkerületünk uj oszlopos tagjait bizalommal üdvözli
3. Bartholomaeidesz János érdemdús veterán esperes és Mráz Károly 50 év óta működő tanítónak királyi
kitüntetéséhez az egyházkerület üdvözletét csatolja.
Steiner János 50 éves gondnok, Klúvel György 50 éves
tanítói, Osengey Gusztáv 30 éves irói, Grosz Ernő, Szlaboczky Imre, Mészáros Ferencz 25 éves tanári, Kulcsár
Károly, Laczkó György 25 éves gondnoki hűséges
működésök felett elismerését fejezi ki, a melyből részt
kiván adni Schwarcz János gölnitzbányai egyházfinak
is, ki e minőségben 50 év óta szolgálja egyházát.
4. Elismeréssel fogadja a hagyományokat, alapítványokat és adományokat, áldólag emlékezvén meg
e kegyes adományozók sorában kivált Hermann Gusztávról, ki XU millió forintot tevő nagy alapítványával
a nagy jóltevők sorába lépett.
10. (S.) Az egyre szaporodó közgyűlési tárgyaknak könynyebb és gyorsabb elvégezhetése czéljából a jegyzői karnak
hatra való felemelése mutatkozván szükségesnek:
a hiányzó két világi jegyzőnek dr. Szánthó Gyula, sárospataki jogakadémiai igazgató és dr. Zelenka Lajos,
kir. táblai tanácsjegyző, egyházi jegyzőnek pedig Nemes Károly, diósgyőri lelkész választattak meg, a kik
is a hivatalos esküt a kerületi gyűlés színe előtt nyomban letevén, helyeiketa tanácskozási asztalnál elfoglalták.
11. (M.) Püspök jelenti, hogy egyházkerületünk 1897. évi
közalap járulékának 3167 frt 87 krban leendő megállapítása és
a szórványokra eső 221 frt 18 kr. leírása tárgyában a mult évi
egyházkerületi közgyűlés 11. pont alatti határozata értelmében
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az egyetemes közgyűléshez felirat intéztetett, a mely azt véleményadás végett a közalap nyilvántartására kiküldött bizottsághoz tette át.
Beterjeszti továbbá a hisnyói egyházhoz tartozó lubenyiki
leányegyház kérvényét 10 frt 70 kr. — közalap illeték törlése
iránt — s a csanálosi egyház éš B. Prónay S. Gábor kérvényét,
melyben annak megengedését kérik, hogy 12 frt 69 kr. közalap
évi illetéköket az Alk. 306. §-a értelmében 253 frt 80 kr. tőke
lefizetésével megválthassák.
Ezen jelentés tudomásul vétetvén: a beterjesztett
kérvények előzetes tárgyalás és véleményadás végett
a pénzügyibizottságnak kiadatnak.
12. (Sz.) Olvastatott az egyházkerületi collégiumi igazgatóválasztmány évi jelentése, az 1897/98. tanévben a főiskola körében felmerült fontosabb mozzanatokról, mely szerint jelenti a
coll. választmánv:
hogy a mult évi egyházkerületi közgyűlés 33. jkvi számú
határozatához képest, az ősi pártfogói jog gyakorlatának elveit
következőleg állapította meg, u. m.:
Osi pártfogók:
1. Azon helybeli és vidéki protestáns személyek, családok
és erkölcsi személyek, melyek alapítványokkal vagy évi járulékokkal a collégium fentartásához járulnak.
/ /

Az alapítvány fennállásának, illetve az évenkénti hozzájárulásnak egész időtartama alatt pártfogói jogát gyakorolja:
a) az erkölcsi személy prot. képviselője;
b) a család pedig az általa kijelölt családtag utján.
Nőknek ősi pártfogói joguk nincs.
2. A coll. tisztviselők és tanárok, kik ősi pártfogói jogukat
nyugdíjazott állapotban is megtartják.
3. A két eperjesi ág. hitv. ev. egyházközség képviseletében
a pártfogói jogot gyakorolják, a felügyelők és lelkészeken kivül
egyháztanácsaik összes tagjai.
4. A VI. sz. kir. városi és sáros-zempléni esperesség egyházai felügyelőik és lelkészeik által képviselve.
5. Régi jogon mindazon prot. személyek, kik az 1892-ben
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létesült coll. szervezet életbeléptetése előtt a pártfogósági közgyűléseken pártfogói jogukat tényleg gyakorolták.
6. A collegium fentartásához a múltban alapítványokkal
hozzájárult prot. családok és személyek, illetve utódjaik közül
az, kit a képviselettel a család megbiz.
7. Az igazgató-választmánynak az ősi pártfogóság által az
uj szervezet értelmében megválasztott 12 tagja, a kiket az ősi
pártfogói jog akkor is megillet, ha igazgató-választmányi tagságuk megszűnt.
Az ősi pártfogók névjegyzékét tartozik a coll. igazgató
minden pártfogósági közgyűlés előtt kiigazítani.
Ezzel kapcsolatban jelenti a coll. igazg. választmány, hogy
a collégiumi szervezeti szabályzatnak a zsinati törvényekkel
leendő összeegyeztetését azon időre halasztotta, midőn az egyetemes közgyűlésnek a zsinati törvény 189. §-a alapján megalkotandó szabályrendelete elkészül;
az egyes tanintézeti ágak szervezetére vonatkozó jelentésével kapcsolatban kéri a coll. igazgató-választmány az egyházkerületi közgyűlést, hogy a theol. szaktól a lefokozás végzetes
csapását, a gyakorlati tanszék fentartásához szükséges összeg
megszavazása által hárítsa el;
jelenti továbbá az igazgató-választmány, hogy a coll. jogakadémia a tanári kar lelkes, odaadó és kiváló szakértelmű
munkássága folytán örvendetes fejlődésnek indult s a hallgatók
számával arányosan emelkedett tandíj bevételek három magántanári
tanszék felállítását tették lehetővé, a melyekre dr. Máriássy
Béla, dr. Körtvélyesi Dezső és dr. Meliorisz Béla alkalmas tanerőket nyerte meg.
A főgymnasiumra vonatkozólag jelenti az igazg. választmány, hogy a vallástanári tanszéket szervezte s arra folyó évi
junius hó 29-én Frenyó Lajost választotta meg;
jelenti az igazgató-választmány, hogy az 1897/98. tanévre
ideiglenes helyettes tanárul megválasztatott Göinöri János és
Hensch Béla alkalmaztatását az 1898/99. tanévre meghosszabbította és Balázs Adám ideiglenes rendes tanár megtartása iránt
a közoktatási kormányhoz felterjesztést intézett; továbbá a
Zsarnoviczki István tanszékére az 1897. évi szept, 19-én ideig-
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lenes helyettes tanárul, 900 frt évi javadalmazással, Kapi Gyulát alkalmazta és őt 1898. junius hó 29-én, oklevelének egy év
alatt leendő bemutatása feltétele mellett, helyettes tanárnak
választotta meg. Végül az 1898. junius hó 29-én tartott ülésében Slajbó Mihályt véglegesitette.
Collégiumi igazgatónak az- 1898/99. tanévre dr. Szlávik
Mátyást választotta meg.
A collégium pénztárügyeit illetőleg jelenti az igazgatóválasztmány, hogy a collégium vagyonának megőrzését, kezelését és felhasználását az 1897-ik számadási évben szabály- és
alapitványszerünek találta. A collégium vagyona az 1897-ik
évben 7330 frt 96 krral gyarapodott s az év végén 252.302
frt 08 krt tett.
A collégium vagyonának gyarapításához hozzájárultak :
Novák Mihály kiérdemült ev. lelkész 2 drb sárosi mümalmi
részvénynyel; néhai Dunkel Károly 200 frttal; Kosch Arthurné
200 frttal és néhai Hubay Miksa 500 frt hagyományával.
Egyházkerületi közgyűlés ezen jelentést — a hittanintézetre és a Slajhó Mihály megválasztására vonatkozó rész kivételével — tudomásul veszi s az igazgatóválasztmánynak, a collégiumi szervezeti szabályzatnak
az ősi pártfogói jog megállapítására és gyakorlására
vonatkozó javaslatát azon utasítással adja ki a közigazgatási bizottságnak, hogy azt átvizsgálván, véleményes jelentését — alkotmányos tárgyalás végett —
közölje az egyházmegyékkel és utasítja egyidejűleg az
egyházmegyéket, hogy az erre vonatkozó nyilatkozataikat jövő évi közgyűlésünkhöz terjeszszék be.
Jóleső örömmel és megelégedéssel veszi tudomásul egyházkerületi közgyűlés a collégiumi jogakadémia
fejlődéséről szóló jelentést, mely örvendetes fejlődés
első sorban a jogtanári kar lelkes és odaadó működésének lévén eredménye: ezért az egyházkerületi közgyűlés a jogtanári karnak méltányló elismerését fejezi
ki és közgyűlésünkön ez alkalommal első izben személyesen megjelent dr. Milder Károly és dr. Meliorisz
Béla tanárokat szívesen üdvözli.
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Kimondja végül egyházkerületi közgyűlés, hogy a
Slajhó Mihály véglegesítése felfüggesztetik, Kapi Gyula
pedig akkor fog állásában véglegesittetni, ha tanári
oklevelét megszerezte s azt bemutatja.
13. (S.) A folyó év április 14-én és 15-én megtartott rendkívüli egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 24-ik pontja határozatában a kerületi theologiai intézet függő helyzetének égető
kérdésében javaslattétel végett a közigazgatási bizottságot küldvén ki, ezen bizottság javaslatát a következőkben terjeszti be:
„Miután az egyházkerületi collegiumi theologiai tanintézetnél jelenleg működő három rendes tanerővel a négy évi tanfolyamra
berendezett intézetet a követelményeknek megfelelőleg ellátni
egyáltalán nem lehet: ne töltessék be ezen kerületi intézetmiknél a negyedik tanszék, illetőleg szüntethessék be ott a negyedik tanfolyam ideiglenesen és pedig mindaddig, mig a theologiai
intézetek rég sürgetett és várt egyesítése az egyetemes gyűlésnél végleg elintézésre nem kerül. Mindaddig pedig, mint három
évfolyamú tanintézet tartassék fenn a soproni theologiai intézet
mintájára. A negyedik tanerő után ezáltal megtakarított évi
1400 frt fizetésből 200—200 frt fordittassék a jelenleg működő
három rendes theologiai tanár fizetésének ideiglenesen javítására,
800 frt pedig bocsáttassák a püspök rendelkezésére, egyrészt
azon czélból, hogy ezen összegből a szükségessé vált kisegítő
tanerőket működésük mérvéhez képest díjazhassa, másrészt pedig
és különösen azért, hogy a theologusoknak teljes tandíjmentességét, az eperjesi kollégiumi konviktusban való teljesen ingyenes ellátását és az ottani theologiai internátusban ingyenes elhelyeztetését eszközölhesse, lévén az is a theologusok hiánya
és igy a tanulóválság megszüntetésének egyik eszköze és módja.
Az egyházkerületi kollégiumi igazgatóválasztmánynak azon
kérelmére vonatkozólag, hogy az egyházkerület a theologusoknak az 1897/98-ban dr. Mikler Károly jogtanár által az egyházjogban oktatásáért 100 frtot utalványozzon ki és folyósítson
a jogakadémiai pénztár részére: a közigazgatási bizottság
javasolja, hogy a mult tanévre bekért 100 frt dr. Mikler
Károly jogtanár részére, mint személyes járandóság folyósittassék
és a mennyiben a theologusoknak az egyházjogban — de
I
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minden esetre a jogászoktól elkülönítetten — tanítására a jövőre
nézve is egyik vagy másik jogtanárnak szolgálata fog igénybe
vétetni, az azért járó tiszteletdíj mindenkor személynek szóló
lesz."
Az egyházkerületi közgyűlés a közigazgatási bizottság jelen javaslatát azon egy módosítással fogadja
el és emeli határozati erőre, hogy az abban foglalt
azon részlet helyett: „szüntettessék be ott a negyedik
tanfolyam ideiglenesen és pedig mindaddig, míg . . •"
— a gyűlés tagjainak személyenként történt szavazása
után, szavazattöbbség alapján — határozatként kimondja: „a negyedik tanfolyam ideiglenesen és pedig
mindaddig fentartatik, mig a theologiai intézetek rég
sürgetett és várt egyesítése az egyetemes gyűlesnél
végleg elintézést nem nyer"; miből folyólag a közigazgatási bizottság javaslatának azon pontja is természetesen tárgytalanná válik, mely három évfolyamú
intézet fentartását kontemplálja. A negyedik évfolyam
ideiglenes fentartásából folyó költségek mikép fedezése
iránti intézkedések megtételére az egyházkerületi elnökség kéretett fel. A 100 frtot utalványozza dr. Mikler Károly részére, bár ő ezt a maga személyére nézve
elfogadni vonakodott.
14. (S.) A kerületi tanitóképző-intézet válságos helyzetére
vonatkozólag a* közigazgatási bizottság ezen ügyben hozzá jelentés és javaslattétel végett a püspök előadásából tudomásul
vette ezen intézetünknek már az utóbb tartott ülésen nehezményezett és mindinkább elszomorítóbb állapotát, a mélyen sajnálandó bajokat ott, melyek nevezetesen onnan származtak,
fejlődtek és abból mérgesedtek el, hogy az intézeti igazgatóság
és az intézetben működő tanárok között fenforgó áldatlan súrlódások a czélirányos, egyetértőleg egyöntetű és sikeres működést végkép lehetetlenné teszik, abból folyólag azt, hogy ott a
csakis rombolható testületi és személyi egyenetlenségek folytán
ez idő szerint csaknem tarthatatlanokká váltak az állapotok,
hogy ezen intézet jelenleg a hozzáfűzött követelményeknek a
legtávolabbról sem felel meg és hogy az abból kikerülő növen-
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dékek az elért eredményre nézve, kiképeztetésüket tekintve,
vajmi hátramaradottak. Megtudta a közigazgatási bizottság a
püspöki előadásból a részletekre nézve a többiek között azt,
hogy Gamauf György, az intézetnél alkalmazott egyedüli rendes
tanár az intézeti igazgatóság által ellene emelt súlyos vádak
miatt fegyelmi eljárás alá vétetett, hogy Slajhó Mihály, az
intézetnél egy próba évre alkalmazott tanár ellen, éppen a
Gamauf-féle panaszos ügy folytán a fegyelmi eljárás megindítandó volt, hogy végre Kapi Gyula, az ott ideiglenesen alkalmazott harmadik tanerő, még csak tanári képesítéssel sem bir.
A közigazgatási bizottság, kerületi tanítóképző intézetünknek a püspök által részletesen ecsetelt szomorú helyzetét fájdalmasan elszomorító tudomásul vette s indítványozza, hogy a
kerületi közgyűlés kérje fel a püspököt arra, miszerint szokott erélyességével, bölcs belátásával és tapintatával magának
az intézetnek és nevezetesen abban a növendékeknek kellő és
helyes neveltetése és sikeres kiképeztete'se érdekében az ott felburjánzott bajok megszüntetésére mielőbb és határozottan intézkedni siessen, valamint hogy a kerületi közgyűlés a collégiumi
igazgató-választmány által rendes tanárul véglegesített Slajho
Mihály véglegesítéséhez egyelőre és pedig mindaddig ne adja
meg jóváhagyását és megerősítését, mig az ezen tanár ellen az
igazgató-választmány által megindítandó fegyelmi eljárás ő reá
nézve kedvező elintézést nem nyer.
Az egyházkerületi közgyűlés az eperjesi kerületi
tanítóképző-intézetnek a fentebbiekben előadott mélyen
elszomorító helyzetét fájdalmasan tudomásul véve, a
közigazgatási bizottságnak az ottani áldatlan viszonyoknak és bajoknak orvoslására és megszüntetése
tárgyában tett javaslatát elfogadja.
15. (M.) Püspök jelenti, hogy a politikai községek beosztására vonatkozó szabályrendelet végrehajtása tárgyában a f.
évi egyházkerületi közgyűlés 13-ik pontjában kapott felhatalmazás értelmében, a tárgyalásokat az illető egyházmegyék és
egyházak elnökségeivel megindította, a kassai Il-ik egyház jogigényét kivéve azonban a többire nézve munkálatát az idő rövid volta, részint egyházkerületi rendes felügyelő hiánya miatt
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nem fejezhette be, igyekezete azonban oda fog irányulni, hogy
a végrehajtás ezen egyes akadályai a folyó évben legyenek
majd elenyésztethetők s a jövő évi közgyűlés elé beterjesztendő
jelentése teljes lehessen.
Tudomásul vétetik.
16. (M.) Püspök jelenti, hogy az általános egyházkerületi
szabályrendelet szerkesztésére kiküldött bizottság előadója Glauf
Pál, a mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 15-ik pontjában foglalt azon megbízásnak, hogy a javaslatot folyó évi május
hó l-ig terjeszsze be, eleget tett annyiban, hogy az egyházkerületi
közgyűlés ügyrendjére és a néptanítóknak az egyházkerületi
közgyűlésen leendő képviseltetésére (Alk. 112. §. c) pont.) vonatkozó szabályrendeleteket mint legsürgősebbeket elkészítette
s folyó évi február hó 1-én benyújtotta; az általános szabályrendelet többi részeit azonban részint elfoglaltságánál, részint
pedig azon körülménynél fogva, miszerint nem volt tájékozva
közelebbi utasítás hiányában az iránt, mit kiván még az egyházkerület szabályrendeletbe foglalni, — el nem készíthette.
A közgyűlés, a midőn e jelentést tudomásul veszi
és Glauf Pál előadónak ez ügyben kifejtett munkálkodásáért elismerését fejezi ki, egyúttal odautasitja a
közigazgatási bizottságot, hogy az általános szabályrendeletnek még el nem készült részeire nézve elvi megállapodásra jutván, azoknak kidolgozására nézve akként
intézkedjék, hogy azok a már beterjesztett szabályrendeleti .javaslatokkal együttesen, legkésőbben egy év
leforgása után, az egyházmegyékhez alkotmányos tárgyalás végett beterjeszthetek legyenek.
17/1. (M.) Az egyházkerületi közigazgatási bizottság az ez évi
április hó 14. és 15. napjain Miskolczon megtartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 15. pontjában nyert utasításnak
megfelelően f. évi május hó 11-én Miskolczon tartott ülésében
részletesen, szakaszonként összeegyeztető vizsgálat alá vévén az
1894. évi egyházkerületi közgyűlésünk által megállapított lelkészválasztási szabályrendeletet, az egyházegyetem által leküldött s
mult évi jegyzőkönyve 84. pontjában foglalt mintával, tekintettel e mellett a legutóbbi egyházkerületi közgyűléshez Moór Gyula
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esperes-előadó által beterjesztett e tárgyú javaslatra, valamint
dr. Markó Sándor egyházkerületi világi főjegyzőnek ez ügyben
a püspöki hivatalhoz beadott véleményére, beható tárgyalás
folytán az összeegyeztetés eredményeként elkészített javaslatát
bemutatja. Minthogy pedig ugyanazon határozattal a közigazgatási bizottságnak az is kötelességévé tétetett, hogy javaslatát
az egyházkerületi közgyűlés nevében az'egyházmegyékkel közölje,
jelenti, miszerint azt kinyomatta s kellő számú példányokban az
egyházmegyékhez a püspöki hivatal utján leterjesztette oly
felhívás mellett, miszerint azok alkotmányos nyilatkozataikat a
f. évi julius hó 10-ére kitűzött egyházkerületi közgyűléshez beadják. Ezen előzmények után az egyházkerületi közgyűlés tárgyalás alá vette a lelkész választási szabályrendeletnek a
közigazgatási bizottság által megállapított javaslatát s miután
az egyházmegyék túlnyomó nagy többsége (valamennyi egyházmegye, a brassóinak kivételével) a javaslatot általánosságban elfogadhatónak találta, a közgyűlés a közigazgatási bizottságnak
e tárgyú javaslatát általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta.
Kezdetét vette ezután a javaslatnak szakaszonkénti részletes tárgyalása, az egyházmegyék véleményének meghallgatása
mellett s mai napon a közgyűlés a 22-ik §-ig haladt, a mikor
is a tárgyalás félbeszakittatván, a részletes tárgyalás folytatása
a holnapi ülésre halasztatott.
Ä julius h ó 12-én tartott ülés.

17/2. (Z.) Az egyházkerületi közgyűlés folytatta a lelkészválasztási szabály rendeleti javaslatnak tegnapi napon félbeszakított részletes tárgyalását s azt a 23. §-tól kezdve végig
szakaszonként letárgyalván, az alábbi szövegezésben végleg elfogadta s megerősítés végett az egyetemes közgyűléshez felterjesztetni határozta,

i
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SZABÁLYRENDELET
A LELKÉSZEK

VÁLASZTÁSÁRÓL.

A) A rendes lelkészről.
1. §. Az anyaegyházközségben (Alk. 25. §.) és missiói körben
(Alk. 27. §.) állandóan fentartott egy vagy több önálló lelkészi hivatal,
rendes lelkészi hivatal; élethossziglan alkalmazott vezetője pedig rendes lelkész.
2. §. Rendes lelkész alkalmazásának csak rendes hivatal megüresedéskor (4. §.) és szervezéskor (Alk. 30. §.) van helye, a mely esetekben a
lelkészi hivatalt a feutartó egyházközség közgyűlése választás utján tölti
be. (Alk. 44. §. és 64. §.)
3. §. A missiói kör lelkészét pályázat utján azon egyházmegye közgyűlése választja, melynek területén a missiói kör fekszik, de a választást
a ker. közgyűlés megerősítése alá terjeszti.
I. F E J E Z E T .

A lelkészi hivatal megüresedéséről.
4. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik a rendes lelkészeknek:
a ) lemondása,
b) elhalálozása,
c) az ág. hitv. ev. ker. egyházból való kilépése,
d) nyugdíjaztatása és
e) hivatalból való elmozdítása által. Lemondás és elhalálozás esetén
ennek napjával, kilépés esetén az erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával, nyugdíjazás és hivatalból való elmozdítás esetén azon napon
áll be az üresedés, a melyen a nyugdíjazás, illetve a hivatalból való elmozdítás jogerőssé válik.
5. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedését az esperes a püspöknek azonnal bejenti. (Alk. 66. §.)

6. §. A lemondás írásba foglalva a lelkészi hivatalt fentartó egyházközség közgyűléséhez és ez által az espereshez, missiói körben közvetlen
az espereshez nyújtandó be.
7. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség, illetve missiói kör
elöljárósága, névszerint a felügyelő vagy ennek távolléte esetén a gondnok
és a tanitó, esetleg kántor az esperesnek és ez a püspöknek azonnal bejelenti. (Alk. 66. §.)
Az elhunyt lelkész állásának megfelelő módon és a lelkészi hivatalt
fentartó testület költségén temettetik el. Ezen költség azonban az egyház
lelkészének évi rendes fizetése 2 0 % - á t semmi esetben sem múlhatja felül.
8. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedésének napjáig lefolyt időre
eső évi összes lelkészi jövedelem a hivatalától megvált lelkészt, illetőleg
az elhunyt lelkész örököseit illeti.
Az elhalálozás napjától számított, egy félévre járó mindennemű lelkészi
javadalom, — beleértve a papi lakban való lakást is — az elhalt lelkésznek özvegyét, illetőleg leszármazóit és munkára képtelen szüleit illeti.
Ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók, sem munkára
képtelen szülők nem maradtak hátra: akkor az elhalálozás napjától számított
egy negyedévre járó lelkészi javadalom, — a lakáson és palástdijon kivül —
az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetet illeti. (Alk. 74., 75. §.)
9. §. Azon javításokért és hasznot hajtó beruházásokért, a melyeket
a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész a lelkészi hivatal javadalmát
képező ingatlanokra vonatkozólag a lelkészi hivatalt fentartó egyházközség
közgyűlésének tudtával és beleegyezésével tett, a hivatalától megvált lelkészt, illetve az elhunyt lelkész örököseit ezen testülettől méltányos kárpótlás és pedig a javításokért az igazolható beszerzési ár, esetleg a közönséges becsár, hasznot hajtó beruházásokért a közönséges becsár illeti.
(Alk. 76. §.)
10. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor ez esperes vagy annak
megbízottja azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, nevezetesen:
a) elhalálozás esetén az elhunytnak családjával és az egyházközség,
illetve missiói kör helybeli elöljáróságával együtt megállapítja a temetés
módozatait;
b) átveszi leltár mellett az egyházközség, illetve missiói kör azon
ingóságait, a melyek a lelkész kezelése alatt állottak és azoknak megőrzéséről gondoskodik;
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c) az egyházközség, illetve missiói kör kormányzatát és a lelkészi
hivatal vezetését valamely szomszéd lelkészre bizza és megállapítja a sorrendet, a melyben a szomszéd és a legközelebbi lelkészek ünnepeken, vasárnapokon és hétköznapokon ezen egyházközségben, illetve missiói körben az
isteni tiszteletet végezni kötelesek. Ha pedig szomszédos ev. egyházak csak
nagy távolságban volnának s a szomszédos lelkészeket az egyház ellátásával a nagy távolság miatt megbizni nem lehetne: helyetteslelkészt nevez
ki. (55. § a ) és 57. §.) Ellenben oly egyházközségben, illetve missiói
körben, a hol egynél több rendes lelkész vau, az üresedés ideje alatt felmerülő lelkészi teendőkkel a helybeli másik, vagy a helybeli lelkészek egyike
bízandó meg.
A jelen § alapján megbízottak — a helyettes lelkészt kivéve (57. §)
— csakis azon egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészek lehetnek és
kötelesek a megbízást elfogadni és a velejáró teendőket teljesíteni; ellenben az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén senki lelkészi
ténykedést nem végezhet.
A jelen § alapján megbízottak a lelkészi hivatalt fen tartó testülettől fuvart és ellátást kapnak és a palástdij is őket illeti azon esetben:
ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók, sem munkára képtelen szülők nem maradtak hátra;
ha maradtak is ilyenek, de a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számítva egy fél év már eltelt (8. §);
ha a lelkészi hivatal nem elhalálozás folytán üresedett meg.
11. §. A lelkészi hivatal megüresedése esetén a hivatalos értesítés
kézhezvétele után 15 napon belül az esperes az illető egyházközségben
egyháztanácsülést tart és abban:
a) előterjeszti a lelkészi hivatal megiiresedését és ennek következtében tett intézkedéseit (10. § ) ;
b) intézkedik, hogy a hivatalától megvált lelkésznek, illetve az elhunyt lelkész örököseinek, vagy az egyetemes lelkészi nyugdijíntézetnek
az azokat megillető javadalom (8. §) és kárpótlás (9. §) az esedékességnapján kiszolgáltassák és a temetési költség kifizettessék (7. § ) ;
(•) intézkedik, hogy a választó közgyűlés tagjainak minden év első
negyedében összeállítandó névsora az általa alkalmasnak látott módon a
lelkészi hivatal megüresedésétől számított 30 nap alatt közszemlére kitétessék és erről az érdekelt egyházközség tagjai a közszemlére tétel utáni
legközelebbi és következő istentiszteletek alkalmával a szószékről azon

határidőnek megjelölésével (12. §), a melynek leteltéig kifogások emelhetők, értesíttessenek;
d) tárgyaltatja a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész hiványát (36. §), az abhan foglalt javadalom netaláni szükséges módosítása
vagy emelése czéljából és szövegezteti a megválasztandó uj lelkész részére
a, meghívó levelet (hiványt), a mely a végleges megállapodás végett a
közgyűlés elé terjesztendő;
e) kitűzi a napot, a melyen — a missiói köröket kivéve — a közgyűlés megnevezheti azon egyént vagy egyéneket, a kit vagy kiket a megüresedett lelkészi hivatal elnyerése czéljából történő jelentkezésre az esperes által külön felszóllittatni kiván, ha ugyanezen jog az egyháztanácsra
nem ruháztatott (Alk. 48. §.), a mely esetben az egyháztanács azonnal
nyilatkozik; a mikor is a megnevezett egyén vagy egyének a jelentkezésre
a kitűzött határidőn belül külön felszóllittatnak. Ha az illető e határidőn
belül nem jelentkezik, tagadó választ adottnak tekintendő.
12. §. A választó közgyűlés tagjainak közszemlére kitett névsora
(11. §. c) pontja) ellen csakis a közszemlére tételtől számított 15 napon
belül és az esperes előtt emelhető indokolt kifogás, akár élőszóval, akár
írásban.
A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség határoz.
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolcz nap alatt a
fél az egyházközségi elnökség utján az egyházkerületi elnökséghez felebbezhet, a mely ugyancsak 15 nap alatt végérvényesen dönt.
13. §. A főesperes a 10. és 11. §-on alapuló eljárásáról azonnal a
helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel két példányban; annak egyik eredetijét
az egyházközségnek átadja, másik eredetijét pedig az egyházmegye levéltárába helyezi.
Missiói körökben az esperes a lelkészi hivatal megüresedéséről és az
annak következtében tett intézkedéseiről szóló jelentést és a hivatalától
megvált, illetve elhunyt lelkész hiványát illető netaláni észrevételeit és a
kifizetendő összegek kiutalására vonatkozó javaslatát az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti
II. F E J E Z E T .

A meghívásról.
14. §. Ha a választó közgyűlés tagjainak névsora ellen intézhető
felszólamlások határidejének leteltével a főesperes arról értesíttetik, hogy
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a választásra jogosított, egyháztagok legalább 3 /4-ed része egyházi közgyűlésben az üresedésben levő lelkészi állás betöltésére nézve egy egyénben állapodott meg, az erről vett hivatalos értesítés kézhezvételétől számított 30 nap alatt elnöktársával együtt azon egyházközségbe kitűzi a
lelkészválasztásra jogosított egyháztagok közgyűlését. Ha az ekkép lelkészválasztásra jogosított egyháztagoknak az egyházmegyei elnökség elnöklete
alatt tartott közgyűlésén beigazolást nyer azon tény, hogy a választásra
jogosított, egyháztagok legalabb 3/4-ed része az üresedésben levő lelkészi
állomás betöltésére nézve egy egyénben állapodott meg, akkor az egyház
ezen egyént — a mennyiben ellene az elnökség által a 19., 20. §-ok
alapján kifogás nem emeltetik — a pályázat mellőzézével, mint szabályszerűen már megválasztott lelkészét, ezen állomásra meghívhatja.
III. F E J E Z E T .

A pályázásról.
15. §, Ha az egyház a meghívás jogával nem élt, a lelkészi hivatal megüresedését az egyházmegyei elnökség, hogy arról a hazai összes
ev. lelkészek, theol. tanárok és vallástanitók értesülhessenek, valamely, az
egyházkerületi közgyűlés által időnként meghatározandó ev. egyházi lapban,
köztudomásra hozza, felhiván azokat, a, kik a megüresedett lelkészi hivatalt elnyerni óhajtják ós arra képesítve vannak, a pályázásra és okmányaik beküldésére.
Ezen felhívásnak világosan meg kell jelölnie:
a ) azon egyházmegye és egyházközség, illetve missiói kör uevét, a
melyben a lelkészi hivatal megüresedett;
b) azon nyelvet, a melynek birása a magyar nyelv mellett az alkalmazandó lelkésztől megkívántatik;
c) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményét a közgyűlésileg, illetve
egyházhatósági lag már megállapított hivány alapján
(11. § d ) és 37. §.);
d) a hivatalt, a melynél (16. §) a határidőt a meddig s az okmányokat, a
melyeknek beküldésével (16. §) a pályázatnak benyujtatnia kell.
16. §. Az írásbeli pályázat (15. §.) a megüresedett lelkészi hivatalra nézve illetékes esperesi hivatalnál nyújtandó be. Jelöltnek vagy pályázónak megüresedett egyházban tartózkodni nem szabad; ez alól kivétetnek azok, kik azon egyházközségben hivatalos alkalmazásban vannak, vagy
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a lelkészi állomás megüresedése előtt állandóan ott laktak. A jelentkezőknek be kell küldeniük, ha nem rendes lelkészek, a választhatásukat igazoló okmányokat. A közzétett felhívás által kitűzött határidő (15. §. d)
pontosan betartandó.
17. §. A közgyűlés, illetve egyháztanács által megnevezett egyént
vagy egyéneket (11. §. e) a 15. §-ban emiitett felhívás közzétételével
egyidejűleg az esperes a jelentkezésre külön levélben szólítja fel.
A közzétett felhívás által kitűzött határidő és a jelen szabályrendelet
egyéb szabványai ez esetben is betartandók.

IV. F E J E Z E T .

A. jelölésről és próbaszónoklatról.
18. §. A választást jelölés előzi meg. (21. §.)
19. §. Jelölhető minden ág. liitv. evangelikus, 24 éves, feddhetlen
erkölcsű, magyar honpolgár, ki az egyetemes közgyűlés által megszabott
hittanfolyamot elvégezte és az ugyanazon közgyűlés által meghatározott
vizsgálatokat megállotta. (Alk. 65. §.)
A 24 évet be nem töltött lelkészjelöltek és segédlelkészek, valamint
a magyarországi ág. h. ev. ker. egyház kötelékén kivül hivataloskodó rendes és segédlelkészek csak a püspök kivételes engedélyével jelölhetők.
20. §. Lelkészi hivatalra nem jelölhető:
a) a ki egyházi hivatal viselésére jogerős Ítélettel képtelennek nyilváníttatott. (Alk. 326. § d).
b) a ki ellen az Alk. 359. §-a értelmében elrendelt vizsgálat van
folyamatban;
c) a ki nem magyar honpolgár (Alk. 65. §.), valamint a magyar
nyelvet nem hirja;
d) a ki a lelkészi hivatalt vesztegetés, etetés-itatás, szerénytelen ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés vagy izgatás utján keresi;
e) a ki az Alk. 324. §-ában foglalt valamely egyházi vétségért feddés vagy pénzbüntetésre jogérvényesen elitéltetett; ha azonban a feddésre
itélt 2 év alatt s a pénzbüntetésre itélt 3 év alatt ujabb vétséget nem
követett el, jelöltek sorába felvehető;
f ) a ki a betöltendő lelkészi hivatalra nézve illetékes egyházmegyében már viselt lelkészi hivatalt, de attól jogerős Ítélet által elmozdittatott,
9*

—

132

--

Vágy arról két egybehangzó és hivatalból való elmozdítást kimondó
meghozatala után lemondott;

ítélet

g) a ki azon egyházközségben, a melynek lelkészi hivatala betöltendő,
a d) alatti cselekmények valamelyikét elkövette, ha az jogerős Ítélettel befejezett eljárás során reá bizonyíthatott és ezért a lelkészválasztás akkor
megsemmisíttetett.
21. §. A választó egyházközség közgyűlése, esetleg az egyháztanács
(Alk. 48. §.) az egyházmegyei elnökség által kitűzött napon, az esperes
és az egyházmegyei felügyelő vagy megbízottjaik elnöklete alatt a pályázók névsorából hármat és az egyházmegyei elnökség egyet jelölhet a megüresedett lelkészi hivatalra, Azon esetre, hogy ha a jelöltek közül valamelyik
visszalép, a jelölhetőkül elfogadottak közül helyére az egyház kívánatára
u j jelölhető.
Az ily módon jelölt egyének közül az egyházközség közgyűlése választani köteles.
22. §. Ha az első felhívásra négynél kevesebb jelölhető egyén jelentkezett, akkor a választó közgyűlés kívánatára még egy felhívás tehető közzé;
ha pedig egyáltalában nem jelentkezett ily egyén, akkor az esperes a jelentkezésre kitűzött határidő leteltével azonnal megújítja a felhívást.
Ha a második felhívásra is négynél kevesebb jelölhető egyén jelentkezik, akkor négynél kevesebb jelölendő, ha pedig egyáltalában nem jelentkezett ilyen, akkor az egyházmegyei elnökség az illető egyházközségbe
(esetleg missiói körbe), egyelőre egy évre helyettes-lelkészt nevez ki.
A 21. §-ban körülirt eljárás a második felhívás esetén is betartandó.
23. §. A kijelölő testület jogosítva van a jelölteket az esperes utján
próbaszónoklatra meghívni és ezért a kijelöléssel egyidejűleg nyilatkozik
az iránt, kiván-e élni ezen jogával vagy nem s az első esetben megállapítja a meghivandókuak a névsorát s az ebbe felvett mindegyik jelöltet
meghallgatja.
A kijelölő testület négynél kevesebb jelölt meghívását és a meghívott
egy vagy több jelölt meghallgatása után egy másik jelölt meghívását is
elhatározhatja.
A próbaszónoklatok sorrendjét az esperesssel
testület állapítja meg.

egyetértőleg a kijelölő

A jelöltek próbaszónoklataikat az esperes, illetve az esperes által kiküldött biztos (censor) jelenlétében tartják meg.

A próbaszónoklatokra meghívott jelöltek ós kiküldött biztosok uti
költségét az egyházmegyei elnökség által meghatározandó összegben és
elére az egyházközség pénztára fedezi. (68. §.)
Az esperes meghívása nélkül és saját költségén próbaszónoklatra jönni
vagy a már felvett útiköltséget visszatéríteni szigorúan tiltva van.
A próbaszónoklatra felhívott jelölt a próbaszónoklat tartását meg is
tagadhatja a nélkül, hogy azért a jelöltek közül kizárathatuék.

V. F E J E Z E T .

A választásról.
24. §. A rendes lelkészi hivatal, az Alk. 320. §-a esetét kivéve, a megüresedés napjától számított egy fél óv alatt választás ntján betöltendő.
(Alk. 71. §.)
25. §. A választó közgyűlés, a melynek napját az egyházmegyei
elnökség tűzi ki és a melynek helye rendszerint a templom, iskola vagy
imaház, legalább egy héttel elébb az istentisztelet alkalmával a szószékről a tárgy megnevezésével kihirdetendő (Alk. 40. §.) a leány- és fiókegyházakban, valamint a szórványhelyeken ós az egyházközség területén
kivül (Alk. 34., 40. §.) lakozó tagoknak, ezenkívül még a helyi szokás
szerint külön is tudtul adandó.
26. §. A választó közgyűlés tagjai:
a ) hivataluknál fogva az egyházközség felügyelője és másodfelügyelője,
rendes vagy helyettes lelkésze, illetőleg lelkészei és segédlelkészei; az egyházközség által alkalmazott vallástanárok, vallástanitók, gondnokok, pénztárosok,
jegyzők, ügyészek, ellenőrök és az egyházközség által fentartott és az annak
területén levő nem evangelikus tanintézetek ág. liitv. ev. tanárai, tanitói és a
kántor (éuekvezér).
b) Az egyházközségnek az egyházközség terheit viselő nagykorú
vagy önálló tagjai, a kik az előző évi egyházi adójukkal nincsenek hátralékban ; oly egyházközségben pedig, a hol az egyháztagok az egyház terhei viseléséhez nem járulnak, az egyház minden nagykorú vagy önálló férfi
tagja (A. 41. §.)
Az egyházközség választásra jogosult azon önálló vagy vegyes házasságban élő ág. liitv. ev. nőtagjai, ha az egyházközség fentartásához janiinak, (Alk. 42. §.) a választó közgyűlésen ezen közgyűlés bármely jogosult
tagja által képviseltethetik magukat és pedig vagy olyanformán, hogy két
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taiiu által hitelesített szavazatukat a szavazás folyamán írásban adják be
megbízottjuk által az elnökséghez — vagy olyanformán, hogy megbízottjuk helyettök is szóbelileg adja be szavavazatát, mely utóbbi esetben
azonban egy meghatalmazott csak egy meghatalmazót képviselhet s ezt is
csak azon feltétel alatt, ha meghatalmazását az elnökség által előre meghatározott helyen és időben — a mit a választó közgyűlés idejének kihirdetésével egyidejűleg kell a szószékről kihirdetni — a választás előtt
a választási elnökségnek benyújtotta.
27. §. A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes vagy ennek megbízottja és az egyházmegyei felügyelő, vagy ennek helyettese elnököl
(Alk. 68. §.) és mint elnökség:
a ) megkérdezi a választóktól, hogy ezen közgyűlés a jelen szabályrendelet 25. §-ában előirt módon lett-e összehiva?
b) ha a jegyző távol vau, vagy állása üres, ezen közgyűlés alkalmára jegyzőt választat.
A szavazás a 11. és 12. §-ok alapján s a már jogérvényesen megállapított választói névjegyzék alapján történik.
A ki a közgyűlés tagjainak ezen véglegesen megállapított névsorában
nem foglaltatik, szavazati jogot nem gyakorolhat;
c) előterjeszti a jelöltek névsorát és azokat választás alá bocsátja ;
d) azon jelöltet, a ki a szavazatok általános többségét megnyerte,
az egyházközség törvényesen megválasztott lelkészének jelenti ki (Alk. 69. §.) ;
e) előterjeszti a megválasztott részére már előre megállapított hiványt
és azt kiegészítteti (11. §. d) 36 — 38. §.) ;
f ) a választó közgyűlés lefolyásáról (két példányban) azonnal a helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel s azt maga is aláírja és a közgyűlés által
ezen czélból kinevezett hat taggal is aláíratja, egyik példányát az egyházközségnek megküldi, a másikat pedig az egyházmegyei levéltárban
elhelyezi;
g ) a választás lefolyásáról s eredményéről az esperes a püspököt
haladéktalanul értesíteni köteles.
28. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van pártja, szavazás,
ellenkező esetben közfelkiáltás utján történik. A szavazás feltétlenül elrendelendő, ha azt tiz, vagy tíznél több választó kívánja.
29. §. A szavazás ugy történik, hogy mindegyik választó a véglegesen megállapított névsor szerint külön felhivatván, miután azonosságát a
közgyűlés által az egyes pártokra való tekintettel választott három bizalmi
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férfiú igazolta, az elnökség elé járul és előszóval szavaz. A szavazás megszakítás nélkül végzendő. A névsorban utolsó választó felszólítása után
azonban az elnökség egy negyedórai záridőt tűz ki, a melynek elteltével
a szavazást bezárja és az azontúl jelentkező választókat szavazásra többé
nem bocsátja, hanem a szavazatokat összeszámítja s az eredményt azonnal
kihirdeti.
30. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános többséget,
akkor az elnökség azt a két jelöltet, a kire a legtöbb szavazat esett,
azonnal u j szavazás alá bocsátja.
31. §. Szavazategyenlőség esetén az egyházközségi felügyelő dönt;
ha pedig az jelen nem volna, vagy ezen döntő szavazatával élni nem
kívánna, a sorshúzás határoz.
32. §. A rendes lelkész élethossziglan választatik (Alk. 69. §.).
33. §. Azon egyházközséget, a mely lelkészi hivatalát a niegüresedés
napjától számított egy fél év alatt nem töltötte be, a főesperes, és eredménytelenség esetén a főesperes jelentésére a püspök — hat hétnél semmi
esetre sem rövidebb - - záros határidő kitűzése mellett, a lelkészválasztásra utasítja.
Azon egyházközségbe, mely a püspök által kitűzött határidő leteltéig
sem választott lelkészt, a püspök helyettes-lelkészt küld. (Alk. 71. §.)

VI. F E J E Z E T .

A

hiványról.

34. §. A hivány a megválasztott lelkésznek hivatala után járó évi
összes illetményeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályokban előirt
kötelességein kívül megállapított teendőit foglalja magában.
35. §. Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetménye
tisztességes lakáson és kerten kívül 800 frtnál kisebb nem lehet (Alk.
230. §.); ezenkívül köteles a fentartó testület a lelkész illendő lakását,
valamint a neki haszonélvezetre, használatra rendelt épületeket és telkeket, a belső telkeket kerítéssel ellátva (Alk. 231. §.), jókarban tartani
(Alk. 235. §.) és mindezen épületek és telkek, papi földek és rétek és
egyéb fekvőségekre eső összes közterheket, állami és egyéb adót s illetéket stb. viselni, a lelkészre személye után kirovott bármilynemü közmunkát a lelkésznek megtéríteni, illetve helyette teljesíteni. (Alk. 235. §.)
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36. §. A hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész által élvezett
javadalom (a mennyiben azt ezen lelkész egyházi felsőbbsége. esetleg a főpásztori látogatásról felvett jegyzőkönyv megerősítette, akár hiványon, akár
egyszerű közgyűlési határozaton vagy szokáson alapszik), a netalán csak a
személyhez kötött javadalmakat kivéve, soha alább nem szállítható és az
utódtól sem részben, sem egészben eľ nem vonható, hanem az (Alk. 44. §.)
utód hiványába egész terjedelmében felveendő, kivéve azon esetet, midőn
az Alk. 30. §-a rendelkezése szerint az elerőtlenedett egyházak összekapcsoltatnak, vagy tízezernél nagyobb lélekszámmal biró egyházközségek lelkészi
körökre oszlanak, a mikor is az Alk. 237. §-ának tekintetbevételével
mindenkor uj hivány szerkesztendő.
Ha pedig a hivatalától megvált vagy elhunyt lelkész hiványában olyan
rendelkezések foglaltatnak, a melyeket a tapasztalás kivihetetleneknek vagy
viszály előidézésére alkalmasaknak mutat, az esperes köteles ezeu rendelkezések megváltoztatását és az azokon alapuló javadalomnak megfelelő
egyenérték által való pótlását kívánni.
Ugyancsak köteles az esperes személyes befolyásával odahatni, hogy
az egyházközség, illetve a missiói kör tagjait a lelkész érdekében terhelő
földmivelési munkák és személyes szolgálmányok készpénzben lerovandó,
megfelelő egyenérték alapján megváltassanak. (Alk. 322. §.)
37. §. A hivány tervezetét az egyháztanács szövegezi (11. §. d) és
a közgyűlés állapítja meg, az esperes pedig, ha az a 36., 38. §. által
előirt kellékeknek megfelel, hozzájárul; ellenkező esetben észrevételeivel az
egyházközségnek ujabb szövegezés végett visszaadja.
A főesperesnek a hivány ujabb szövegezése ügyében hozott határozata
ellen a kézhezvételtől számított 15 nap alatt az egyházkerület eluökségéhez,
illetve a püspökhöz lehet felebbezni, ki a kérdésben 15 nap alatt dönteni
van hivatva.
38. §. A végérvényesen megállapított hivány tervezetet az esperes a
név és keltezés helyének üresen hagyásával, készen a választó közgyűlés
elé terjeszti és ezen közgyűlésen a megválasztott lelkész nevének beírásával és a keltezéssel kiegészítteti az egyházközség felügyelőjével, gondnokával
és jegyzőjével, ezek jelen nem létében pedig helyetteseikkel s a közgyűlés
által ezen czélra kiküldött 6 taggal aláíratja, az egyházközség pecsétjével
elláttatja, ő maga a jóváhagyási záradékkal, aláírásával és hivatalos pecsétjével ellátja, illetve megerősíti.

39. §. A missiói kör lelkészét a 3. §. értelmében az egyházmegyei
közgyűlés választván, annak hiványát is az egyházmegyei közgyűlés határozza meg és annak elnöksége s jegyzői kara irja alá, ellátván azt az
egyházmegye hivatalos pecsétjével
VII. F E J E Z E T .

A választás megtámadhatósága.
40. §. A választás érvényessége ellen (Alk. 329. §. e) a választás
napjától számítandó 15 nap alatt (Alk. 331. §.) csak a választó közgyűlés tagjai, vagy az esperes által kirendelt tisztiügyész adhat be keresetet (Alk. 395. §.) az espereshez.
A választó közgyűlés egy vagy több tagja által beadott kereset alapján az eljárás csak akkor tehető folyamatba, ha a kereset benyújtói a
felmerülő költségek biztosítására az egyházmegyei elnökség által 5 0 — 1 0 0
frt erejéig megszabott biztosítékot az egyházmegyei pénztárba befizették.
A mennyiben a befizetés a biztosíték összegének megszabásáról nyert
értesítés kézhezvételétől számított nyolcz nap alatt meg nem történnék, a
fél a keresettől elállottnak tekintetik és keresete neki visszaadatik.
41. §. Az egyházi bíróság a választást vagy megerősíti vagy megsemmisíti. (Alk. 417. §.)
42. §. A választás érvénytelenségének okozója rendszerint a per- és
eljárási költség fizetésében is elmarasztalandó, ezenkívül fentartatik ellene
a választási költség megtérítése iránt a kereseti jog. (Alk. 4 17., 418. §.)
A bíróság szabad mérlegelés alapján határozza meg, hogy ki tartozzék viselni a költségeket.
43. §. Ha a választás megsemmisíttetett, a választó közgyűlés vezetésére hivatott elnökség (3., 27. §.) a választás érvénytelenségének okozóit
a jelöltek, esetleg a választók sorából kizárja ós a választásra jogosított
testülettel a 25 — 31. §-ok rendelkezései szerint uj választást ejtet meg;
ha pedig a saját mulasztása folytán előállott szabálytalanság okozta a
választás megsemmisítését, ezen szabálytalanságot elhárítja.
44. §. Azon esetben, midőn az egyházmegyei közgyűlés, illetve annak
elnöksége (3. §.) a választó, a választás megsemmisítése iránt a kereset
az egyházkerüli törvényszékhez, annak egyházi elnökénél nyújtandó be 15
nap alatt, biróküldés czéljából (Alk. 346., 394. §.) az eljárás szabályai
különben semmiben sem változván.
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VIII. F E J E Z E T .

A hivány elfogadásáról.
45. §. Ha a választás megerősíttetett, vagy ha a választás érvényessége ellen nem adatott be a szabályszerű időben kereset, az esperes a
hiványt a megválasztott lelkésznek elküldi.
46. §. A megválasztott lelkész köteles a hivány kézhezvételétől számított 15 nap alatt a hivány elfogadását illetőleg nyilatkozni; ha ezen
idő alatt nem nyilatkozik, valamint akkor is, ha a lelkészi hivatal elfogadását feltételhez köti vagy elfogadja, de később mégis vonakodik azt elfoglalni, (49. §.) a hivány érvényét veszti és a lelkész tartozik a számadásból megállapítható összes választási költségeket megtéríteni.
A választásra jogosított közgyűlés (2., 3. §.) elnöksége ily esetekben, valamint, ha a megválasztott lelkész 15 nap alatt benyújtott nyilatkozata szerint megválasztatását el nem fogadja, a többi jelöltek közül
történő uj választás iránt intézkedik.

IX. F E J E Z E T .

A beiktatásról.
47. §. A megválasztott uj lelkész hivatalát a hivány kézbesítésétől
számított három hónap alatt elfoglalni tartozik (48. §.), ha azonban felavatva (felszentelve) még nem volna, köteles átköltözése előtt a püspöktől
a hiványnak és az esperes ajánló levelének, valamint egyéb szükséges okmányoknak bemutatásával felavatását kérelmezni.
48. §. A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és összes
ingóságainak átszállítási költségeit, valamint a felavatással járó kiadásokat
az egyházközség, illetve missiói körben a lelkészi hivatalt fentartó testület
köteles fedezni.
49. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek
megbízottja iktatja be. (Alk. 70. §.)
50. §. A beiktatás alkalmával egy egyházközségi, illetve missiói köri
közgyűlés tartatik, a melyen felszámittatnak és jegyzőkönyvbe iktattatnak
a választási, felavatási, átköltözési és beiktatási költségek. Ezeket a megválasztott lelkész a szerint, a mint a beiktatástól számítva egy, két vagy
három év előtt hagyja el hivatalát, egészben, kétharmad részben vagy egyharmadrészben megtéríteni tartozik.
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A mennyiben más egyházközség meghívását fogadja el, ezen
térítési kötelesség a meghívó egyházközséget terheli.

--

meg-

A harmadik év letelte után sem a lelkész, sem a meghívó egyház
ily költség megtérítésére többé semmiféle arányban sem kötelezhető.
Ugyanezen közgyűlésen megállapíttatik és jegyzőkönyvbe vétetik azon
arány is, a mely szerint a beiktatás évében a lelkészi javadalom az uj
lelkész és elődje vagy elődjei jogutódjai között megoszlik, hogy az uj lelkész majdan elkövetkező halála vagy elköltözése esetén mérvadóul szolgálhasson a javadalom azon arányának meghatározásánál, a mely őt vagy
családját a reája nézve utolsó szolgálati évben meg fogja illetni.
Az uj lelkészt a lelkészi javadalom hivatalának állandó elfoglalása
napjától kezdve illeti.
51. §. A beiktatás után átadja az esperes vagy megbízottja leltár
mellett az újonnan megválasztott lelkésznek gondozás czéljából az egyházközség, illetve missiói kör azon ingóságait (10. §. b), a melyek a lelkész
kezelése alatt szoktak állani.
52. §. A beiktatásról és az azt követő átadásról (51. §.) az esperes
azonnal a helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel két példányban; ennek egyikét
az egyházközségnek, illetve missiói körnek megküldi, a másik eredeti jegyzőkönyvet pedig az egyházmegyei levéltárba helyezi (10. §. b), a 10. §.
c) pontja alapján megbízottakat megbízásuk alól felmenti és a megválasztott lelkészt a legközelebbi egyházmegyei közgyűlésen bemutatja.
X. F E J E Z E T .

A helyeseréről.
53. §. Rendes lelkészek egymással helyet cserélhetnek.
Jogérvényes cseréhez szükséges, hogy a cserélni kivánó két lelkésznek szándékába mindkettőnek illetékes egyházközségi közgyűlése szabályos
választás utján beleegyezzék s azt mindkettőnek illetékes egyházmegyei
elnöksége is megerősítse s helybenhagyja.
A lelkészi hivány csere esetén is csonkitatlanul érvényben marad.
A cserélni óhajtók között a lelkészi jövedelem tekintetében létrejött
átengedő vagy leengedő megegyezés lilos és semmis.
Ezen tilalom áthágói ellen az egyházmegyei elnökség a fegyelmi eljárást megindítja.

—

140

--

B) A helyettes-lelkészről.
54. §. Az anyaegyházközségekben és missiói körökben állandóan fentartott önálló lelkészi hivatal ideiglenes vezetője: helyettes-lelkész.
55. §. Helyettes-lelkész
missiói körben:

alkalmazható

oly egyházközségben,

illetve

a ) a melyben a szomszédos egyházak nagy távolsága miatt a szomszédos lelkészeket a helyettesítéssel megbízni nem lehet. (10. §. c) p.);
b) a mely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított egy
félév elteltével az esperes és a püspök megintésére sem fog a lelkészválasztáshoz, egyelőre egy évre (33. §.);
c) a melynek megüresedett lelkészi hivatalára a második felhívás
után sem jelentkezett jelölhető egyén, egyelőre egy évre (22. §.);
d) a melynek lelkésze hivatalától jogerős határozattal fölfüggesztetett, íi, felfüggesztett lelkészuek hivatalába visszahelyezéséig (Alk. 393. §.),
esetleg a felfüggesztett lelkész hivataltól való elmozdítása esetén az igy
megüresedett lelkészi hivatal ujabb betöltéséig, vagyis az uj lelkész beiktatásának napjáig;
e) a melynek lelkésze aggkor vagy hosszas betegeskedés által hivatalos teendőinek elvégzésében akadályozva van;
f ) azon helyre, a hová az egyházkerületi közgyűlés azt
nek látja.

szükséges-

56. §. A helyettes-lelkész javadalmát a rendes lelkészszel és az
egyházközséggel az egyházmegyei elnökség közreműködése mellett, az Alk.
392. §-ának szem előtt tartásával, kötött szerződés, esetleg birói Ítélet
(Alk. 329. §. /), g) p.) határozza meg.
A rendes lelkészi javadalomnak az a), b) és c) pontok eseteiben, a
helyettes lelkész javadalmának megállapítása után netalán fenmaradó része
az egyetemes lelkészi nyugdíj intézetet iileti.
57. §. A helyettes-lelkészt a 19. §-ban elősorolt kellékekkel biró
egyének közül az 55. §. a), c), d), e) pontok eseteiben az esperes, az
55. §. b) és / ) pontja esetén a püspök nevezi ki. (Alk. 71. §.) Az esperes, illetve a püspök határozza meg egyúttal az időt is, melyre a kinevezés szól, azon esetekben, melyekben az a fentebbi pontokban előre meghatározva nincs.
58.
A helyettes-lelkészt hivatalába a főesperes vezeti
51. 52. §-ok figyelembevételével s erről a püspököt értesiti.

be az
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59. §. A helyettes-lelkész állása a 4-ik §-han elősorolt esetekben
és azon időtartam lejártával üresedik meg, a melyre a helyettes-lelkész
alkalmaztatott.

( j A segédlelkészekről.
60. §. Azon felavatott (Alk. 133. §.) egyén, a ki valamely rendes
lelkészi hivatalban a lelkészi teendőket a rendes lelkészi hivatal vezetőjének
felügyelete alatt, illetve utasításai szerint részben vagy egészben végzi,
segédlelkész.
61. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. hitv. ev. 22 éves,
feddhetlen erkölcsű, testileg, lelkileg ép, magyar honpolgár, a ki az egyetemes közgyűlés által megszabott hittanfolyamot elvégezte és az egyetemes
közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat megállotta, s a,z állam hivatalos
nyelvét: a magyart, valamint azon nyelvet is, melyen az egyházközségben
szolgálnia kell, szóban és Írásban teljesen birja, s a ki ellen a 20. § alapján
jogos kifogás nem emelhető. (Alk. 65. §.)
62. §. Segédlelkész alkalmazásának az esperes közreműködésével az
egyházközségben vagy missiói körben rendszeresített segéd lelkészi állás megüresedésekor, vagy szervezésekor, továbbá ideiglenesen akkor van helye:
a ) ha az egyházközség óhajtja, vagy
b) ha a rendes lelkész kívánja s az egyházmegyei elnökség beleegyezik ;
c) ha az egyházmegyei közgyűlés, sürgős esethen annak elnöksége
elrendeli.
63. §. A segédlelkészt egyházközségekben a közgyűlés választja,
missiói körökben az esperes nevezi ki. A püspököt erről mindkét esetben
a főesperes értesíteni tartozik.
64. §. A jelen szabályrendeletnek a felavatásról, a felavatási, átköltözési és átszállítási költségekről és ezek megtérítéséről szóló rendelkezései (49., 50. §.) a segédlelkészekre is alkalmaztatnak.
65. §. A segéd lelkészt és a 64. §-ban emiitett költségeket egyházközségekben — ha az állás rendszeresítve van — az egyházközség fizeti,
egyéb esetekben eziránt az illető egyházközség és a rendes lelkész között
létrejött egyezség intézkedik.
66. §. A segéd lel készek helycseréjére nézve a jelen
53. és 63 §-ai mérvadók.

szabályrendelet
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67. §. A segédlelkészi állás megüresedik :
a) ha rendszeresítve van, a jeleu szabályrendelet 4. §-ának eseteiben ;
b) ha nincs rendszeresítve, a 4. §. eseteiben és a rendes lelkészi
hivatal megüresedésóvel, a segédlelkész áthelyezésével, esetleg elmozdításával, vagy az alkalmazás időtartamának lejártával.
A segédlelkészt szabályellenes (Alk. 324. §.) magaviselete esetében
az esperes felfüggesztheti, a püspök pedig elmozdíthatja.

D) Költségekről.
68. §. A jelen szabályrendelet alapján megbízottaknak, valamint az
eljáró esperesnek, illetve helyettesének a lelkészi hivatalt fentartó testület
fuvar és útiköltségeit megtéríteni, ellátást adni köteles.

E) A dijakról.
69. §. A lelkészi hivány kiállításáért s megerősitéseért az esperesnek és az egyházmegyei jegyzőnek járó dijakról az egyházmegyei szabályrendelet intézkedik.

F) Az érdekeltségről.
70. §. Ha az esperes vagy esperességi felügyelő, vagy a püspök,
vagy a kerületi felügyelő valamely lelkészválasztásnál érdekelve vannak
(Alk. 342. §.), kötelesek teendőik végzésében magukat törvényes helyettesekkel helyettesittetni.

G) Záróhatározat.
71. §. A jelen szabályrendelet által nem érintett esetekben az egyházkerületi közgyűlés utasítása irányadó; sürgős esetekben pedig az egyházkerületi elnökség intézkedik s tesz utólagos jelentést az egyházkerületi
közgyűlésnek.

18. (G.) Tárgy altatott az egyházkerületi nyugdíjintézet újjászervezésére nézve, a mult közgyűlés által elfogadott irányelvek
alapján, Glauf Pál által kidolgozott szabályrendelet-javaslat, mely
előzetesen a közigazgatási bizottság véleménye kapcsán, alkotmányos nyilatkozat végett, az egyházmegyékkel közölve volt.
Meghallgattatván az egyházmegyék nyilatkozatai: kitűnt, hogy
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a javaslatot elfogadja a következő 6 egyházmegye: VI sz. k.
városi, hegyaljai, kishonti, sáros-zempléni, tátraaljai és tiszavidéki, ellenben nem fogadja el a következő 5 egyházmegye:
árvái, brassói, gömöri, liptói e's XIII sz. városi.
A közgyűlés ennek folytán a tárgyalás alá vett
szabályrendelet-javaslatot általánosságban elfogadja s
annak azon rendelkezéseit, melyek a tanár és tanitó
tagoknak az egyházkerületi nyugdíjintézetből való kibocsátására s végkielégítésére, valamint a régi tagok
s jogutódaik nyugdíjigényének a befizetések felemelése
s viszont a nyugdijak leszállítása nélkül való biztositasara vonatkoznak, már most határoza.tilag megállapítja; ellenben az uj tagok befogadását cze'lzó uj szervezeti intézkedések részletes tárgyalását a jövő köz
gyűlésre elhalasztja.
Kapcsolatosan még a következő határozatokat
mondja ki a közgyűlés:
a) Meghatalmaztatik az egyházkerületi elnökség,
hogy a tanár és tanitó tagok kibocsátására s végkielégítésére nézve megállapított
határozmányokat
végrehajtsa; nevezetesen, hogy az illetőket a nyugdíjintézetből f. é. november l-ig kitűzött határnapig való
kilépésre, a czélszerünek mutatkozó módon felhívja s
a kilépetteknek a megfelelő végkielégítési összegeket
a nyugdíj intézeti alap terhére kiutalványozza.
b) Meghatalmaztatik az egyházkerületi elnökség
hogy mathematikai biztonság szerzése végett az iránt,
vájjon a kilépendő tanár és tanitó tagok végkielégítése
után felmaradó nyugdíj intézeti tartalék-alap elegendő
fedezetet fog-e képezni a többi jogosultak nyugdíjigényének biztosítására, — az e cze'lból alkalmas
szakértővel számittassa át a nyugdíjintézet vagyonát
fond perduvé s e szakmunkálatot, az egész ügyre vonatkozó jelentése kapcsán, terjeszsze a jövő közgyűléseié.
c) A liptói és árvái egyházmegyék kötelezően felhivatnak, hogy az egyházkerületi nyugdíjintézetre
alapszabályszerűen megkívánt egyházközségi templomi
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offertoriumot saját hatáskörükben begyújtsák s a
nyugdíjintézet javára az egyházkerületi pénztárba,
részletes kimutatás kíséretében, beküldjék.
19. (S.) Tárgyalás alá került az 1895. évi kerületi gyűlés
jegyzőkönyve 42-i k és a mult évi közgyűlés jegyzökönyve 52.
pontja nyomán a folyó évi XXI-ik egyházkerületi körlevél 8-ik
pontjában foglalt indítvány, mely szerint a „Zsedényi-féle tanítói
ösztöndíj" kiosztására nézve — az ott jelzett beosztással — a
nagy alapító végakaratára, a töke megvédésére és az osztó
igazságra való tekintettel kilencz tanítói kör szervezendő az
egyházkerületben oly határozattal, hogy azok mindegyikében
egy-egy tanitó kapna évenként egy jutalomdijat, a fenmaradt
tizedik jutalomdíj pedig — 1894-ik évi kerül, gyűlési határozat
értelmében — az egyházmegyékre való tekintet nélkül, szerencsétlen helyzetben lévő nyugalmazott vagy működő egy tanítónak adassék ki.
Az egyházmegyéknek és ezek utján az egyes egyházközségeknek tárgyalásába leküldött volt ezen indítványra beérkezett
egyházmegyei nyilatkozatokból (a, brassói egyházmegye nem nyilat/

kozott) kitűnvén az, hogy három egyházmegye, nevezetesen Árva,
Liptó és XIII. sz. v. „el nem fogadó" szavazatával szemben az
indítványt hét egyházmegye elfogadta :
a kerületi közgyűlés az indítványt a szavazatok
többsége alapján elfogadottnak mondja ki s határozati
erőre emeli.
Ezen határozat értelmében 9 tanítói kör alakitta/

tik; ínég pedig az első körbe esnek Árva, és Liptó
egyházmegyék tanítói, a második és harmadik körbe
esnek Tátraalja és XIII sz. v. egyházmegyék tanítói,
a negyedik kört a VI sz. k. v. egyházmegye tanítóig
az ötödik kört a sárosi és hegyaljai egyházmegyék tanítói, a hatodik kört a tiszavidéki, a hetediket a kishonti, a 8-ikat és 9-iket a gömöri egyházmegye
tanítói, illetőleg egyházközségei képezik, a 10-ik jutalomdíj szerencsétlen helyzetben levő működő vagy
nyugalmazott tanítók egyikének fog évente kiadatni,
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az egyházmegyék pedig felhívatnak, hogy évi közgyűléseikből tegyék meg a szokásos hármas ajánlatot.
20. (G.) Olvastatott báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek s dr. Baltik Frigyes hivatalban legidősb püspöknek Ácsán,
illetőleg Balassa-Gyarmaton 1898. julius 1. és 2-án kelt meghívója, melyben az egyetemes közgyűlést, főbb tárgyainak közlése mellett, Budapestre a Deák-Ferencztéri egyházközség dísztermébe, f. évi október hó 19-ik napjának d. e. 1Q órájára tűzik
ki s arra, valamint az előző napon d. u. 6 órakor tartandó
egyetemes értekezletre egyházkerületünket, az alkotmány 148.
§-a értelmében mghivják.
Közgyűlésünk ezen egyetemes közgyűlésre, az alkotmány 114. §. p) pontja értelmében, a következőket
küldi ki képviselőkül, még pedig:
a) Megbízólevéllel:
Szentiványi József, Münnich
Kálmán, Szontagh Pál, Kubinyi Géza, dr. Meskó László,
Radvány István, dr. Markó Sándor és Benczúr Géza
világiakat; továbbá Kmeti János, Dianiska András,
Osiskó János, Strauch Béla, Materny Lajos, Túróczy
Pál, Becser Endre és Liszkay János lelkészeket.
b) Jegyzőkönyvi
kivonattal:
dr. Szánthó Gyula,
dr. Zelenka Lajos, Szentiványi Márton, Majerszky Béla,
Szontagh Andor, dr. Mikler Károly, dr. Meliórisz Béla,
Tornyos György, Madarász Pál, Fábry János, Groó
Vilmos a világiak és Kemény Lajos, Janoska György,
ifj. Draskóczy Lajos, Homola István a lelkészek
sorából.
c) Az egyházkerületünkben
főgymnasiumok
két
képviselőjéül,
az alkotmány 148. §. c) pontja alapján,
a megállapított sorrend szerint ez évben a késmárki
és a rozsnyói főgimnáziumok igazgatói, nevezetesen
Grósz Ernő és Oravecz Mihály küldetnek ki.
21. (N.) Mult évi jegyzőkönyv 21. és 22-ik pontjánál jelenti az
elnökség, hogy kerületünk az egyetemnél másodízben is megújította azon indítványát, mely szerint az egyetem egyes bizottságaiban a kerületek arányosan legyenek képviselve, az egyetemes szabályrendeletek alkotmányos tárgyalás végett mindig
10
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közöltessenek az egyházkerületekkel es hogy az egyetemes bírák
útiköltségei az egyetem pénztárából fedeztessenek. Egyetemes
gyűlés az előbbi indítványt mult évi 59. sz. határozatával ez
úttal is mellőzte, az egyetemes birák útiköltségére nézve pedig
olyképen határozott (38. sz.), hogy az egyetemes törvényszék
lelkészi és tanári tagjainak az egyetemes közgyűlésen való részvétele alkalmával felmerülő készkiadásai, a mennyiben azok a
törvényszéki eljárás alkalmával megállapittatni szokott költségekben meg nem térülnének, jövőben az egyetemes pénztárból
lesznek kifizetendők.
Tudomásul szolgál.
22. (N.) Mult évi jegyzőkönyv 23- i k pontjánál tudomásul
hozza az elnökség a theologiai intézetek egyesítésére vonatkozólag azt, hogy e tárgyban javaslattétellel megbízott theol. akadémiai nagybizottság azt érdemlegesen még nem tárgyalta, intézkedés fog történni azonban, hogy ezen most már égetővé
vált kérdés mielőbb nyerjen sikeres megoldást.
Tudomásul szolgál.
23. (N.) Mult évi jegyzőkönyv 24-ik pontjánál jelenti az
elnökség, hogy az egyetemes nyugdíjintézet f. évi január 1-én
életbe lépett, a miben Glauf Pál egyházkerületi főjegyző
szervező munkájának elévülhetlen érdeme van ; a kezelési ügyrend szerint az eperességek illetékét a kerületi pénztár fogja
beszedni és az egyetemnek beszolgáltatni, a mire nézve az esperességek már most is kéretnek, hogy ebbeli kötelezettségüknek is
pontosan feleljenek meg.
Örvendetes tudomásul szolgál.
24. (N.) Az egyetemes köz-alap 1897. évi jövedelmének felosztásáról (mult évi jkv. 25. p.) jelenti püspökünk, hogy az egyetemes köz-alap ügyeinek ellátására kiküldött bizottság 61.726 frt
97 kr. felett rendelkezett. Ezen összegből az egyetemes nyugdíjintézet pénztárába utaltatott 24.000 frt, a megmaradt 47.726 frt
97 krból, melynek egy része a zsinati törvény határozmányai által le van kötve, egyházkerületünkbe n segélyül adatott:
29 lelkésznek 100 frtjával 2900 frt, a vallástanítás czéljaira
877 frt 50 kr., a missionárius lelkész díjazására 1200 frt, az
egyházkerületi tanintézetek fentartására 2520 frt, az egyház-
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kerületi polg. leányiskolára 1080 frt, összesen 8577 frt 50 kr. A
szegény egyházak és missiók segélyezésére az e. e. e. gyámintézet rendelkezésére 2361 frt 97 kr. bocsáttatott, mely összeget
annak idején a gyámintézet fogja a négy kerület szegény egyházai között kiosztani. A segélyosztóbizottságnak tagjai kerületünkből Szent-Iványi Árpád ker. felügyelő és Materny Lajos
főesperes; a segélyezés kimutatása egyébként a kerületi körlevelekben közzététetik.
Tudomásul szolgál.
25. (N.) Az egyetemes névtárt illetőleg (mult évi jkv. 26. p.)
jelenti püspök, hogy az egyetem részéről, a mennyiben két egyházkerület a kerületi beosztásra vonatkozó szabályrendeletével
még nem készült el, munkába vehető nem volt, gondoskodik
azonban arról, hogy a kerületünkben az 1890-ik évtől végbement változások egy ideiglenes névtárban legyenek kiadva.
Tudomásul vétetik.
2(>. (N.) A bányai egyházkerületnek az iskolai vallásoktatásról való gondoskodás s ezen oktatás költségének viselése
tárgyában még az 1896-ik évben beadott indítványa folytán
kerületünk az egyházegyetem mult évi 96. sz. határozata által
nyilatkozattételre hivatván fel,
kerületünk oda nyilatkozik, hogy a vallásoktatás ellátására, az alkotmány intézkedésével egyezőleg, az iskolafentartók köteleztessenek, ha azonban erre nem volna
kellő anyagi erejök, a felsőbb egyházi hatóságtól nyerjenek támogatást.
27. (N.) A Baldácsy-alapitványra vonatkozólag jelenti az
elnökség (mult évi jkv. 27. p.), hogy a közgyűlés jegyzőkönyve
még nem érkezett meg, annyit azonban előzetesen is jelezhet,
hogy a vagyon mindjobban gyümölcsözőleg kezeltetik, jó bérletszerződések biztosítják a fokozódó jövedelmet, egyházkerületenként ez évben is 3500 frt fog jutalékul kiosztatni.
Örvendetes tudomásul szolgál.
28. (N.) Mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 28-ik pontjánál bemutattatik az egyház-egyetem pénztárainak az 1897-ik
évre vonatkozó következő számadása:
10*

—
Bevétel

Járulékokból
Adományból, segélyből
Kamatokból
Visszafizetések
Perköltségekből
Vegyes
Tőkére
Átmeneti
Készlet 1896-ról
/
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1897-ben

22.853-60
50.000 —
15.174-26
174-35
227-98
19- —
10.000-3.658-32
41.841-42

Kiadás

Tiszti fizetésekre
Járulékokban
Segélyekre
Útiköltségekre
Nyomdaköltség
'Ház- és szolgabér
Vegyes
Nyugdijalapra
Tőkésítésre
Átmeneti
Készlet

143.948.93
Allaga

Központi alap
Róth-Teleky-alap
Theologiai
,,
Közalap, tartalékkal
Z el e n ay-alap
Szinoviez alap
Lissovényi-alap
Egyet, nyugdij-alap
Ezredéves pályamű-alap
L e t é t : Brassó
Hrabovszky-alap

V a g y o n

48.954-93
46.723-54
34.84005
153.672-22
12.015-50
52.115-90
1.224-29
1.092-32
1.695-61
300 75.100- —
427.734-36

1.200-—
2.227 50.128-1.520 —
1.114-22
132-50
301-55
1.400-30.797-20
11.422-45
43.705-73
143.948-93

Elhelyezve:

Alapitó-leveleken
2.420-Kötvényeken
28.050-Államésbankpapirokban 354.195-61
Készletben, t.-pénziárban 43.068-75

427.734-36

Tudomásul szolgál.
21). (N.) Mult évi jegyzőkönyv 29-ik pontjánál jelenti az
elnökség, hogy a lefolyt közigazgatási év alatt államsegélyben
részesült: az egyházkerület évi 6000 frtban, 54 lelkész kapott
6400 frtot és 29 tanitó 400 frtig kiegészítésül 3729 frtot, öszszesen 14-829 frtot. A lelkészek kaptak 1895-ben 2400, 1896-ban
3600, 1897-ben 6400 és a jövő évre elszámolandó 1898-ban
8080 frtot, összesen 20 480 forintot 4 év alatt. A tanítók pedig
kaptak, fizetéseiknek 400 forintig kiegészítéséül, 1894/95-ben 28
tanitó 3023, 1895/96-ban 53 tanitó 6665, 1896/97-ben 33 tanitó
4267 és 1897/98-ban 29 tanitó 3729 frtot, kapott tehát összesen
143 tanitó 17.694 frt évi segélyt eddig.
Az
1897/98. évben kiosztott 3729 frtból részesült tanítók:
f
Árvavármegyében: Felső-Kubin 128 frt.
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Szepesvármegyében: Bussóczon 44 frt, Dvoreczen 83 frt,
Keresztfalván 235 frt, Lucsivnán 6 frt, N.-Eörön 160 frt, NagyFolkmárt 186 frt.
Zemplénvármegyében: Krasznóczon 100 frt.
Gömörvármegyében: Baradnán 236 frt, Bugyikfalván 140
frt, Csúcsomban 94 frt, Derencsényben 154 frt, Dusán 60 frt,
F.-Sajón 93 frt, Jólészen 278 frt, Kecsőn 121 frt, Kis-Szlaboson
185 fit, M.-Hosszúréten 45 frt, Mikolcsányban 270 frt, Perjésén
12 frt, Perlaszon 141 frt, Ploszkón 179 frt, Ratkó-Szuhán 106 frt
Rónapatakán 195 frt, Szászán 99 frt, Szilistyén 121 frt, Uj vásárt
119 frt és U.-Lehotán 46 frt.
Tudomásul szolgál.
30. (N.) Mult évi jegyzőkönyv 30-ik pontjánál elnökség
jelenti, hogy a lefolyt közigazgatási évben egyházkerületünk
körében segélyt kaptak: 12 intézet 6502 frt 63 krt, 73 egyház
9478 frt 27 krt, 77 lelkész 11.215 frt 82 krt, 41 tanitó 4664 frtot,
26 lelkészözvegy 880 frt 87 krt és 2 lelkészárva 50 frtot, öszszesen 85 testület és 146 egyes 32.791 frt 59 krt. Ezen segély
jött: a vallás- és közoktatásügyi miniszterumtól 14.829 frt, közalapból 5780 frt, Baldácsy-alapitványból 2020 frt, egyetemes és
kerületi gyámintézetektől 3084 frt 84 kr., Német G. A. egylettől 6042 frt 75 kr., Atzendorfer-féle bécsi alapitványból 100 frt
és a Zsedényi-féle alapítványból 935 fit. A részletes kimutatás a körlevelekben fog közzététetni.
Tudomásul szolgál.
31. (N.) M. é. jegyzőkönyv 31-ik pontjánál elnökség jelenti,
hogy egyházkerületünknek az 1896-ik évben XXXIV. sz. alatti
határozatát az egyházegyetem elfogadván, intézkedett a 800
frton alóli lelkészi fizetéseknek egyöntetű irányelvek szerint való
összeírás tervezete iránt. Erre vonatkozólag az országos segélytosztó bizottság javaslatát beterjesztette, azt az egyetemes gyűlés
(mult évi 52. jkönyvi p.) azon kijelentéssel fogadta el, hogy az
összeírásnak foganatosítása, midőn ennek szüksége elérkezik, az
elfogadott javaslat a)—g) pontozatai szerint fog eszközöltetni.
Tudomásul szolgál.
32. (N.) M. é. jegyzőkönyv 32-ik pontjánál püspök jelenti,
hogy 1897. julius 1-től 1898. junius 30-ig 362 (—4) miniszteri
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rendeletet vett kézhez és pedig általános érdekű 89, főiskolákra
vonatkozó 59, középiskolákat érdeklő 178, segélyeket tárgyaló
36 miniszteri rendeletet, ezek az érdekelt testületekkel és felekkel körlevelekben és közvetlen közöltettek s hogy ezek között
olyan rendelet nem fordul elő, mely a jelen közgyűlés különös
intézkedésének tárgya lehetne.
Tudomásul vétetik.
33. (S.) Mult évi jegyzőkönyv 39-ik pontjánál olvastatott
az egyházkerületben fennálló középiskoláknak 1897/98-ik tanévi
állapotáról szóló jelentés, mely a következőkről hoz kimeritő
adatokat:
Az egyházkerületben hat főgymnasium van. Tannyelv a
magyar: Késmárkon és Iglón az alsóbb osztályokban kisegitőnyelv a német. Párhuzamos osztály sehol nem volt, Késmárkot
kivéve, mely eddigelé államsegélyben nem részesül, a többi öt
gymnasium 66 ezer frt államsegélyt kapott.
A beiratkozott tanulók száma 2041 (15-tel több, mint az
előző tanévben). Vizsgázott 1953, ezek között 68 magántanuló.
Legtöbb magántanuló volt Nyíregyházán: 23. Ismétlő volt
összesen 79. A görögpótló tanfolyamban 297 tanuló vett részt.
Késmárkon eddigelé sincs görögpótló tanfolyam.
Vallásra nézve a vizsgázott 1953 tanuló között volt: ág.
hitv. ev. 628 (32* 15%), ev. ref. 400 (20*05%), róm. kath. 406
( 2 0 - 8 7 » , görög kath. 28 (P43 0 / 0 ), görög keleti 5 (0*25%),
izraelita 486 (27*87%). Az ág. hitv. evangélikusok Vs-át sem
képezik az összes létszámnak. Több izraelita, mint ág. hitv.
e varig, volt Eperjesen (83 ág. hitv. evang., 133 izraelita) és
Nyíregyházán (91 á. h. evang., 155 izraelita). Több róm. kath.,
mint ág. h. evang volt. Iglón (103 á. h. evang. és 146 r. k.)
Aránylag legtöbb ág. h. evang volt Rozsnyón.
Anyanyelvükre nézve volt: magyar 1465 (75%), német
385 (19*7%), tót 101 (5*3%) és kettő más nyelvű. Illetőségre
nézve 8 más államból valón kivül valamennyi magyarhoni volt.
Az egészségi állapotot tekintve: 1174 könnyű, 103 sulyosb
és 30 járványos betegedési eset fordult elő, haláleset csak
egy volt.

Az eV végéig megmaradt 1885 nyilvános tanuló között
erkölcsi magaviseletre nézve volt 1488 jó, 383 szabályszerű, 18
kevésbé szabályszerű. A fegyelmi eseteket tekintve, 62 igazgatóilag,
28 tanárkarilag lett megróva, consilium abeundit kapott 12 tanuló,
kizáratott 2.
A tanulók igazoltan mulasztottak 32.530 tanórát, nem igazolva
654-et. Nem mulasztott egy tanórát sem 399 tanuló, igazolatlanul mulasztottak tanórát 294-en.
A tanulmányi előmenetelre nézve a vizsgázott 1953 tanuló
közül minden tantárgyból „jeles" kalkulust kapott 1 3 6 ( 6 - 9 5 % ) ,
„jót" 3 6 7 ( l 8 - 7 8 ° / o ) , „elégségest" 9 8 3 ( 5 0 - 3 % ) . Egy „elégtelent"
kapott 2 2 8 ( 1 1 . 6 7 % ) , két „elégtelent" 1 4 3 ( 7 - 3 % ) , több „elégtelent" 9 6 ( 5 ° / o ) .
A rendkívüli tantárgyakat illetve: a franczia nyelvet Késmárkon, Nyíregyházán és Rimaszombaton 43-man; az angol
nyelvet Késmárkon 4-en, a magánrajzot 225-en, a műéneket
473-man, a zenét 109-en, a gyorsírást 215-en, a vívást 93-man
tanulták.
Önképzőkörök mind a hat főgynasiumban voltak 380 taggal. Német önképző-körök Késmárkon és Iglón 99 taggal, zenekörök Késmárkon, Nyíregyházán és Rozsnyón 66 taggal, tornakör (Eperjest és Nyíregyházát kivéve) 209 taggal, gyorsírókor
volt Iglón, Késmárkon és Rozsnyón 116 taggal, dalkör (Rimaszombatot és Eperjest kivéve) 164 taggal, vivókör volt Késmárkon, ugyanott olvasókör és Iglón mathematikai-kör.
Tanári kar: A 6 főgymnasiumban működő tanárok, tanítók
összes száma 104 volt. Ezek között rendes-tanár 62, helvettestanár 8, vallástanár 19, bejáró óraadó 5, tornatanitó 6, rendkívüli tárgyat tanitó 4. A rendes tanárok közül állami oklevéllel
bir 28, felekezeti oklevéllel 23, jogosítvány nyal 11. A rendes
tanárok fizetésének minimuma (Késmárkon) 1000 frt és 200 frt
lakpénz, maximuma 1600 frt 250 frt lakáspénzzel és 5 százforintos korpótlékkal. A helyettes tanárok fizetése 800—900 frt.
A főgymnasiumok helyiségei összes száma 184. Ezekből
tanterem 51, tápintézeti 28, könyvtári 10, téli tornaterem 6, rajzterem 6, természetrajzi szertár 10, természettani szertár 10, vegytani 1, tanári szoba 6, igazgatói iroda 5, levéltár (Nyíregyházán)
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1, olvasóterem (Iglón ós Rimaszombatban) 2, nagyterem 1, földrajzi szertár 1, egye'b helyiség 46. Üdülő- és játszótér van
mindenütt.
Tanitási eszközök: A hat főgymnasium 77.532 természetrajzi, 2321 természettani, 2250 vegytani, 711 földrajzi, 1574
tornászati és 9335 rajztanitási- eszközökkel rendelkezett. Az
érem- és pénzgyüjtemények 11.025 darabot számláltak, a történeti,
régiségi, művészeti és philologiai muzeumok 385 darabot.
A 6 tanári könyvtárban volt 42.191 szakmunka 79.231 kötetben, továbbá 389 folyóirat 5623 kötetben és 8606 vegyes mű
26.167 kötetben. Az ifjúsági könyvtárakban van 1324 drb tankönyv és 12.758 drb ifjúsági olvasmány.
A 6 főgymnasiumban a tandijelengedés kitett 3500, a tápdijelengedés 1700 frtot. Olcsóbb élelmezésben részesült 595, intézeti
ösztöndijat kapott 196, külső ösztöndijat 25 tanuló, jutalomban
részesültek 143-man, segélyben 116-an.
A 6 főgymnasium összes vagyona 1,500.000 frtot képvisel.
Az évi bevétel volt 216.352 frt, az évi kiadás ugyanannyi.
Tudomásul vétetik.
34. (S.) A kerületi tanügyi bizottság azon jelentésére, hogy
a múlt évi egyházkerületi közgyűléstől (jk. 16., 40., 50.) és részben a f. évi rendkívüli kerületi gyűléstől (jk. 17.) vett utasításoknak, melyek szerint középiskoláinkban, az idegen középiskolákban és kereskedelmi akadémiákban a vallástanitásra nézve külön
tanterv, nemkülönben alkalkalmas tankönyv készítése iránt javaslatot tegyen, az egyházkerület népiskoláiban kötelező használatra
javasolt tankönyvek jegyzékét kiegészítse, tanügyi rendtartási
tervezetet készítsen és az árvái és liptói egyházmegyék egyházközségei elemi iskoláiban használt egy-egy példányukban beküldött tankönyveket megbírálja, az arra engedett idő rövidsége
miatt mindaddig eleget nem tehetett;
a kerületi közgyűlés a tanügyi bizottságot odautasitja, hogy az itt elősoroltakra nézve javaslatait elkészítvén, az iránt a jövő évi egyházkerületi gyűlésnek
jelentést tegyen.
35. (S.) A vallástannak ellenőrzésére általán, valamint különösen a főgynmasiumok VIII. osztályaiban a szigorított vizs-

gákra vonatkozólag a kiküldött kerületi biztosok jelentése alapján egybefoglalva a következők terjesztettek elő:
1. Szigorított VIII. osztályú vallásvizsga az egyházkerület
mind a hat főgymnasiumában tartatott. Megvizsgáltatott összesen 96 á. h. ev. és 22 ev. ref. tanuló. — Az á. h. ev. között
50 jeles, 33 jó és 11 elégséges osztályzatot nyert. — Idegen
főgymnasiumokban és főreáliskolákban, még pedig szám szerint
12 iskolában 26 á. h. ev. tanuló tett szigorított VIII. osztályú
vallásvizsgát, 20 jeles, 6 jó eredménynyel.
2. Hat idegen tanítóképzőben 97 á. h. ev. növendékünk
volt, kik között 91-en nyertek a vallástanból osztályzatott, 71
jelest, 15 jót, 5 elégségest.
3. Idegen, számszerint 30 középiskolában az I—'VII. osztályokban 313 á. h. ev. tanuló tanult. Jelesen vizsgázott ezek
között a vallásból 111, jól 86, elégségesen 33, osztályzata nincs
kimutatva 83-nak.
4. Kereskedelmi iskolákban, illetve akadémiákban 144 á. h.
ev. növendék volt. A vallástanból vizsgát tettek ezek közül 78-an
jeles, 20 jó, 1 elégséges, 1 elégtelen eredménynyel, osztályzata
nincs 34-nek.
5 Húsz polgári fiu- és leányiskolába, felső leánynöveldébe
788 á. h. ev. járt. Ezek között a vallástanból osztályzatot nyert
349 és pedig jelest 211 jót 90, elégségest 44, elégtelent 4, osztályzata nincsen 439-nek.
6. Iparostanoncz, állami felsőbb népiskola, vasipariskolába
járt 235 á. h. ev. tanuló. Ezek között a vallásból jelesen vizsgázott 26, jól 20, elégségesen 3, osztályzata nincs 186-nak.
A beérkezett jelentésekből kitűnt, hogy a tantervet igen
kevés helyütt tartották be és hogy a vallástanitásnak az idegen
tanintézetek sokjában hetenként csak egy óra volt szánva.
7. Az algymnasiumi osztályokban a legtöbb helyütt eredn lény nyel taníttatott az egyházi ének. Az ifjúság vallás-erkölcsi
életének fejlesztésére pedig, kivált saját intézeteinkben, a lehető
legnagyobb gondot fordították az illető lelkészek és hitoktatók.
8. Azon idegen iskolák között, hol á. h. ev. növendékeink
az ev. ref. tanulókkal együtt tanulják a vallástant, ev. ref. hitoktatóktól kitűnő eredményt mutatnak fel: a mármaros-szigeti
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ev. ref. főgymnasium, ugyanott az áll. felsőbb leánynövelde, a
szathmár-németi es az ungvári fogyrnnasiumok, a brassói főgymnasium, ott a köze'pkereskedelmi és reáliskola, a mely tanintézetekben ág. liitv. ev. növendékeinket a legnagyobb előzékenységgel gondozták. Ezzel szemben:
9. A kiküldött biztosok jelentéséből kitűnik, hogy nevezetesen az ev. ref. tanintézetek többjében á. h. ev. növendékünk
saját vallásukban való tanítására gond nem igen fordíttatott, sőt
hogy több helyütt biztosaink hivatalos működésűk végzésében
akadályoztattak.
A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul veszi, felkérvén a püspököt, hogy az ev. ref. tanintézetekbe járó
hitsorsos növendékeink saját vallásukban való tanítása
és erkölcsvallási nevelése érdekében — az itt-ott e
részben előforduló akadályok elhárítása czéljából — a z
illető ev. ref. püspöki hivatalokkal érintkezésbe lépjen,
valamint hogy a vallásvizsgák mindenütt egyöntetű
megtartása és azokról kimerítő és egymással egybevágó jelentések beküidhete'se tárgyában a kiküldetni
szokott kerületi biztosokkal őket táje'koztatólag értekezni szíveskedjék.
36. (S.) Olvastatott az Eperjesen fennálló négy évfolyamú
kerül, theologiai intézet jelentése. E jelentés értelmében az intézetben 3 rendes, 1 segédtanár és 4 kisegítő tanerő működött.
A hallgatók száma (I. tanfolyam 2, II. tanfolyam 6, III. tanfolyam 4, IV. tanfolyam 5) összesen 17 volt. Alapvizsgálatot
tett folyó év junius 17-én 6 hittanhallgató és pedig 1 jeles,
1 jó és 4 elégséges eredménynyel. Szakvizsgálatra jelentkeztek
folyó év junius 23-án 5-en, letették azt jelesen 1, jól 2, javitó
vizsgára utasíttatott 2. Az internátus a convictus épületében 4
szobából és egy előszobából áll. Az elmúlt tanévben 11-en laktak benne. Mindezek ingyen kaptak ott a szálláson kivül reggelit, fűtést, világítást és kiszolgálatot. Ebédet és vacsorát a
convictusban kaptak évi 62 frtért a theologusok, az internátusban lakók 10, 20, 30 frt elengedésben részesülnek. A collégium
adja a szállást díjmentesen, a convictusi pénztár fedezi a fűtési,
világítási és kiszolgálati költségeket, az internátus fentartására

— 155

--

fordittatik azonfelül a Schwarz-fe'le alapítvány 100 forintnyi
jövedelme, nagylelkű adakozóktól befolyt 164 frt 44 kr.
A testületi szellem a theologusok közt teljesen megnyugtató jó. A theologiai intézet hallgatói megünnepelték: márczius
15-e't, október 6-át, október 31-én a reformáczió emléknapját
és május 22-én Osengey Gusztáv theologiai tanár 30 évi tanári
működése jubileumát.
Rendes tanárok: 1. Osengey Gusztáv, ezidei dékán, az
ó-testamentom és tört. theol. tudományok előadója, a theologiai
önképző és önsegélyző egyesület elnöke. 2. Mayer Endre, az uj
szövets. theol. tudományok, a pastoralis liturgika előadója, a
homiletikai, liturgikai és katechetikai gyakorlatok vezetője, az
internátus felügyelője, a theol. belmissiói egyesület elnöke, convictusi ephorus. 3. Dr. Szlávik Mátyás, a bölcsészeti és rendszeres theol. tudományok, a dogmatörténet, homiletika és német
nyelv előadója, a tanári értekezlet jegyzője, ezidei collégiumi
igazgató.
Segédtanár: Frenyo Lajos, az encyclopaedia, hermeneutika,
uj-szövetségi görög nyelv, latin és bibliai tót nyelv, vallástörténet, gyakorlati exegesis és a hegyi beszéd magyarázatának
előadója.
Kisegítő tanerők: 1. Dr. Mikler Károly, jogtanár, az egyházjog előadója. 2. Dr. Horovicz Imre, gyakorló orvos, a közegészségtan előadója. 3. Szánik Ernő tanitó, az egyházi ének
vezetője. 4. Husz Ármin, collégiumi főgymn. tanár, a testgyakorlat vezetője.
Tudomásul vétetik.
37. (S.) Olvastatott az Eperjesen fennálló kerületi tanitóképezdéről szóló jelentés, mely szerint az 1897/98-iki tanévben
több személyi változás fordult elő. Ugyanis a collégiumi igazg.
választmány 1897. junius 29-én Perényi Vilmos főgynmasiumi
tanárt választotta meg további két évre intézeti igazgatónak;
Zsarnoviczky István rendes tanár betegeskedése folytán egy
évi szabadságot kapott, az utóbbi időben államilag nyugdíjaztatott; a Simko Endre távozásával megürült természettudományi-menyiségtani tanszékre Slajchó Mihály szarvasi helyettes
tanár választatott meg rendes tanárnak egy próbaévre. Zsar-
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noviczky helyettesitéseképen a vallástani, zene és tétnyelvi tárgyak ellátására pedig Kapi Gyula rimaszombati kántortanító
lett helyettesi minőségben egy évre alkalmazva.
Az intézetbe felvétetett 38 tanuló, az I. osztályba 10, a
II.-ba 13, a III.-ba 15. Vallás szerint: 36 ág. hitv. evang., 1
róm. kath., 1 izraelita. A 36 ág. hitv. ev. tanuló valamennyi
kerületünkbeli. Bennlakásban részesült 35. Az ág. hitv. evang.
tanulók élelmezésére a kerület 1200 frtfcal járult. A tanítás
szeptember havában tanárhiány miatt kisegítéssel, októbertől
fogva a tanév végéig teljesen szabályosan folyt le. Az osztályvizsgálatok - - tekintettel arra, hogy az összes jelentések a
julius hó 10-én megnyiló egyházkerületi közgyűlésen bemutathatok legyenek — ez évben már junius 2—10. napjain tartattak meg a rendes növendékekkel. A magántanulók felvételi
és osztály vizsgái junius 14—15-én voltak. Püspöki engedélylyel
felvételi vizsgát tett 9, osztály vizsgát 24 tanuló.
Tudomásul vétetik.
38. (S.) A múlt évi kerül, gyűlés 43. jegyzőkönyvi pontja
kapcsán olvastatott a Rozsnyón fennálló kerületi polgári leányiskola állapotáról és működéséről szóló jelentés, mely dicsérőleg
kiemeli, hogy ezen intézetünk a nőnevelés iránt korunk által
emelt kívánalmaknak magas színvonalán állva, feladatának minden tekintetben a legjobban megfelelni igyekszik s benne a
tudomány, művészet és — a mi a nőnevelés egyik legfontosabb
feladata — a női nemes jellem és vallásos kedélyképzés oly
szoros összefüggésben állanak egymással, miszerint a társadalmi
és egyházi élet az ezen intézetből kikerülő növendékekkel szemben a legszebb reményekre jogosít. A vizsgák a növendékek
lelkiismeretes szorgalma és buzgó igyekezetének voltak szóló
bizonyságai; értelemre valló világos feleleteik, kiállított rajz- és
kézimunkáik lelkesült közelismerésre ragadták a vizsgákon nagyszámban megjelent helybeli és vidéki szülőket és az érdeklődő
közönséget. Mindezekben az érdem oroszlánrésze az intézeti
igazgatónőé, a kinek lankadatlan munkásságától ösztönöztetve,
a tantestület egymás között nemesen versenyezve, kiváló szakértelemmel végzik teendőiket. Nagy elismeréssel szól a jelentés
a németországi nevelőnő szakavatott munkásságáról és alapos
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tanításáról, mely a szülőknek a nemet nyelv elsajátítása iránt
táplált igényeit is teljesen kielégíti, mert a növendékek e tekintetben is meglepő könnyűséggel szerzik ismereteiket. Az intézet
életrevalóságát és fellendülését mi sem bizonyítja jobban, mint
azon körülmény, hogy az 50 növendékre berendezett internátus
már az első évben megtelt s a jövő tanévre is csak 8 hely
üresedett meg. Az intézet biztosnak vehető haladásával igen
közeli a kilátás, hogy az épületnek kibővítése válik szükségessé,
a mennyiben különösen az étterem és a hálószobák már eddigelé is kicsinyeknek és élégteleneknek bizonyultak, vizsgái és
nyilvános ünnepélyekre szükséges nagyobb terme pedig egyáltalán nincs.
Ezen jelentéssel kapcsolatban felterjeszti az intézet iskolaszéki elnöksége Bartholomaeidesz Adél intézeti igazgatónő, valamint Hajcsi Nelli tanítónő hiványát a kerületi elnökség által
megerősítés végett, valamint azon kérelmét, hogy a kerületi
közgyűlés Ulicsny Eugenia zongoratanitónőt — kit az iskolaszék folyó év és hó 4-én tartott ülésében több évi sikeres működés után állásában véglegesített — ez állásában megerősíteni
szíveskedjék, nemkülönben aziránt való megkeresését, hogy az
1897/98-i k tanévi számadások, azon okból, mivel a tanév befejezésétől mostanig terjedő idő nem volt elegendő arra, hogy
azokat az intézeti pénztárnok felülvizsgáltassa., e hó végével
megtörténő megvizsgálás után a kerületi számvevőszékhez legyenek felülvizsgálás és jelentéstétel ezéljából felküldhetők.
Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi
polgári leányiskola minden tekintetben helyes vezetéséről, sikeres működéséről és fellendüléséről szóló jelentést a legörvendetesebb tudomásul veszi, az intézetet
vezető igazgatónő, valamint az intézetben működő tanerők iránt méltó elismerésének, az intézetet kormányzó
iskolaszék és ebben elsősorban Terray Gyula egyházi
iskolaszéki elnök, mint az intézet lankadatlan buzgalmu
és czéltudatos vezetője iránt a méltán kiérdemelt elismerésének ad kifejezést; Bartholomaeidesz Adél igazgatónő és Hajcsy Nelli tanítónő hiványainak egyházkerületi megerősítését elhatározza, Ulicsny Eugenia
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zongoratanitónot véglegesített állásában megerősíti és
az intézet iskolaszékét odautasitja, hogy az 1897/98-ról
szóló számadásokat felülvizsgálás végett a kerületi
számvevőszékhez mielőbb tegye át.
39. (S.) Az eziránt való püspök-elnöki jelentés, hogy az
egyházegyetem tiszakerületi lelkészvizsgáló bizottsága folyó évi
junius 24-én Eperjesen tartott ülésén Okályi Viktor lelkészjelölt
a lelkészi vizsgát minden tantárgyból jeles eredménynyel letette
és hogy neki a papi oklevél kiadatott:
Tudomásul vétetik.
40. (S.) Püspökünk jelenti, hogy az egyházkerület tanitóképzőintézetében a tanképesitő vizsgálatot Eperjesen mult évi
szeptember hé 24. és 25-ik napjain, ujabban pedig a folyó évi
junius 20—25-ik napjain tartotta meg. Az első alkalommal a
jelentkezett 11 tanítójelölt közül 2 jeles, 3 jó és 6 elégséges
képesítőt nyert; a lefolyt tanév végén pedig 30-an jelentkeztek
képesitő vizsgálatra, még pedig 17 felekezetünkbeli, 4 ev. ref.,
4 római kath. és 5 izraelita jelölt. Képesittetett 2 kitűnő, 6
jeles, 11 jó és 7 elégséges eredménynyel, 4 pedig javitó vizsgálatra utasíttatott. A képesítettek közt kántor 15 van.
Tudomásul szolgál.
41. (S.) Olvastatott az érettségi vizsgákra vonatkozó évi jelentés, mely szerint:
1.Egyházkerületünk mind a hat főgimnáziumában az 1897/98.
tanévre szóló rendes érettségi vizsgák fennálló egyházi törvényeink,
szabályrendeleteink értelmében az egyházkerületi biztosok elnöklete alatt és a kormányképviselők ellenőrzése mellett megtartattak.
2. A beterjesztett elnöki jelentések azon örvendetes tényről tesznek tanúbizonyságot, hogy a tanári kar szakavatottan
és buzgón teljesítette kötelességét, hogy mindenütt nemes hivatása magaslatán állott, kellő komolysággal és szigorral tudván
párositani az ifjakkal szemben az atyai jóságot; minek áldásos
hatása a tanulók tanulmányi előhaladásában és szép erkölcsi
magaviseletében nyilatkozott.
3. Pótvizsgálat tartatott 1897. szept. 12-én Eperjesen. Az
erre jelentkezett 13 tanuló az Írásbeli érettségi után 7-re apadt
le, a 7-ből is időközben visszalépett 3, a szóbeli vizsgára bocsátott
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négynek is a feleletei elégteleneknek találtatván, három hó múlva
tartandó javitó érettségi vizsgára utasittattak.
4. Ugyancsak Eperjesen 1897. szept. 13-án tartatott meg
a javitó érettségi vizsgálat, melyen a megjelent 19 tanuló közül
1 jó, 13 elégséges osztályzattal lett érettnek nyilvánítva, 5 pedig
a deczember havi javitó vizsgára utaltatott.
5. Nemkülönben Eperjesen 1897. decz. 22-én lett megtartva
az első és második javitó érettségi pótvizsgálat. Az elsőre ketten,
a másodikra négyen jelentkeztek, mindhatan érettnek nyilváníttattak.
6. Az 1897/98-iki rendes érettségi vizsgák eredménye a
következő: a) Eperjesen
19 ifjú közül jelesen érett lett 2, jól
érett 2, érett 11. Két hó múlva leendő pótvizsgára utasíttatott 3,
egy év múlva teendő vizsgára pedig 1 tanuló, b)
Nyíregyházán
40 tanuló közül 1 jelesen, 9 jól érett, 23 érett, 6 tanuló
2 hó múlva teendő pótvizsgára lett utalva, 1 pedig eg}" évre
visszavetve, c) Rozsnyón 28 ifjú közül jelesen érettnek 3, jól
érettnek 8, érettnek 14 ifjú nyilváníttatott, két hó múlva teendő
pótvizsgára utasíttatott 2, egy évre visszavettetett 1. d) Késmárkon 28 tanulóból jelesen érett 6, jól érett 6, érett 11, két
hó múlva pótvizsgát tehet 4, egy évre vissza lett vetve 1.
e) Iglón 64 tanuló lett megvizsgálva, ezek között jeles érettnek
7, jól érettnek 17, érettnek 28 lett kihirdetve. 2 hó múlva leteendő pótvizsgára 9 lett utasítva, 1 évre egy tanuló visszavetve,
2 tanuló pedig — ismétlő érettségi vizsgán egynél több tárgyból elégtelen jegyet kapván — mint többé érettségi vizsgát nem
tehető, végleg visszautasittatott. í j Rimaszombatban
38 tanulóval tartatott meg az érettségi vizsga. Jelesen érettnek 3, jól
érettnek 9, érettnek 19 tanuló lett kihirdetve, 5-en 2 hóra visszavetve, 2 pedig rosszullét miatt vizsga közben visszalépett.
7. Mind hat középiskolánkban 237 tanuló bocsáttatott szóbeli
érettségi vizsgára, kik közül jelesen éretteknek 22-en (9*2S°/o),
jól éretteknek
52-en (21-94%), éretteknek
125-en (52'74°/o)
nyilváníttattak, két hónap múlva teendő javitó vizsgára utasíttatott (a Rimaszombatban felelet közben megbetegedett 2 tanulóval együtt) 31 (13°/o), egy évre visszavettetett 5 (24°/o) és többé
vizsgára nem bocsáthatónak nyilváníttatott 2 tanuló.
o

*/
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8. Az elnöki jelentések során elismeréssel említtetik fel,
hogy az ellenőrző kormányképviselők mindenütt a kerületünket
képviselő vizsgálóbizottsági elnökökkel egyetértően, szakférfiakhoz méltó tapintatossággal jártak el.
Az egyházkerületi közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi.
42. (S.) Püspökünk bemutatja az iglói, nyíregyházai és rozsnyói
főgymnasiumoknak állam segély eztete'sükre vonatkozó, a nm. vallásés közoktatási ministériurn által elfogadott és aláirt szerződéseket,
jelezvén, hogy a rimaszombati főgymnasium ugyanazon tárgyú
szerződésének végleg elintézése a legközelebbre várható és
jelentvén, hogy az eperjesi főgymnasiumnak az államsegélyeztete's iránt való fölterjesztésére vonatkozólag ministeri intézkedés
eddig nem történt.
Jelenti egyúttal a püspök, hogy az egyházkerület és az
egyházegyetem az iránti határozatának értelmében és betartásával mind hat kerületi főgymnasiumunkban rendes vallástanárok
választattak, nevezetesen: Eperjesen: Frenyo Lajos, Iglón Thern
László, Késmárkon Zvarinyi Sándor, Nyíregyházán Adorján
Ferencz, Rimaszombatban Glauf Pál és Rozsnyón Törköly János,
a kik is tisztükben működtek, Késmárkot kivéve, a hol folyó
évi márczius hó elejétől az illető tanár hivatalától való felfüggesztése óta a vallástanitást ideiglenesen az illető osztálytanárok vették át.
Tudomásul szolgál.
43. (S.) Püspökünk előadja, hogy — m i u t á n kerületi hat főgymnasiumunk közül már csak a késmárki az, mely eddigelé
az államsegélyt igénybe nem vette és pedig nevezetesen azért
nem, mert attól tart, hogy annak igénybevétele által autonom
jellegében csorbát szenvedhetvén, ennek következtében a Jóny
Tivadar-féle nagy hagyatékot koczkáztat.ná; miután az igénybe
nem vétel folytán az ottani főgymnasium nincs azon helyzetben,
hogy a középtanodák iránt támasztott korszerű követelményeknek
megfelelhetne, a menyiben a tanárok fizetése ott a szálláspénzzel együtt csak évi 1200 frt, görögpótló tanfolyama., rajztanára,
convictusi hajléka nincsen, megfelelő tanhelyiségek, nagyobb termek hiányában is szenved, múzeumait, szertárait, könyvtárát
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pénzhiány miatt kellőképen föl sem szerelheti, minek következtében az ott fennálló, hajdan hires és viruló elsőrangú intézet hanyatlásnak indul, a felmutatott taneredményre nézve testvérintézeteivel nem versenyezhetvén, tanulói száma mindegyre
apadván és különösen a miatt, hogy nevezetesen a fiatalabb tanerők az intézetet csak átmeneti semináriumnak tartván, a mint
másutt jövedelmezőbb alkalmazást találnak, a késmárki lyceumot
elhagyják, a mi a taneredményre nézve a legnagyobb hátránynyal jár — ő mindezen sajnos körülményeknek és a késmárki
kerületi középtanoda válságos helyzetének komoly megszivlelésével ezen ősintézetünknek is jövője iránt a legmelegebb érdeklődéssel, a nehéz bajoknak ott orvoslását cze'lozva — az államsegélynek éppen az autonómiának helyes értelmezésénél fogva
ott köteles elfogadása tárgyában az illetékes tényezőkkel fent
a magas kormánynyal és lent a lyceumban személyesen értekezett, intézkedett. Jelenti továbbá e tárgyra vonatkozólag a
püspök, hogy a késmárki főgymnasium tanári kara 1897. decz.
25-én az ottani lyc. pártfogósághoz terjedelmes és megindokolt
emlékiratot intézett, melyben az intézet mindennemű fogyatékosságaira és hanyatlása okaira mutatva, mint mentőeszközt, az
államsegély igénybevételét és elfogadását sürgetőleg kéri, hogy
az iskolai tanács ezen tanárkari memorandumot 1898. jan. 19-én
tartott ülésében tárgyalásba vette és elhatározta, hogy mielőtt
ezen fontos kérdésben döntene, előbb egyes nevesebb jogtudósoknak, nevezetesen dr. Sztehlo Kornél, Gresch Ágost, Nagy
Árpád és dr. Blásy Kálmánnak, véleményét akarja meghallgatni
arra nézve, ha váljon az államsegély elfogadása nem jár-e
veszélylyel a Jóny-féle hagyatékra nézve? hogy a kikért ezen
jogászi vélemények alapján az iskolai tanács azon meggyőződésre jutván, miszerint az államsegély elfogadása nemcsak hogy
a Jóny-féle végrendelettel nem ellenkezik, hanem ellenkezőleg az
egyedüli eszköz a hagyományozó intentióinak végrehajtására,
1898. évi junius 14-én megtartott üléséből a pártfogóságnak az
államsegély igénybevételét a legmelegebben ajánlotta, mire is
a pártfogóság f. év junius 29-én megtartott közgyűlésében az
államsegély igénybevételét határozatilag és egyhangúlag kimondta, megbízván az intézeti felügyelő tisztéről való lököszö11
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nése után a megválasztott új felügyelőt az ügyben a kellő
további lépések megtételével.
Az egyházkerületi közgyűlés, mely a késmárki
ősrégi hires lýceum jövőjét, felvirágzását szivén hordja
és érdekeit a legmelegebben gondozni akarja, azon
intézetét, melyet Jóny Tivadar, a nagyemlékű végrendelkező „mintaintézet" fokára óhajtott emelni, miután
az iránt, hogy protestáns középtanodáink az államsegély igénybevétele és elfogadása által felekezeti jellegüket egyáltalán el nem veszítik, az egyetemes gyűlés már régebben határozott: a midőn püspökünknek
ez ügyben melegen érdeklődő, a mellett határozottan
erélyes, intéző közbelépése és eljárásáért elismerését
fejezi ki, a késmárki lýceum ügyeit kormányzó pártfogóságot odautasitja, hogy haladéktalanul tegye meg
az államsegély igénybevétele tárgyában a kellő intézkedéseket, a püspököt pedig felkéri, hogy erélyes közbevetése által hasson oda, miszerint az államsegély a
késmárki főgymnasium részére szerződésileg mielőbb
kieszközölve, biztosítva és folyósítva legyen.
44. (S.) Olvastatott az egyházkerületi népiskoláknak 1897/98.
évi állapotáról szóló jelentés, mely szerint az egyházkerület mind
a tizenegy egyházmegyéjéből a kimutatások beérkeztek, a melyek is a mult évi kimutatások adataival összehasonlittatván: a
valóságnak megíelelő és hitelt érdemlő adatokat tartalmaznak,
a, mi a mellett tanúskodik, hogy évenként nagyobb körültekintéssel és behatóbb figyelemmel történik e kimutatásoknak kiallitasa.
A közgyűlés tudomásul veszi ezen jelentést s elhatározza, hogy az egyházkerületünk alsóbbfoku oktatására vonatkozó és a beterjesztett statisztikai táblázatok alapján készített kimutatás a jelen jegyzőkönyv
mellékletéül kinyomassák, a nagy fáradtsággal egybekötött kimutatás elkészítéséért Hronyecz Józsefnek elismerést szavazván.
45. (Z.) Kerületi felügyelő előterjeszti, hogy ő cs. és kir.
Felsége — illetékes helyről származó közlés szerint— a folyó
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év őszén megtartandó nagy hadgyakorlatok alkalmából egyházkerületünk területén időzend.
Indítványozza azért, hogy szeretve tisztelt felséges Urunk
és Királyunk legmagasabb szine előtt egyházkerületünk küldöttségileg mutassa be törhetetlen hűségét és jobbágyi hódolatát és hatalmaztassék fel a ker. elnökség ennek illetékes helyen
való bejelentésére.
A tett indítványt a közgyűlés egyértelmüleg, egész
terjedelmében s a tagok zúgó helyeslésétől kisérve elfogadván, a hódoló küldöttség tagjai sorába a kerületi
elnökség vezetése alatt Radvány István, dr. Szontágh
Miklós, Benczúr Géza, Mlinnich Kálmán, id. Szentiványi
József, Hámos
/ László, Kubinyi Géza, Szentiványi/ Márton, Nagy Arpád, Priehradný Oszkár, Gresch Ágost,
Terray Gyula, Glauf Pál, Dianiska Andor, Strauch Béla,
Linberger István és Csisko János közfelkiáltással beválasztattak azzal, hogy a megjelenés helyét és idejét
az elnökség idejében közölni fogja, s hogy a küldöttséghez netalán még csatlakozni kívánók készséggel fogadtatnak.
46. (Sz.) Püspök indítványozza, hogy a napirend tárgyát
képező következő ügyek, u. m.:
1. az árvái és liptói egyházmegyék igénye a Reischel-alapitványhoz;
2. a Tranovszky-alapitvány számadása;
3. a krizbai egyház „Szegény tanulók alapjának" ügye;
4. a liptói egy J lázmegye kérvénye a zsinati költségek megtérítése tárgyában;
5. a nagy-rőczei és fekete-lehotai elemi iskolák államosításának ügye; végül
6. az Eperjes városi és vidéki egyház felebbezése a berkii
leányegyház elemi iskolájának államosítása tárgyában, megvizsgálás s véleményes jelentéstétel végett a jogügyi bizottságnak
adassanak ki.
Ezen ügyek megvizsgálásával és az ülés folyama
alatt beterjesztendő véleményes jelentéstétellel a jogügyi bizottság megbizatik.
n*
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47. (N.) Olvastatott és tárgy altatott a kerületi pénzügyi
bizottság folyó évi május 12-én Miskolczon tartott teljes ülésének jegyzőkönyve, mely szerint:
a felügyelő bizottság a ker. pénztár 1897-ik évi számadását, ugy a bevételi, mint a kiadási tételeket, valamint az egyes
alapok vagyonmérlegét az ügyviteli szabály 26. §-a értelmében
folyó évi május hó 11—12. napjaiban részletesen megvizsgálta,
azokat teljesen rendben találta, a miért is javasolja, hogy Kulcsár Károly ker. pénztárosnak és Marusák Károly ker. pénztári
könyvelőnek buzgó és lelkiismeretes fáradozásuk méltányló elismerése mellett a felmentvény az 1897-ik év számadásaira a
kerületi közgyűlés által megadassák;
felügyelő-bizottság
kötelezettségének
csak az év második
negyedében
tehetett eleget azért, mert az év első két hónapjában igen sok bevétel és kiadás bonyolítandó le az előző év
számlájára
s javasolja, hogy ezen eljárás jövőben is érvényesüljön ;
ennek kapcsán pénzügyi osztály bemutatja az egyházkerületi pénztárak 14. szám alatt megvizsgált pénztári és vagyonkimutatását, mely szerint 1897-ik évben I. a közigazgatási alappénztár forgalmi bevétele volt 30.850 frt 03 kr., kiadása 26.465 frt
56 kr., vagyonállása 1897. decz. 31-én 40.921 frt 02 kr., vagyonszaporodása 4384 frt 47 kr. II. Tudományi alap-pénztár bevétele 11.124 frt 14 kr., kiadása 9027 frt 32 kr., vagyona 65.007 frt
58 kr., 2096 frt 82 kr. szaporodással. III. A kisebb alapoknál:
A) Baldácsi-alap bevétele 3994 frt 24 kr., kiadása 3702 frt 22 kr.,
vagyona 292 frt 02 kr. többlettel 2098 frt. B) Máday-alapnál
bevétel ugyanannyi kiadással 3904 frt 11 kr., vagyon 3683 frt
71 kr., 15 frt 50 kr. vagyonapadással. C) Czékus-alap vagyona
424 frt 45 kr. D) ABO.-alap vagyona 332 frt 37 kr. E) Károsodottak alapja 294 frt 95 kr. F) Petőfi-alap 297 frt 89 kr. a
Petőfi szobor-bizottságnak elküldetvén, beszüntettetett. G) Letétalap bevétele 1999 frt 57 kr., kiadása 272 frt 80 kr., vagyona
1726 frt 77 kr. IV. Tanitoképző-alap bevétele 9475 frt 95 kr.,
kiadása 7934 frt 07 kr., vagyona 111.316 frt 16 kr., 1541 frt
88 kr. vagyonszaporodással. V. Nyugdijalap bevétele 19.179 frt
42 kr., kiadása 18.273 frt 20 kr., vagyona 191.439 frt 03 kr.,
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szaporodása 906 frt 22 kr. VI. Árvaházialap bevétele 4009 frt
82 kr., kiadása 3756 frt 08 kr., vagyona 40.085 frt, vagyonszaporodása 253 frt 74 kr. VII. Zsedényi-alap bevétele 962 frt
03 kr., kiadása 935 frt, vagyona 21.405 frt 39 kr., szaporodása
27 frt 03 kr. VIII. Stenczel-Nendwich -alap bevétele 132 frt 75 kr.
vagyona 6065 frt 18 kr., vagyonszaporodás 132 frt 75 kr. IX.
Távozd árvák alapja bevétel 70 frt 72 kr., kiadás 18 frt, vagyon
365 frt 71 kr., többlet 52 frt 72 kr. X. Közalap számadásának
bevétele 6268 frt 83 kr., kiadása 6499 frt 21 kr., hiánylat 230 frt
38 kr. XI. Zsinati költségszámlán tartozás 4005 frt 65 kr. XII.
Tűzbiztositási pénztár bevétele 4387 frt 20 kr., kiadása 2745 frt
44 kr., maradványa 1641 frt 76 kr., együttes forgalmi bevétel és
kiadás 285.985 frt 90 kr., mérlegszámla 486.731 frt 58 kr.,
vagyonállási többlete 12.427 frt 27 kr., a mi származik 11.697 frt
60 kr. értékpapír különbözetből és 729 frt 67 kr. kamattöbbletből, ezen vagyonrészletek leltára átvizsgáltatott;
ezen számadásban az értékpapírok a közgyűlés m. évi határozata értelmében nem névértékűk, hanem valódi árfolyamuk
szerint vétettek az 1897-iki mérlegszámlába s az igy előállott
többlet az egyes alapok javára értékpapírjaiknak megfelelő arányában külön átíratott;
jelenti a bizottság, hogy a mult évi ker. gyűlés jk. 51—55.
pontjának utasításához képest a pénzügyi szabályzat 18. §-a
értelmében az egyes alapok kamatbevételének arányát a közigazgatási pénztárnál 12°/o, a képezdei pénztárnál 2 4 % , a tudományinál 1 6 % , a nyugdíj intézetinéi 3 9 % , az árvaházinál
9 %-ban állapította meg;
a bizottság egyik buzgó, tevékeny tagja, Polgár Lajos elhunyt, javasolja a bizottság, hogy a kerület fejezze ki részvétét ezen
veszteség felett; az elhunyt tag helyének betöltésére vonatkozólag javasolja a bizottság, hogy az igazgatósági tagok száma
6-ban állapíttassák meg s igy ezúttal se egy, hanem három tag
választassák;
egyben indítványozza, hogy a mennyiben a pénzügyi bizottság ügyészének jegyzői ténykedése sokszor összeférhetetlen,
mentessék fel a jegyzői toll viselésétől s e helyett az igazgató

—

166

--

osztály által kinevezett állandó jegyző választassák 50 forint
tiszteletdijfizetés mellett;
az egyházkerületi collegium ke't évről hátralékban levő
közös kiadás czime'n 468 frt 23 krt ke'r megtérítésül a kerülettől, ezen követelés természete megvizsgáltatván, megállapittatott, hogy azon követelésnek jogi alapja nincsen, mert a kerület a coll. szabályzat 26-ik §-ában megnevezett tételekre vállalt
meghatározott hányadban kötelezettséget, az ezen állitólagos
tartozás pedig egyenértékű adó, irodai költség, javítások, iskolai
értesítők czimű kiadástételeket foglalja magában, méltányossági
szempontból javasolja mégis a bizottság, hogy a felhasznált
ivek arányában járuljon hozzá a kerület az iskolai értesítők
nyomtatásából felmerült költségek fedezéséhez, ugy azonban,
hogy a közös költségen kiadott értesítők jövőben a tanulóifjúság között ingyenesen fognak kiosztatni;
a postai kiadások tetemes összegre menvén, javasolja a bizottság, hogy a hol csak kivihető, a cheque-utalványozás
hozassék be;
bemutatja Kulcsár Károly ker. pénztáros a pénzügyi szabályzat 345. f) pontja értelmében a kerületi pénztáraknak az 1898.
évre szóló s a f. évi XLII. sz. kerületi körlevélben részletesen
feltüntetett költségvetését, melyet az egyházkerületi gyűlésnek
elfogadásra ajánl;
indítványba hozatik végül, 4 i o g y a pénzügyi bizottság világi
elnöke is a kerületi közgyűlésen nyerjen hivatalból tagok sorában részvételre jogot.
A pénzügyi bizottság ezen jelentéséből kifolyólag
és javaslatához képest kerületi közgyűlés Kulcsár Károly ker. pénztáros- és Marusák Károly ker. pénztári
könyvelőnek, buzgó és lelkiismeretes fáradozásuk méltányló elismerése mellett, az 1897-ik évi számadásokra
a felmentvényt a szokásos fentartással megadja;
hozzájárul a pénzügyi bizottság azon javaslatához,
hogy a felügyelőbizottság ezentúl az év második negyedében vizsgálja meg a számadást s tegyen erről
ekkor jelentést;
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tudomásul veszi a kerületi pe'nztárak forgalmi s
vagyon-m e'rleg kimutatását, az értékpapíroknak árfolyam szerint való számítását, az egyes alapoknak a
kamatjövedelemben való részesedési arányának megállapítását ;
részvéttel emlékezik meg a pénzügyi bizottságban
is kiváló Polgár Lajos elhunytáról s a pénzügyi bizottságnak az igazgató osztály kiegészítésére vonatkozó
javaslatát elfogadva, megválasztja az igazgató osztályba
tagokul Máhr Pál nagykereskedőt, Ujházy Kálmán
gyógyszerészt és Alexy Hugó főmérnököt;
hozzájárul a kerület az eperjesi coll. értesítők
nyomtatásából felmerült kiadásoknak fedezéséhez a
nyomatott ivek arányában azon feltétel alatt, hogy az
igy közös költségen kiadott iskolai értesítők jövőben
díjtalanul fognak a theol. és tanitóképezdei ifjúság között kiosztatni;
elfogadja a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy a
postai költségek apasztása cze'ljából, a hol csak alkalmazható, a postatakarékpénztári kezelés hozassák be;
megszavazza és helybenhagyja a bemutatott költségvetést azon pótlással, hogy a jelen gyűlésen rendszeresített egyházkerületi e. jegyzői állásra felvesz
tiszteletdíjul évi 50 forintot;
osztatlan elismerését és köszönetét fejezi ki a
pénzügyi bizottság élén álló Lichtenstein József és
Terray Gyula elnököknek ügybuzgó, lelkes és valóban
sikeres fáradozásaikért;
az indítványt illetőleg, hogy a kerületi pénzügyi
bizottság világi elnöke hivatalból nyerjen helyet a
kerület közgyűlésén, a kerületi szabályrendelet fog
gondoskodni.
48. (N.) Olvastatott jelentése a ker. árvaházi bizottságnak
mely is mindenek előtt köszönetét fejezi ki a folyó évi ápril
14. napján tartott ker. közgyűlés azon elhatározásáért, hogy egy
uj és czélszerü ker. árvaház építését kimondotta, megbízván az
árvaházi bizottságot a végrehajtással, minek folytán az épite'si
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szerződés a jóváhagyott építési terv alapján megköttetett Ott
József miskolczi épitész-mérnökkel 16 ezer frt átalány összegben, az épités folyamatban van s az uj árvaházba október
hóban remélhetőleg beköltözhetnek árváink. Gondoztatott az
árvaházban az 1897-ik évben 23 árva (13 flu, 10 leány), 21
bentlakó, kettő az eperjesi tanítóképzőben neveltetett, egyikök
a képesítőt jeles eredménynyel tette le, a 21 bentlakó közül 2
a gymn. IV-ik, 2 az I-ső, 1 a polgári leányiskola III-ik osztályába, 16 az állami elemi iskolába j á r t ; anyanyelvre nézve volt
11 magyar, 8 német, 3 tót és 1 olasz. A növendékek évi ellátása az összes költségekkel 3737 frt 56 krba került, egy árva
növendék 151 frt 83 krba. Hirth Malvin kassai urnő az árvaháznak 100 frtot adományozott, a kerületbeli esperességek is
szépen gyűjtögettek az árvaház felsegélésére; a folyamatban
levő épités az árvaház tőkéjéből vétetvén, a nagyon is szükségelt kamatjövedelem ennek folytán 1000 frttal fog megfogyni,
azért kéri az árvaházi bizottság a kerületet, hogy a Gusztáv
Adolf-egyletnél, a Jósziv-egyesiilethez és a kormányhoz építésének segélyezése ügyében beadandó kérvényét hathatósan támogassa ; miután a nagy költséggel épülő árvaház 30 árvanövendék számára van tervezve, ennyit azonban költségfedezet
hijján felvenni nem lehet, kéri a kerületet, engedje meg, hogy
próbaképen 80 frtnyi évi fizetés mellett egy szegény sorsú lelkész és tanitó gyermeke felvétethessék, kik az intézet házirendjének és fegyelmi szabályzatának alá lesznek rendelve és lehetőleg elkülönítve laknának.
Kerületi közgyűlés helyeslő tudomásul vévén az
árvaházi bizottságnak jelentését, Terray Gyula és Gaal
János bizottsági elnököknek rendes fegyelmet, pontosságot tartó példás vezetéseért, ugy Egyed Dávid árvaatya hivatott munkásságáért elismerő köszönetét fejezi
ki, köszönettel adózik Hirth Malvin kegyes úrnőnek az
árvaház czéljára adott segélyért, megígéri készségét
arra nézve, hogy az árvaház kérvényeit az illetékes
helyeken támogatni fogja s megengedi egy évi próbaképen, hogy két fizetéses helyre 80 frtnyi évi dij mellett egy lelkész és egy tanitó gyermeke felvétessék.
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49. (S.) A Baldácsy segélyekért beérkezett kérvényekre
nézve eljárt bizottság jelenti, hogy ez évben a folyamodók
száma tetemesen szaporodott, hogy kérvényez 49 egyház (mult
évben 39), 28 lelkész (mult évben 21), 27 lelkészözvegy (mult
évben 25) és 2 lelkészárva. Javasolja e bizottság, hogy ez évben
1910 frt osztassák ki segélyül, még pedig a lelkészekre nézve
azon irányelvre való tekintettel, hogy első sorban azok segélyeztessenek, a kik nem részesülnek állami és közalapsegélyben.
A közgyűlés ezen javaslatot elfogadva, a folyamodók közül a Baldácsy-alapból a következőket segélyezi :
1. Mint pusztuló és Ínséges egyházközségeket
egyenként 70 írtjával: Kölesét, Kun-Taploczát, Hernádvécsét, Keresztfalut, Felső-Sajót, Tokajt és NagyPalugyát. Segélyösszeg 490 frt.
2. Mint építkező egyházközségeket egyenként 30
írtjával: Kis-Szebent II, Ruszkint, Garamvölgyöt, Harasztit, Pongyelokot, Fancsalt, Diósgyőrt, Hámosfalvát
és Király-Lehotát. Segélyösszeg 270 frt.
3. A lelkészek közül egyenként 50 írtjával: az
abosi, szmrecsányi, kokovai, ránki, hybbei, budaméri,
osgyáni és isztebnei lelkészeket. Segélyösszeg 400 frt.
4. A lelkészözvegyek közül egyenként 40 frttal:
Benyoné, Palástyné, Pizélyné, Witényiné, Bartholomaeideszné, Vasskoné, Beliczané, Dobsinszky Pálné,
Pankuchné, Czukerné, Lehoczkyné, Orfanidesné, Hodzsáné, Droppané és Tomalané, 15 lelkészözvegy; egyenként 30 frtjával pedig: Skultétyné, Torkosné, Szalagyiné, Lámné és Simkovicsné, 5 özvegy. Segélyösszeg :
750 forint.
Az egyházkerületi közgyűlés felkéri egyúttal a
püspököt, hogy özvegy Kacskáné és özvegy Vidánénak, valamint a Dobsinszky-árváknak a Baldácsy-alap
tartalékjából való segélyeztetése iránt belátása szerint
intézkedjék.
Özvegy Rennerné és özvegy Bohusné kérvényei
ezidőszerint figyelembe vehetők azért nem voltak, mert
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nem volt bennök az özvegyek családi és anyagi helyzetük részletezve és nem volt indokolva az ; hogy mely
okoknál fogva nem folyamodtak ők eddigelé számos
éven át és hogy miért folyamodnak most? A részletezéssel és indokolással felszerelt kérvényt a jövő évre
beadhatják.
50. (G.) Felvétetett az ösztöndíjakért beérkezett hét folyamodványra vonatkozó előadói jelentés.
A közgyűlés a mult évben megállapított irányelveket tartva szem előtt, Dianiska Frigyesnek külföldi
egyetemi tanulmányai folytatására 100 frtot, Lajcsák
Jánosnak a negyedik évi tanfolyam külföldi egyetemen
való végzésére 100 frtot a Máday-alapból — és Habán
Mihály kolozsvári egyetemi bölcsészethallgatónak tanulmányai folytatására szintúgy 100 frtot szavaz meg
ösztöndíjul, ez utóbbit a közigazgatási pénztárból.
A közigazgatási pénztár ösztöndíj-alapjánál ekként
felmaradó 275 frt a püspök kezeihez utal tátik ki oly
czélból, hogy ez összeget a mutatkozó szükséghez képest hittanintézetünk hallgatóinak segélyezésére fordítsa.
51. (Z.) Olvastatott Radvány István egyházkerületi tűzkárbiztositó biztosnak évi jelentése, mely szerint a Fonciére Pesti
biztosító intézetnek az 1897/98. évi biztositások után és pedig az
egyházak biztosítási dijaiból bevétele volt 3989 frt 05 kr.;
illetékek czimén 219 frt 32 kr., összesen 4208 frt 37 kr.;
tisztviselők dijai fejében pedig 152 frt 55 kr., illeték 20 frt
35 kr., összesen 173 frt 20 kr.;
hogy a mindkét czim alatt imént felsorolt biztosítási dijak
főösszege, vagyis 4141 frt 90 kr. összegnek 40%-liját kitevő
1656 frt 76 kr. a szerződés értelmében az egyházkerület pénztárába beszállittatott, s hogy az utolsó évben tűzkáreset volt
Szepes-Be'lán, hol 440 frt; Gerliczén (Gömörmegye), hol 456
frt és Kis-Szebenben, hol 3575 frt lett kifizetve.
Végül jelenti a ker. biztos, hogy a fenti számadatok egybevetése szerint a biztosító társaság a szóban forgó évben a kifizetett kárösszegek czimén 1796 frt 19 krral többet adott ki
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mint a mennyit az egyházak és egyházi tisztviselők dijai és
illetékei czimén bevett.
Az egyházkerületi közgyűlés kiküldött tűzkárbiztosának ezen évi jelentését tudomásul veszi s neki
odaadó, önzetlen fáradozásáért s az egyházak anyagi
érdekeinek előmozditására irányuló közreműködéseért
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánítja.
52. (G.) Napirendre került az egyházmegyei járulékok kivetése.
A közgyűlés az egyházmegyéknek erre vonatkozó
nyilatkozataik meghallgatása után a folyó évi járulékokat az eddigi összegekben következőleg részletezve állapitja meg:
fizet közigazgatási és tudományi pénztárba
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53. (S.) A mul t évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 58.
pontjánál olvastatott a kerületi nyugdíj intézeti bizottság jelentése, mely szerint a bizottság a in. évi kerületi gyűlés óta 1897.
nov. 12-én és 1898. február 3-án két ülést tartott, elintézvén
azokon a hozzáutalt ügyeket, hogy nevezetesen tárgyalta és
megállapította az intézet válsága elenyésztetésére és az intézeti
alapszabályok módosítására vonatkozó javaslatát, mely tudvalevőleg a f. év ápril hó 14—15-én tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlésen nevezetesen azon oknál fogva vétetett le a
napirendről, mert a pénzügyi oldalt tekintve, állítólag nem nyújtott minden eshetőségre kiterjedőleg biztos alapot. — Egyebekben jelenti a bizottság, hogy — részben elnöki végzés által —
/
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19 nyugdíj intézeti ügyet elintézett, megszavazván 4 esetben
özvegyi (Bartholomeidesz Gyuláné, Vida Lajosné, Belicza Mártonná és Wolfgang Lajosné), 6 esetben munkaképtelenné vált
tagoknak nyugdíj t (Novák Mihály lelkész, Polnis János, Geyer
Gyula tanárok, Droppa Sámuel, Loyko Pál és Józsa Mihály
tanítók), 1 esetben egy nyugdíj intézeti tag leánygyermeke részére
az alapszabályok 16. §-a a) pontja második bekezdése alapján
/

neveltetési kegydijt (Kniezner Ágostonná leánya), 7 esetben
pedig a bizottsághoz intézett kérelmeknek és követeléseknek
ugyancsak az alapszabályok értelmében helyt nem adhatott. A
megtartott két ülésről felvett jegyzőkönyvek, valamint a megszavazott nyugdijakra vonatkozó okmányolt kérvények a megszavazás megerősítése és a nyugdijak folyósítása végett a
püspöki hivatalhoz terjesztettek föl.
Tudomásul vétetik egyúttal a püspök azon jelentésével, hogy a kerületi nyugdíj intézeti bizottság által
megszavazott nyugdijak az egyes felek részére folyóvá
tétettek.
54. (N.) Mult évi jk. 59. pontjánál jelenti a ker. számvevőszék, hogy az ezen pont alatt felhívott egyházmegyék számadásaikat a számvevőszékhez felterjesztették, ezen számadások
azonban részben csak rövid kimutatások, a mellett egyik-másik
oly későn érkezett, hogy azokat tüzetes elbírálás alá venni nem
lehetett. A VI sz. kir. városi esperességnek, saját bejelentése
szerint, nyugdíjintézete nincs. Az egyházmegyék 1897-dik évi
számadásai f. évi augusztus hó l-ig lévén felterjesztendők, ezek
nagyobb része még nem áll a számvevőszék rendelkezésére, igy
elbirálhatók nem voltak, a beérkezett számadások átvizsgálás
végett a számvevőszék lelkészi tagjainak kiadattak. A VII
bányavárosi feloszlott esperesség nyugdijintézeti számadását illetőleg, mely csak összesített kimutatás s melyet a rávezetett
záradékok ellentmondása s a számadásban talált hiba folytán
hitelesnek elfogadni nem lehetett, abban állapodott meg a ker.
számvevőszék, hogy ha az illetékes XIII szepesi városi esperesség a számadás revideálása tárgyában nem intézkedik, a vizsgálat megejtésére az Alkotmány 276. §-ának analógiája szerint,
a maga kebeléből két tagot fog kiküldeni. A középiskoláknak
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csak egy része terjesztette be számadását; mivel az Alkotmány
nem intézkedik arra nézve, mely hatósághoz terjeszszék be ezek
számadásaikat, javasolja a számvevőszék, hogy a középiskolák
számadása első sorban azon egyházmegyék által biráltassék
felül, a mely egyházmegyében jogokat gyakorolnak s ennek
utján terjesztessék fel számadásuk a kerülethez.
Számvevőszék ezen jelentése tudomásul szolgálván,
a VII bányavárosi volt esperesség nyugdíj intézeti vagyonának számadását illetőleg határozza a közgyűlés,
hogy a számvevőszék a számadás helyesbítésére az
illetékes egyházmegyének tűzzön ki záros határidőt,
ennek sikertelensége esetén járjon el az Alkotm. 276.
§-a értelmében; a középiskolákra nézve fentartja a régi
gyakorlatot, mely szerint azok számadása közvetlenül
a kerülethez küldendő fel.
55. (Z.) A f. évi rendkívüli kerületi közgyűlés 22-ik pontja
kapcsán olvastatott és tárgyaltatott dr. Glósz Károly kerületi
ügyésznek véleményes jelentése a ráhói egyház adókivetése
folytán Lehoczky György bakos-töréki és Szlávik Dohány János
alsó-szkálnoki lakosok és ráhói birtokosoknak a terhökre történt
adókivetés ténye, másrészt pedig a ráhói egyházközségnek a
kishonti egyházmegyei elnökség által végrehajtást szenvedettek
kérelmére a már elrendelt végrehajtásnak felfüggesztését kimondó határozata ellen beadott felfolyamodások tárgyában.
A közgyűlés a ker. ügyésznek véleményes jelentését — a mennyiben az ügyet a kishonti egyházmegye közgyűlésének hatáskörébe tartozónak állítja —
elfogadja. S ehhez képest az ügyiratok visszajuttatása
mellett felhívja a nevezett egyházmegyei közgyűlést,
hogy az Egyh. Alk. 266. §-a értelmében s jelen konkrét esetben, figyelemmel az Egyh. Alk. 253. és 255.
§-ának egybevetésére — az ügy érdemében hozzon
határozatot.
A kishonti egyházmegye elnökségének a ráhói
egyházközség által nehezményezett azon eljárását,
melylyel a már elrendelt végrehajtást a végrehajtást
szenvedő fél indokolt kérelme folytán felfüggesztette,
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a ker. közgyűlés az Egyh. Alk. 259. §-a értelmében
kifogásolhatónak nem találja.
50. (Sz.) Felvétetett a liptói és árvái egyházmegyéknek a mult
évi egyetemes közgyűlés 100-ik jkvi sz. a. hozott határozata
folytán a Reischel-alapitványra vonatkozó jogigényük érvényesítése iránt benyújtott s a nevezett egyházmegyéknek ez évi
közgyűléséből intézett felterjesztése, mely szerint a liptói egyházmegye azt kéri, hogy az egyházkerületi közgyűlés, ellentéttétben az egyetemes ügyész véleményével, tegye magáévá az
egyházmegye azon határozatát, miszerint az egyházmegye összes
lelkészei a jövőben is részesüljenek a Reischel-féle alapítvány
jótéteményében; az árvái egyházmegye pedig azt kéri, hogy
az egyházkerületi közgyűlés a Reischel-féle alapítvány élvezésére
jogosítottak igényét védelmezze meg.
Ezzel kapcsolatban előterjesztetett, a jelen ülés jkönyvének
46. pontja alatt megbízott jogügyi bizottság véleményes jelentése.
Egyházkerületi közgyűlés a jogügyi bizottság véleményét elfogadván, határozatilag kimondja, hogy a
mult évi egyetemes közgyűlés 100-ik jegyzőkönyvi
pontjában foglalt egyetemes ügyészi véleményhez hozzájárul, annak világos kijelentésével, hogy azok a lelkészek, tanitok és özvegyek, kik az alapítvány tényleges
élvezésébe léptek, jól megszerzett joguktól meg nem
fosztathatnak; a felosztás előtti állapot pedig a kérdéses alapítvány élvezete tekintetében azon lelkészekre
és tanítókra tartassék fel a jövőben, kik, mint ilyenek,
az egyházkerületek rendezéséig a dunáninneni egyházkerület kötelékébe tartoztak.
Mely határozat további intézkedés végett az egyetemes közgyűléshez felterjesztetni rendeltetik.
57. (Sz.) A jelen ülés 46. jkvi számú határozatával megbízott jogügyi bizottság, a mult évi egyházkerületi közgyűlés
71. jegyzőkönyvi sz. a. hozott határozatára jelenti, hogy a liptói
egyházmegye a Tranovszky-egylet alapszabálytervezetét egyházkerületi közgyűléshez fel nem terjesztette s az egyleti alapítvány ez idő szerinti kezelője annak számadásait az 1895. év
óta — a dunáninneni egyházkerület többszörös felhívása
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daczára — az illetékes egyházi hatéságnak be nem mutatta,
javasolja ennélfogva a bizottság, hogy a kérdéses egyleti alapítvány egyetemes egyházi jellegének megállapítása mellett annak kezelésével bizza meg egyházkerületi közgyűlés a liptói
egyházmegyét és utasítsa azt az egyleti alapszabály-tervezet
mieló'bbi benyújtására s kötelezze az alapítványi vagyon ez idő
szerinti kezelőjét arra, hogy annak elmaradt számadásait az
1895. évtől kezdve haladék nélkül nyújtsa be az egyházkerülethez.
Közgyűlés a jogügyi bizottság véleményét elfogadja és határozatikig kimondja, miszerint a Tranovszky-egylet alapítványa egyetemes egyházi természetű vagyont képez, melynek kezelésével a liptói egyházmegye bizatik meg; utasittatik továbbá a liptói
egyházmegye, hogy a Tranovszky-egylet alapszabálytervezetét jövő évi május hó l-ig püspökünkhöz terjeszsze fel s kötelezi az alapítványi vagyon ez idő
szerinti kezelőjét arra, hogy annak elmaradt számadásait az 1895. évtől kezdve, jelen határozat kézbesítésétől számított 2 hó leforgása alatt, püspökünkhöz
nyújtsa be, mely elmaradt számadások a dunáninneni
egyházkerülettel megnyugtató tudom ás vétel végett
közöltetni rendeltetnek.
58. (Sz.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 68. jegyzőkönyvi sz. a. hozott határozatára jelenti a brassói egyházmegye
főesperese, hogy a krizbai egyházközség meghatározta azt a
czélt, a melyre a „Szegény tanulók alapja" czimén kezelt alapítvány kamatait fordítani szándékozik és ezen határozatát a
f. évi junius hó 27-én tartott egyházmegyei közgyűlés elé jóváhagyás végett be is terjesztette: az egyházmegyei közgyűlés
azonban nem találta a krizbai egyház határozatát jóváhagyhatónak s az egyházközséget ujabb határozathozatalra utasította.
Ezen jelentés tudomásul vétele mellett újból megbizatik a brassói egyházmegye elnöksége, hogy a mult
évi közgyűlésünkben 68-ik jegyzőkönyvi sz. a. hozott
határozat végrehajtásáról gondoskodjék.
59. (Sz.) Felvétetett Rohács István és társai nagy-rocze*
egyházközségi tagok felebbezése a gömöri egyházmegyének
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f. évi junius hó 28-án 12. jegyzőkönyvi sz. a. hozott azon határozata ellen, melyben jóváhagyja az egyházmegyei közgyűlés a
nagyrőczei egyházközségnek az 1897. évi november 28-án tartott közgyűlésében hozott elemi iskolái államosítását elrendelő
határozatát.
Olvastatott ezzel kapcsolatban, egyrészről a, nagyméltóságú
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, másrészről a
nagyrőczei ág. hitv. evang. egyház és Nagy-Rőcze rendezett
tanácsú város közt 1897. évi deczember hó 10-én a nagy-rőczei
ág. hitv. evang. iskola államosítása tárgyában megkötött szerződés; végül előterjesztetett a ielen ülés 46. jegyzőkönyvi pontja
által megbízott jogügyi bizottságnak ugy a felebbezésre, valamint a szerződésre vonatkozó véleményes jelentése.
Ezen, a rendes út elkerülésével érkezett felebbezés
elutasittatik s miután a felebbezésben felsorolt indokok
különben sincsenek hitelt érdemlőleg beigazolva: a
gömöri egyházmegyének folyó évi junius hó 28-án 12.
jegyzőkönyvi sz. a. hozott határozata — ezen indokokból is —• jóváhagyatik.
A gömöri egyházmegye által bemutatott és elfogadott szerződés — mely a mult évi egyházkerületi
közgyűlés 78-ik jegyzőkönyvi számú határozatában
foglalt rendelkezésekkel megegyező, annak kijelentése
mellett hagyatik jóvá, h o g y a Nagy-Rőcze rendezett
tanácsú város részéről szerződésszerüleg elvállalt állandóan nyújtandó évi pénzfizetések és járulékok, továbbá
az eddig is kiszolgáltatott minden néven nevezendő
egyházi és iskolai segély a város ezen kötelezettségének Gömör- és Kis-Hontvármegye törvényhatóságának
jóváhagyása által biztosittassék; melynek megtörténte
s jóváhagyó vármegyei határozat bemutatása után
felhatalmaztatik egyházkerületi elnökség a szerződésnek a jóváhagyási záradékkal leendő ellátására.
60. (Sz.) Olvastatott a gömöri egyházmegyének 1898. évi
junius 28-án tartott közgyűlésében 13. jegyzőkönyvi sz. a. hozott határozata a fekete-lehotai ág. hitv. evang. elemi iskola
államosítása tárgyában, mely szerint ez egyházmegyei közgyű-
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lés ezen iskola államositását csak abban az esetben tartja szükségesnek és megengedhetőnek, ha annak, mint felekezeti iskolának, fentarthatására mód nem mutatkoznék. Ennek kapcsában
bemutatja az egyházmegye az államosítás tárgyában 1898. évi
junius 17-én kötött szerződést. Végül előterjesztetett ez ügyben
a jelen ülés 46. jegyzőkönyvi számú pontja által megbízott jogügyi bizottság véleményes jelentése.
Miután egyházkerületi közgyűlés ugy az egyházmegyei közgyűlés felterjesztett határozatából, valamint
a csatolt ügyiratokból arról győződött meg, hogy a
fekete-lehotai egyház rendelkezésére olyan vagyonok
és pénzforrások állanak, melyek ezen iskolának fentartását lehetővé teszik: a fekete-lehotai egyház elemi
iskolájának államosításához ez idő szerint jóváhagyásával nem járul s a bemutatott szerződés bírálatába
nem bocsátkozik s az összes ügyiratokat azon utasítással teszi át a gömöri egyházmegyéhez, hogy hivja
fel a fekete-lehotai egyházat az elemi iskolája fentartására szolgáló vagyonok és pénzforrások felhasználására.
61. (Z.) Tárgyaltatott a klenóczi egyházközség elemi iskolájának államosítása iránt a közoktatásügyi kormánynyal kötött
szerződés, melyet a kishonti egyházmegye közgyűlése jóváhagyás végett, mindazonáltal azzal a kiegészítéssel ajánl a ker.
gyűlésnek megerősítésre, hogy annak 3-ik pontja, szövegében
d) betű alatt olvasható rendelkezése után folytatólag mondassák ki, hogy „a helybeli ev. lelkész a gondnokságnak mindenkor tagja legyen."
A közgyűlés ezen szerződést a kishonti egyházmegye felterjesztése értelmében az Egyh. Alk. 193. §-a
alapján jóváhagyja.
62. (Sz.) Felvétetett az Eperjes városi és vidéki egyház
felebbezése a VI szab. kir. városi egyházmegye f. évi junius
21-én tartott közgyűlésének XX. jegyzőkönyvi sz. a, hozott
határozata ellen, mely határozatban a berkii leányegyház elemi
iskolájának államosításába az egyházmegye bele nem egyezik s
az Eperjes városi és vidéki egyházat, a helyi viszonyoknak
12
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megfelelő intézkedések megtétele
tanítói állás betöltésére utasítja.

--

által,

az üresedésben

levő

Miután a berkii iskola államosítását a felebbező
egyház egyedül az általános tanitóhiánynyal indokolja
s az üresedésben levő tanítói állásnak betöltéséről, a
helyi viszonyoknak megfelelő intézkedések megtétele
által, még ez ideig nern gondoskodott: a VI szabad
királyi városi egyházmegye f. évi junius 21-én XX.
jkvi sz. a. hozott határozata épségben tartása mellett,
a felebbezés elutasittatik.
63. (8.) Az egyházkerületi gyámintézet évi működéséről
szóló jelentésre vonatkozólag
a kerületi közgyűlés kerületi gyámintézetünknek
saját hatáskörében tett intézkedéseit és hozott határozatait — melyek az ezen jegyzőkönyvhöz mellékletképpen csatolt ker. gyámintézet közgyűlési jegyzőkönyvben foglalvák — helyeslőleg tudomásul veszi és
mindazoknak, a kik ezen intézetünk úgyis mint ügyvezetők, úgyis mint jótékonyan alapítók és adakozók
az elmúlt év folyamában is buzgólkodtak, a maga részéről is elismerést mond; egyházaink és tanintézeteink
mindannyiának szivére kötvén ezentulra is a gyámintézet áldástterjesztő munkájában a hittestvéri buzgó
közreműködést, valamint a gyámintézeti alapszabályoknak minden részletükben való pontos betartását.
64. (Sz.) Olvastatott a liptói egyházmegye felterjesztése
431 frt 45 krban felszámított zsinati költségeinek a dunáninneni
egyházkerület által leendő megtérítése tárgyában.
Miután a liptói egyházmegyének a legközelebb
megtartott zsinaton két képviselője volt s azok egyike,
névszerint gömöri Szent-Iványi József, az őt megillető
költségekről lemondott, ezen lemondása egyedül az őt
kiküldő liptói egyházmegye és nem a különösen meg
nem nevezett dunáninneni egyházkerület javára szolgálhat és igy az e czimén megtakarított 431 frt 45
kr. összeg a liptói egyházmegye pénztárát illeti: meg-
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keresi ennélfogva egyházker. közgyűle's a dunáninneni
egyházkerületet, hogy a liptói egyházmegye részére
ezen 431 frt 45 Rrt — zsinati költségek megtérítése
czimén — kifizetni szíveskedjék.
65. (Sz.) Olvastatott a brassói egyházmegye kérvénye az
államsegélyben leendő arányos részesítése iránt.
Minthogy az államsegély ez idő szerint az egyházkerület czéljaira teljesen igénybe vétetett s igy az az
egyházmegyék közt kiosztás tárgyát nem képezheti:
a kérelem nem teljesíttetik.
66. (N.) A tátrai fürdő-telepeken az istenitiszteletnek a
fürdőidényben való ellátására vonatkozólag jelenti a püspök,
hogy Tátrafüreden a lelkészi szolgálat evang. egyházkerületünk
részéről évente egy hónapra állandósítva van, a csorbái tónál,
Barlangligetnél akkor fogja ez gondoskodásunk tárgyát képezni,
ha majd az imaházak felépülnek s tátra-lomniczi fürdő-telepen
építendő imaház javára Pejacsevich Katinka és Jolán grófnők
indítottak mozgalmat s bocsátottak k gyűjtő-iveket, melyekből
12 példányt egyetemes felügyelő püspök rendelkezésére bocsátolt, ezeket megküldötte az egyházkerület előkelőségeinek.
Tudomásul szolgál.
67. (G.) A jövő évi közgyűlés helyének kérdésénél a nyíregyházai egyházközség szives meghívást intéz a közgyűléshez.
E meghívás következtében a jövő évi közgyűlés
helyéül Nyíregyháza tűzetik ki.
68. (Sz.) Felvétetett a rozsnyói főgymnasium iskolatanácsának a gömöri egyházmegye f. évi junius hó 28-án tartott
közgyűléséből pártolólag felterjesztett kérvénye, a supplicatio
fentartása s a dunántúli egyházkerület által a supplicatio betiltására hozott határozatnak az egyetemes közgyűlés által leendő
megváltoztatása tárgyában: felvétetett ezzel kapcsolatban a XIII
szepesi városi egyházmegyének f. évi junius hó 21-én tartott
közgyűléséből felterjesztett határozata a supplicatio megszüntetése tárgyában.
Miután az egyházkerületi közgyűlés által a mult
évben 95-ik jegyzőkönyvi szám alatt hozott s a supp12*

—

180

--

licatio megtartását kimondó határozat indokai jelenleg
is fenforognak: közgyűlés a XIII szepesi városi egyházmegyének a supplicatio megszüntetésére vonatkozó
indítványát mellőzi s a rozsnyói főgymnasium iskolatanácsának kérvényét a gömöri egyházmegyének folyó
évi junius 28-án tartott közgyűlésében hozott határozata kapcsában pártolólag terjeszti fel az egyetemes
közgyűléshez.
69. (Z.) Olvastatott a VI sz. k. v. egyházmegye folyó évi közgyűlésének azon felterjesztése, melylyel a késmárki egyházközség kérelmét az általa fentartott polgári leányiskola jövőjének
biztos alapokra fektethetése s ezzel a kívánalmaknak megfelelő
színvonalra emelhetése végett — 200—300 forint kerületi
évi segélyösszegben való részesítése tárgyában — pártolásra
ajánlja
A közgyűlés a folyamodó egyházközség kérelmét
— megfelelő anyagi alap hiánya miatt, nem teljesítheti.
Örömmel veszi azonban tudomásul a késmárki
egyházközségnek, s különösen Késmárk város közönségének a szóban forgó polgári leányiskola jövőjének
biztosítására irányzott egyetértő gondoskodását s bizton
reméli, hogy a szepességi városok polgárságában a
culturintézmények létesítése és fentartásában állandóan
nyilatkozott ősprotestáns erőnek ujabb és fokozottabb
nyilvánulása lehetővé fogják tenni ezen, a nőnevelés
szempontjából s ez által egyházunk magasabb érdekei
s jövője tekintetében is fontos culturmissiónak fentartását, kifejlesztését és megszilárdítását.
70. (N.) Olvastatott a VI sz. k. v. esperesség f. évi közgyűlésének XVI. sz. határozata, mely szerint a kassai magyartót egyház az általa óhajtott s az esperesség által is üdvösnek
és kívánatosnak tartott egyesítés reményében „Kassai ág. hitv.
ev. ker. II. egyház" néven kívánja magát nevezni, minek folytán
a magyar-német egyház „Kassai ág. hitv. ev. I. egyház" néven fog neveztetni.
Jóváhagyólag vétetett tudomásul.
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71. (S.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 92. jegyzőkönyvi pontjánál újból jelenti a brassói egyházmegye, hogy az
1896-ik évi közgyűlés jegyzőkönyve 64. pontjában hozott azon
felhívásnak, mely szerint „a népiskolai vallástanítás fokozatosan
és pedig nevezetesen a III. évfolyamtól kezdve a lelkészek vállalják magukra" ez idő szerint lehetetlen megfelelni, hogy azonban az egyes egyházközségeket felhívta, a kebelükben idővel
megüresedő vallástanitói állásoknak jövőre lehetőleg lelkészekkel
betöltésére, a mint hogy a brassói egyházközségi vallástanitói
állás már a mult évben lelkészi képesítéssel biró egyénnel töltetett be.
Tudomásul vétetik.
72. (N.) Tárgyalás alá vétetett a liptói egyházmegye felterjesztése aziránt, hogy miután a lelkészi fizetéseknek az állam
által 400—800 frtig való kiegészítését czélzó törvényjavaslat az
evang. lelkészi kart annyira megalázza, hogy azt még törvényes nevén sem nevezi meg, a 800 frtos fizetés nem áll arányban lelkészeink akadémiai műveltségével, mivel a hivatkozott
törvény egyetemi műveltséggel biró lelkészeinket egy színvonalra helyezi az ezen műveltséget nélkülöző egyénekkel,
mivel e törvény semmi figyelemmel nincsen arra, hogy a mi
egyházunk a legsúlyosabb egyházi és iskolai adóval van megterhelve s e mellett őt a törvény lélekszámra, papi állomások
számára, szegénységére való tekintet nélkül, minden arányt nélkülöző csekély összeggel akarja támogatni, ugy, hogy a kilátásba helyezett összeg még csak tisztességes alamizsnának sem
tartható, de legfőképen azért, mert ennek fejében mélyen akar
benyúlni egyházunk önrendelkezési jogába, minderre való tekintettel kéri a kerületet, hasson oda az egyetemnél, hogy evang.
egyházunk ezen alamizsnát ne fogadja el.
A liptói esperességnek a lelkészi fizetések kiegészítését nehézményező felterjesztésére vonatkozólag,
miután a panaszolt törvényjavaslat törvénynyé vált,
czélszerünek tartja a kerület az egyet, gyűlés határozatát bevárni, azért a felett jelenleg érdemileg nem
határoz.

73. (N.) A liptói egyházmegye f. évi közgyűléséből felterjesztést intéz a kerülethez az iránt, hogy a közalapból a vallástanítás cz óljára esperességöknek az 1896. és 1897-ik évekre eső
jutalékot folyósítsa, kéri a kerületet, állapítsa meg, mely lelkész
katecheták tarthatnak igényt esperességükben a közalapból való
ezen díjazásra, kéri még annak lehetővé tételét, hogy ezen díjazásban nem lelkészi katecheták is részesedjenek.
A liptói egyházmegye ezen felterjesztéséből kifolyólag kimondja a kerületi közgyűlés, hogy a közalapból való ezen ellátásban csak lelkészi katecheták részesülhetnek; a segély kiosztására vonatkozólag azonban
érintetlenül hagyja az egyházkerületi elnökség rendelkezési jogát, melyet ezen segélynek az árvái és liptói
egyházmegyékben történő kiosztásra nézve kapott az
egyetemes közgyűléstől.
74. (S.) Mülke Tamás, Rimabrézón lakó orgonaépitő, egyházkerületünknek azon ajánlatát teszi, hogy az egyházkerület
összes egyházainak orgonáit rendben tartani magát lekötelezi
azon feltétel mellett, hogy az egyházkerület a maga pénztárából minden orgonával biró egyházközség után a szerint, a mint
az orgona 6, 6—12 ós 12-nél több változatú, 1 frt 50 krt, 3
frtot, 5 frtot fizet évenkénti átalányul, az egyházakba oda- ós
onnan visszautazási és ellátási költségeivel együtt, kérvén ezen
ajánlatának figyelembe vételét.
Az egyes egyházközségek hatáskörébe tartozván
az ajánlat figyelembe vétele, a gyűlés annak tárgyalásába nem bocsátkozik.
75. (G.) A jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság küldetik ki,
mely az elnökségen és a jegyzőkön kivül következőkből alakíttatott meg: Radvány István, Münnich
Kálmán, dr. Szánthó Bertalan, Kulcsár Károly, Materny
Lajos és Turóczy Pál.
76. (G.) A tárgyalás bevégeztével a felügyelő köszönetet
mond a püspöknek elnöktársi támogatásáért, szintúgy a képviselőknek buzgó közreműködésükért; majd pedig viszonzásul a
püspök elismeréssel emeli ki a felügyelő lankadatlan kitartását
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s a képviselők részéről lelkes visszhangot keltve, azon óhaját
fejezi ki, hogy a mai kezdetnek legyen Istentől hosszú, áldásos
folytatása. Ezután a gyűlés a püspök hálaadó imájával bezáratott.
Kelt, mint fent.
Jegyzették
a pontszámok mellett álló jelbetük
szerint:

(M.) Dr. Markó Sándor,

(S.) Strandi Béla,

v. főjegyző.

jegyző.

(Sz.) Dr. Szánthó Gyula,

(N.) Nemes Károly,

jegyző.

jegyző.

(Z.) Dr. Zelenka Lajos,

(G.) Glauf Pál,

jegyző.

e. főjegyző,
ki egyszersmind a jegyzőkönyvet szerkesztette.

Hitelesíttetett Miskolczon, 1898. augusztus hó 22-én.

Zelenka Pál,

Szent-Iványi Árpád,

püspök.

egyliázker. felügyelő.

Turóczy Pál,
Materny Lajos,

Kulcsár Károly,
Miinnicli Kálmán,
dr. Szánthó Bertalan,

bizottsági tagok.

bizottsági tagok.

MELLÉKLETEK.

Melléklet I. a jegyzőkönyv 44. pontjához.
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Összeállította: Hronyecz József, előadó.
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Melléklet a II. jegyzőkönyv 53-ik pontjához.

A tiszai egyházkerületi gyámintézet.
1898. julius 9-e'n nagyságos .dr. Szontágh Miklós és nagytiszteletü Dianiska András urak társelnüklete alatt és az egyházmegyei gyámintézetek elnökei és számos képviselői részvétele
mellett Miskolczon megtartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.
1. Dr. Szontágh Miklós, mint hivatalviselésre nézve legidősb
/

egyházmegyei gyámintézeti világi elnök, Szent-Iványi Arpád kerületi gyámintézeti világi elnök távolléte következtében, helyettes
elnöki minőségben a közgyűlést megnyitván, jelenti, hogy Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelővé lett megválasztása folytán a gyűléshez intézett — és ott felolvasott — levélben kerületi
gyámintézeti világi elnöki tisztségéről leköszönt és pedig — a
mint mondja — nem annyira azért, mintha a két tisztséget egymással összeférhetlennek tartaná, mint inkább azért, hogy ezáltal
alkalmat nyújtson az egyházi közügyek gondozásába és vezetésébe más világi férfiaknak is bevonására.
A kerületi gyámintézeti közgyűlés dr. Szontágh
Miklóst a társelnöki székben a legmelegebben üdvözölvén, Szent-lványi Árpád leköszönésének ügyét külön
pont alatt tárgyalandónak határozta.
2. Dianiska András kerületi gyámintézeti egyházi elnök a
megjelenteket szívesen üdvözölvén, mielőtt évi jelentését beterjesztette volna, a közgyűlés közörömének adott kifejezést a fölött,
hogy kerületi / gyám intézetünk szeretve tisztelt világi elnöke,
Szent-lványi Arpád egyértelmüleg lett egyházkerületi felügyelőnek megválasztva. „Üdvözöljük őt — ugy mond — szeretettel,
tisztelettel és ragaszkodással, ez alkalommal is azon hő kivánattal, hogy a Mindenható őt e diszes állásában egyházunk,
gyámintézetünk javára, szegényeink
vigasztalására és mindnyájunk
a
örömére sokáig tartsa meg.
/
Evi jelentésében az elnöklő előadja: hogy
Szent-lványi
Arpád 100 frtban ötödik részletét űzetvén le öt évvel azelőtt
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kerületi gyámintézeti világi elnökké választása alkalmával tett
alapítványának, ezen 500 frtot tevő s Szent-Iványi Árpád nevét
viselő alapítvány kamatjaiban már a jövő évtől kezdve fog segélyzésére fordíttatni valamely szegény kerületünkbeli egyháznak;
tudatja továbbá: hogy Zelenka Pál fenkölt szellemű és nemeselkiiletü püspökünk ez évre is — most már tizedszer — 100 frt
kegyes szeretetadományt bocsátott kerületi gyámintézetünk rendelkezésére, szegénysorsu két lelkész segélyzésére. Továbbá igy
folytatja: „Évi közgyűlésünk ezen órájában emlékezzünk meg
hálásan azokról is, kik ügyünk buzgó pártfogói voltak és kiket
az Ur a halál által körünkből elszólított: Péchy Tamásról, ki
mint egyházkerületi felügyelő, volt zsinati elnök és mint egyházunk egyik kipróbált vezére magának elévülhetlen érdemeket
szerzett, valamint Hermann Gusztávról, ki egyetemes és kerületi gyámintézetünknél, nemkülönben a Gusztáv Adolf-egyletnél
is 1000—1000 frtnyi alapítványt létesített, egyes egyházaknak
nagyobb-kisebb adományokat juttatott és nagy müveket alkotott^
méltán megérdemelvén, hogy az ő neve és emléke is gyámintézeti évkönyveinkben áldólag megörökíttessék." Jelentése során
mély sajnálattal említi fel az elnöklő, hogy Zelenka Pál szeretett
püspökünk a gyáminte'zet egyetemes ügyvezetésétől véglegesen
megvált és most már csak mint egyetemes gyámintézeti „diszelnök" gyakorol az ügyek vezetésére szíves tanácscsal befolyást;
— továbbá örömmel üdvözöli a megválasztott egyházmegyei uj
felügyelőket: Benczúr Gézát, Molnár Viktort, Meskó Lászlót és
Münnich Kálmánt, valamint a megválasztott uj espereseket;
Materny Lajost és Turóczy Pált azon kérelemmel, hogy ezen
kiváló férfiak egyházmegyéikben gyámintézetünk ügyét meleg
érdeklődéssel, befolyásukkal és áldozatkészségükkel hathatósan
támogatni szíveskedjenek, meleg szívvel üdvözölvén nemkülönben
Szontágh Andor, Déván Ottó és Nemes Károly megválasztott
egyházmegyei gyám intézeti uj elnököket azon óhajtással, hogy
a gondviselés sikeressé és áldásossá tegye buzgó működésüket a gyámintézet szolgálatában! A gyámintézi ti gyűjtésekre
vonatkozólag tudomásra hozza az elnöki jelentés, hogy Gömör
ugyan 15 frttal, Liptó szintén 15 frttal többet gyűjtöttek, mint
n mult évben, hogy azonban a gyűjtés másrészt Brassóban
13*
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3 frttal, Kis-Hontban 10 frttal, a VI szab. kir. városban 11 frttal,
a XIII szepesi városban 44 frttal apadt, a mi — és különösen
az is, hogy a segélyért folyamodó egyházak száma ijesztő módon szaporodik — arra is bizonyít, hogy az idők mostohasága
és terhei mindsulyosabban nehezednek a mi híveinkre. Jelenti
továbbá, hogy ez évben az egyetemes közalapból Ruszkin, Gerlicze, Várgede, S.-A.-Ujhely, Abauj-Szántó és Kis-Szeben I.
100—100 frt, Rózsahegy pedig 58 frt segélyt nyertek, valamint
hogy az áldott Gusztáv Adolf-egylet, az ellenünk évek óta több
oldalról folytatott támadások daczára, a testvéri szeretet segélyadományait szegény egyházainktól ez évben sem vonta meg, a
mennyiben uj év óta Kis-Palugya 47 frt, Dvorecz 522 frt 76 kr.,
Ruszkin 377 frt 20 kr., A.-Kubin 175 frt 95 kr., A.-Szántó 173 frt
37 kr., Diósgyőr 73 frt 32 kr., Folkmár 176 frt 30 kr., Krigh
74 frt 78 kr., Kölese 58 frt 65 kr., a liptói missio 87 frt 98 kr.,
Mernyik 11 frt 73 kr., N.-Károly 58 frt 65 kr., Orkuta 123 frt
17 kr., a rozsnyói leányiskola 423 frt 49 kr., a rozsnyói árvaház 64 frt 52 kr., Szomolnok 205 frt 40 kr., Sublechnitz 87 frt
98 kr., Tállya 35 frt 19 kr., Uj-Klenócz 29 frt 33 kr., Vázsecz
146 frt 98 kr., Kis-Szeben II. 167 frt 16 kr., Stoósz 29 frt 33 kr.,
Merény 97 frt 28 kr., Bártfa I. 58 frt 65 kr., Debreczen 175 frt
95 kr., Busócz 176 frt 47 kr., Kis-Bobrócz 117 frt 65 kr., két
lelkészözvegy, egy tanitóárva és egy elmebeteg segédlelkész
pedig 145 frt 46 krt kaptak segélyül, összesen 3921 frt 70 kr.
A kerületi gyámintézeti közgyűlés ezen jelentést
éber figyelemmel végig hallgatván: Dianiska András
kerületi gyám intézeti egyházi elnöknek ez évben is kifejtett buzgóságáért és lankadatlan hű fáradozásaiért,
elismerést szavaz; Szent-Iványi Árpádnak, gyámintézeti
500 frt alapítványa kiegészítéséért, valamint Zelenka
Pál püspökünknek ezúttal már tizedik, fenkölt lélekre
valló 100 frt adományáért hálát mond; Péchy Tamás
elhunyt egyháznagyunknak s nemkülönben Hermann
Gusztáv, a halál által elszólított nagy emberbarátnak,
gyámintézetünk és egyes egyházaink ezen nagy jóte'vőjének neveit és emlékét hálásan és áldólag itt jegyzőkönyvileg is megörökíti; a gyámintézeti egyetemes
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ügyvezetéstől végleg visszalépett Zelenka Pál püspököt,
mint egyetemes gyámintézeti diszelnököt a gyámintézeti szent ügynek ezentúl is kipróbált hűségével, lángoló ügyszeretetével és bölcs tanácsával támogatására
fölkéri; a megválasztott uj egyházmegyei felügyelőket,
espereseket és egyházmegyei gyámintézeti elnököket
— működésűkre Isten bő áldásának kérése mellett —
melegen üdvözli; hét egyházunknak 658 frttal az egyetemes közalapból való segélyeztetése't örvendetes tudomásul veszi, hálásan emlékezvén meg ezúttal is a
Gusztáv Adolf-egyletről, a mely magyarhoni közegyházunk és benne gyámintézetünk ellen is több oldalról
intézett roszakaratu támadások daczára is meg nem
szűnik szegényeink iránt melegen érezni és azokat hathatósan segélyezni.
3. A Sopronban f. év szeptember hó 24—25. napjain a
Luther-társasággal egyidejűleg megtartandó egyetemes gyámintézeti közgyűlésre
egyházkerületi gyám intézetünk képviseletében Zelenka Pál püspököt, Szent-lványi Árpád egyházkerületi
felügyelőt, dr. Szontágh Miklós egyházmegyei gyámintézeti elnököt, Strauch Béla kerületi gyám intézeti
jegyzőt, Linberger István (ennek netán akadályoztatása
esetére Osisko János), Janoska György és Boross János
lelkészeket küldi ki a közgyűlés, kérve egyúttal Dianiska
András kerületi gyámintézeti egyházi elnököt is, mint
egyszersmind egyetemes gyám intézeti helyettes elnököt,
kerületi gyámintézeti ügyeink szives és hathatós pártfogására.
4. Olvastatott egyházkerületi gyámintézetünk bizottságának
1898. julius 4-én Felkán megtartottüléséről fölvett j egyzőköny, mely
a) előadja, hogy a mult 1897-ik évi kerületi gyámintézeti
számadások megvizsgáltattak és mindenekre nézve rendben és
helyeseknek találtattak, indítványozván, hogy a közgyűlés adja
meg — önzetlenül hű fáradozásaért a méltó elismerés megszavazása mellett — Justh Sámuel István kerül, gyámintézeti pénztárosnak a jelzett évre szóló felmentvényt s tudomására hozván,
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hogy a számadások 2076 frt 76 kr. bevételt és 2087 frt 87 kr.
kiadást és igy 9 frt 16 kr. hiányt mutatnak ki és hogy a kerületi gyámintézeti tőke 1897. évi deczember végével 3184 frt
74 kr;
b) arról értesít, hogy az egyes egyházmegyei gyámintézetek
által ajánlólag felterjesztett 43 kérvény az elnök által ugy, valamint a jegyző által gondosan és behatóan áttanulmányoztatott
és a lényegesekre nézve kivonatoltatott s arra a bizottság által
közelebbről figyelembe vétetett;
c) jelenti, hogy a Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége
kerületi gyámintézetünknek is felhívta figyelmét és áldozatkészségét arra, hogy — miután maga a Gusztáv Adolf-egylet a
Jeruzsálemben felépített evang. templomnak f. év október hava
folyamán felszentelése alkalmából ott a helyi körülményeknek
megfelelő evang. paplak felépítése és evang. iskola létesítése
tárgyában határozni fog — járuljon ezen szent czélok eléréséhez kegyes adományaival a magyarhoni evang. egyház kebelében hittestvéri szeretettel működő kerületi gyám intézetünk is, a
mire nézve a bizottsági ülés a jelzett ügy meleg támogatását
javasolja a ker. gyámint. közgyűlésnek;
cl) tudomásul hozza, hogy miután a lipcsei Gusztáv Adolffőegylet ugyancsak a bizottsági ülés napján — julius 4-én és
következő napjain — tartotta meg Glauchauban évi közgyűlését,
a bizottság ezen gyűléshez és nevezetesen a főegylet elnökéhez,
dr. Pank Oszkárhoz, magyarhoni gyámintézetünk köztiszteletben
álló ezen nagy barátjához és szegény egyházaink jóakaró párt.
fogójához üdvözlő táviratot intézett;
e) inditváiryozza, hogy — miután a f. évr szept. 24—25
napjain Sopronban megtartandó egyetemes gyámint. közgyűlésen
Dianiska András kerül, gyám int. egyházi elnök, mint egyúttal
egyetemes gyámint. helyettes egyházi elnök jelen lesz és mint
olyan, útiköltségeit az egyetemes gyámint. pénztárból megtérítve kapja, útiköltséget tehát kerületi gyámintézetünknél fel
nem számit — az egyházkerületi gyámintézetünk képviseletében
Sopronba kiküldött Strauch Béla és Linberger István lelkészeknek (ez utóbbinak netán akadályoztatása esetén Osisko Jánosnak) útiköltségeit a kerületi gyámintézeti pénztár fedezze.
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A kerületi gyám int. közgyűlés az itt elősoroltakat
tudomásul véve, Justh Sám. István kerül, gyámint.
pénztáros részére — hű fáradozásainak méltatása mellett
— az 1897-ik évi számadásokra vonatkozólag a fölmentvényt megadja; a felérkezett sok kérvény gondos
és lelkiismeretes áttanulmányozásának nagy és nehéz
munkájáért a kerül, gyámint. tisztviselőségnek és a
bizottságnak elismerést szavaz; a Gusztáv Adolf-egylet
által Jeruzsálemben felépítendő evang. paplak és az
ugyanott létesítendő evang. iskola ügyét melegen üdvözli és támogató segélyzése tárgyává teszi; a lipcsei
Gusztáv Adolf főegylethez és nevezetesen dr. Pank
Oszkár főegyleti elnökhöz a kerül, gyámint. bizottság
által üdvözlő távirat menesztést örömmel helyesli; a
jelen közgyűlésből a Gusztáv Adolf-egylet lipcsei központi elnökségéhez — szegényeink szeretetteljes fölsegélyezéseért — hálát kifejező táviratot küld és az egyházkerületi gyámintézetünk képviseletében Sopronban
megtartandó egyetemes gyámint. közgyűlésre kiküldött
fennevezett két lelkésztagnak útiköltségeit a kerületi
gyámint. pénztárból megszavazza 35—35 frtban.
5. Ugyancsak a kerületi gyámintézeti bizottsági jegyzőkönyv egyházkerületünkben a gyámintézeti munkálkodás és élet
lüktetéséről a következőket hozza tudomásul:
Megörvendeztető jelenség az, hogy a gyámintézeti ügy iránti
érdeklődés, a mostohára fordult időviszonyok daczára is, eleven
és áldásos volt a mult évben is a VI szab. kir. városi, a XÍII
szepesi városi, a tisztán falusi községekből álló tátraaljai, részben
a gömöri és a tiszavidéki egyházmegyékben, a mennyiben a
VI sz. kir. városi 539 frt 61 krt, a XIII városi 634 frt 65 krt,
a tátraaljai, 10 falusi egyházközségében 147 frt 62 krt, a gömöri
437 frt 70 krt, a tiszavidéki 315 frt 04 krt, ezen öt egyházmegye
tehát összesen 2071 frt 62 krt gyűjtött, mi mellett elismeréssel
emelendő ki az is, hogy ezen öt egyházmegye a jegyzőkönyvek
megszerkesztése, a számadások összeállítása, a gyűjtések rendezése és a befolyt összegek megosztása és hováforditása tárgyában tisztán áttekinthető képet tüntet elő, szorosan alkalmaz-
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kodván az alapszabályokhoz és az időközben hozott kerületi
gyámintézeti közgyűlési határozatokhoz.
Kevésbé örvendetes azonban az, hogy a többi egyházmegyében hanyatlóban van a gyámintézeti buzgóikodás és évrőlévre csekélyebb a gyámintézeti gyűjtés eredménye. így nevezetesen a sárosi egyházmegye mindössze 58 forint 58 krt, a
lélekszámra nézve igen népes, 11 egyházközséggel biró brassói
egyházmegye mindössze csak 71 frt 56 krt, az árvái csak 31 frtot,
a kis-honti 85 frt 77 krt, (ebben benne van Rimaszombat 20
frttal), a 16 népes egyházközséget számláló liptói egyházmegye
130 frt 47 krt és a hegyaljai 227 frt 66 kr. gyűjtésével együtt
(a melyben benn van Miskolcznak 115 frt 34 kr. gyűjtése) öszszesen 604 frt 04 krral járultak az évi eredményhez; valamint
csak sajnálattal veendő azon mulasztás, hogy a sárosi egyházmegyei gyámintézet ez évben sem küldötte be a kerületi gyámŕ

intézeti elnökséghez részletező számadását, Árva pedig ezidőszerint sem alkalmazkodott a kerül, gyámintézeti közgyűlés azon
határozatához, a mely szerint részletesen kitöltendők a számadásos rovatok, mely mulasztások következtében az utóbb nevezett két egyházmegyéből nem tudható meg, hogy melyik egyházközségük adott, vagy nem adott házankénti, iskolai gyűjtés,
persely, offertorium és alkalmi gyűjtés czimén?
Örvendetes jelenség, hogy a városi egyházközségek (5 falusi
egyházközség is) igen sokja a gyámintézeti gyűjtés és adakozás
(erén a mult évben is melegen buzgólkodott. Húsz forinton felül
gyűjtöttek: Kassa í 178 frt 97 krt, Igló 167 frt 62 krt (e két
egyházközség tehát egyenként többet, mint egész Liptó), Nyíregyháza 122 frt 32 krt, Miskolcz 115 frt 34 krt, Késmárk '86 frt
64 krt, Eperjes I 79 frt 92 krt, Lőcse 74 frt 23 krt (az utóbbi
három egyházközség egyenként többet, mint az egész brassói
egyházmegye), Debreczen 55 frt 10 krt, Rozsnyó 52 frt 12 krt,
Pelka 52 frt 50 krt, Gölniczbánya 51 frt 14 krt, Merény 40 frt
40 krt, Tokaj 39 frt 59 krt, Dobsina 37 frt 03 krt, Poprád 33 frt
59 krt (e nyoicz egyházközség egyenként többet, mint az egész
árvái egyházmegye), Nagy-Lomnicz 30 frt 50 krt, Szepes-Béla
27 frt 08 krt, Nagy-Szalók 25 frt 36 krt, Kis-Szeben II 25 frtot,
Bártfa I 23 frt 23 krt, Sajé-Kaza 23 frt 90 krt, Szepes-Vár-
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alja 22 frtot, Leibicz 21 frt 02 krt, Nagy-Várad 20 frt 60 krt,
Matheócz 20 frt 50 krt, Batizfalva 20 frt 40 krt, Topporoz 20 frt
31 krt, Szent-Iván 20 frt 30 krt, Rimaszombat 20 frt 10 krt.
Az itt felsorolt egyházközségek között 15 a szepességi egyházközség.
Ezen megörvendeztető jelenségekkel szemben — el is tekintve
attól, hogy van több olyan egyházközségünk, a mely egyszerűen
a maga pénztárából szolgáltatja be 1, 2 forintnyi gyámintézeti
évi adományát, a mely egyházközségekben tehát gyámintézeti
érzék és élet egyáltalán nincsen — elszomorító az, hogy igen
sok egyházközségünk a gyámintézet alapszabályainak intézkedéseit kötelező erejűnek nem tartja; a mennyiben:
a) még házanként! g}dljtést sem tartott: Plavnicza, Fürész,
Hrussó, Oláhpatak, Rédova, Sebespatak, Ivladzány és Sókűt — 8
egyházközség.
b) perselyből nem adott: Plavnicza, Batizfalva, Forborg,
Hollólomnicz, Ivis-Lomniez, Svábéez, Topporcz, Tótfalu, Viborna,
Fancsal, Boczabánya, Csorba, Hybbe, Királylehota, N.-Palugya,
Pribilina, Rózsahegy, Szielnicz, Szent-Iván, Szent-Péter, Szmrecsány, Tarnócz, Východná, Oserencsény, Fűrész, Klenócz, Kraszkó,
Nyustya, Pokorágy, Pongyelok, Rálió, Rimabánya, Rimabrézó,
Rimaszombat, Szkálnok, Tiszolcz, Baradna Felső-Sajó, Geczelfalva, Sajó-Gömör, Gömör-Panyit, Hrnssó, Jolsva-Taplócza, Kiette,
Knn-Taplócza, Nagy-Szlabos, Oláhpatak, Pádár, Ratkó-Bisztró,
Rédova, Sebespatak, Siivete, Vizesrét, Kladzány, Mernyik, NagyVárad, Nyíregyháza, Pazdics és Sókűt — 60 egyházközség.
c) offertoriombél nem adott: Plavnicza, Osanálos, Kemencze,
Hybbe, Fűrész, Geczelfalva, Gömör-Panyit, Hizsnyó, Hrnssó, Jolsva,
Taplócza, Oláhpatak, Rédova, Restér, Sebespatak, Vizesrét, Mernyik, Pazdics — 17 egyházközség;
d) iskolai gyűjtést nem rendezett: Plavnicza, Bártfa I,
Bártfa II, Majerka, Sztrázsa, Osanálos, Fancsal, Kemencze, Ránk,
Boczabánya, Csorba, Hybbe, Király-Lehota, N.-Palugya, NémetLipcse, Pribilina, Rózsahegy, Szielnicz, Szent-Iván, Szent-Péter,
Szmrecsány, Tarnócz, Vázsecz, Východná, a kishonti egyházmegye 15 egyházközsége közül egyik sem, a gömöri egyházmegyéből 35 egyházközség nem, végre Kladzány, Mernyik, Nagy-

Bánya, Pazdics, Sókut, Uj-Klenócz nem — 80 anyaegyházközség.
A gömüri egyházmegyében csak öt egyházközség (Osetnek,
Hámosfalu, Nandrás, Ochtina és Szirk) rendezett iskolai g}7üjtést mindössze 1 frt 93 kr. eredménynyel, holott e czimen a
VI szab. kir. városi, a XIII szepesi városi, a tátraaljai és a tiszavidéki négy egyházmegyéből 184 frt 22 kr. gyűlt be.
e) A folyamodé) 43 egyházközség között a plavniczai és a
fiirészi az, a mely íillérnyi adománynyal sem járult a gyámintézet czéljaira, mely még házankénti gyűjtést sem tartott s
igy a gyámintézeti alapszabályok a gyűjtések rendezésére kötelező intézkedéseit figyelemre sem méltatta — és a mely mégis
ismeri és fel is keresi a gyámintézetet akkor, a mikor attól
segélyt kér;
/) hogy az árvái és sárosi egyházmegyékben mely egyházközségek nem tartottak házankénti és iskolai gyűjtéseket és
melyek nem adakoztak persely- és offertoriumból ? az a hiányosan kiállított jegyzőkönyvből és számadásokból kivehető
nem volt.
Ugyanazon bizottsági ülés jegyzőkönyve jelenti, hogy az
árvái és liptói gyámintézet jegyzőkönyveit és egyébként is hivatalos közleményeit tót nyelvű szövegben terjeszti fel — és indítványozza, hogy ezen egyházmegyék az iránt kerestessenek meg,
miszerint a tót aktákhoz már saját maguk érdekében is hiteles
magyar fordítást csatoljanak a jövőben.
Jelenti továbbá a, kerül, gyámint. bizottság, hogy a rózsahegyi lelkész egyik filiája r. k. iskolájába járó evang. gyermekeinek vallásoktatásáért a, kerületi gyám intézettől évi 25 frt
segélyt kér tiszteletdíj fejében, a mely előfordult esetből újból
kiértesitendőknek tartja a folyamodókat, hogy a, gyámintézet
csakis egyházközségeket és tanintézeteket segélyez, személyeket
azonban nem.
Végre jelenti a bizottság, hogy az egyes egyházmegyei
gyámintézeti közgyűlések által ajánlólag föl terjesztett kérvények
a következők: Kis-Szeben I, Kis-Szeben II, Plavnicza, HollóPatak, Nagy-Polkmár, Ruszkin, Tilefalva, Sub-Lechnitz, SzentGyörgy, Komlós-Keresztes, Haraszti, Bátyok, Csanálos, Diós-
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győr, Fancsal, Stoósz, A.-Szántó, Tállya, Hernád-Vécse, Lestinye,
Jaszenova, Zsaskó, Rózsahegy, Német-Poruba, Király-Lehota,
Brassó, Fürészmező, Apácza, Kölese, Tokaj, N.-Károly, S.-A.Ujhely, Hacsava, Pongyelok, Fürész, Várgede, Gerlicze, KunTaplócza, Felső-Sajó, Restér, Garam völgy, Esztrény ós PelsőczArdó kérvényéi — 43 kérvény.
A Gusztáv Adolf-egylethez folyamodnak segélyért: a rozsnyói polgári leányiskola, a rozsnyói árvaház, Bártfa I, Kis-Szeben II, Nagy-Folkmár, Ruszkin, Szomolnok, Sub-Lechnitz, Svábócz, Busócz, Garamvölgy, Lapos, Kapi-Nemetfalva, Hacsava,
Fiiresz, Osanálos, Diósgyőr, Fancsal, Stoósz, A.-Szántó, HernádVécse, Tállya, Rózsahegy, a liptói missió, Kis-Palugya, Tokaj,
Uj-Klenócz, S.-A.-Ujhely, N.-Károly, Kölese, Debreczen, Palásthy
Gábornő, Zathureczky Kornel, Fizely Frigyesne', Droppa Emiiné,
Kacska Sámuelné, Dobsinszky Emilia e's Emma, Skultéty Ede'ne'
ós Benyo Jánosné — 41 kérvényező.
A kerületi gyámint. közgyűlés, a midőn örvendetesen tudomásul veszi, hogy egyházkerületünkben a
gyámintézeti buzgólkodás, legkülönösebben városi egyházközségeink kebelében, ez idő szerint is pezsgő életre vall:
méltán kiérdemlett elismerést mond azon egyházmegyéknek és egyházközségeknek, a melyek a gyámintézeti gyűjtések és adakozások, a pontos ügyvitel és
számadásegybeállitás körül ez évben is fényességüket
világoltatták;
szeretettel felhívja, de egyúttal utasitólag kötelezi
is az eddigelé még kevésbé vagy éppen nem buzgólkodókat a gyámintézeti alapszabályok, a külön-külön
czimén való gyűjtések rendezésére kötelező intézkedéseinek szoros betartására, legkülönösebben ajánlván
az eddigelé oly sok helyütt fel nem karolt „iskolai
gyűjtéseket" az egyházközségeknek és azokban első
sorban a lelkészeknek és tanítóknak gondozó buzgóságába és pedig nein is annyira az ez uton elérhető
anyagi eredmény, mint inkább azon erkölcsi hatás miatt,
melynélfogva a gyámintézet szeretetmunkáját megismertető és az iránt buzdító oktatói szó az iskolában
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a fogékony, zsenge gyermeki kedély egyházszeretetét
ápolja és a szegény hitrokonok iránt a könyörülő szeretetnek nemesítő érzését felkölti;
a sárosi és árvái egyházmegyéket megkeresi, hogy
gyámint. közgyűléseikből felvett és mindenekre részletezőleg kiterjedő jegyzőkönyveiket és az előirt rovatok
gondos betöltésével felszerelt számadásaikat jövőre a
kerületi gyám intézeti elnökséghez a kellő időn belül
felte rjeszszék;
az egyes egyházmegyéket felszőlitja, hogy fel ne
küldjék, de sőt maguk is egyszerűen félretegyék az olyan
egyházközségeknek gyám intézeti segély iránt beadott
kérvényeit, a mely egyházközségek a gyámint. alapszabályoknak a gyűjtések kötelező voltát kimondó
intézkedéseit figyelembe sem véve, a gyámintézet cze'ljaira mit sem adakoztak, a mulasztás miatt azonfelül
felelősségre is vonván a mit sem adakozó egyházközségeknek különösen lelkészeit és tanítóit;
az árvái és liptói egyházmegyék gyámintézetét
megkeresi, hogy már saját jól felfogott érdekeikben is
terjeszszék fel hivatalos beadványaikat hiteles magyar
szövegezésben is;
az illető folyamodókat újból arra figyelmezteti,
hogy mig a gyámintézet a maga által eszközlött gyűjtésekből. alapitványai és tőkéi kamatjaiból egyházi
testületeket segélyez, személyekre vonatkozó segélyt
nem nyújt; és végre
a gyámintézetnek az adakozásra
vonatkozólag
semmi kényszert
nem ismerő ,,szabad
szeretetmunkáját" a hivek gondozó szeretetébe ezúttal is melegen
ajánlja.
6. A tiszai egyházkerülethez tartozó egyházmegyei gyámintézetek gyűjtését és a kerületi gyámintézethez szabad rendelkezésre felküldött összeget a következőkben mutatja ki a. kerületi gyámintézeti bizottsági jegyzőkönyv:
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Az egyházmegyei gyámintézet neve

Ö.-szrs gyűjtés
fit

kr.

A VI szab. kir. városi
A XIII szepesi városi
... ...
A tátraaljai —
A gömöri
A kishonti
... ...
A sárosi
A hegyaljai ...
...
...
A tiszavidéki
Az árvái —
A liptói ...
A brassói
Kerületi tőkekamatból
A kerül, gyámint. istentiszt, offei tórium

539
634
147
434
85
58
227
315
31
130
71
90
285

61
65
62
70
77
58
66
04

Összesen

3051

66

—

47
56
—

—

Szabacl rendelkezésre felküldött a
kerülethez
frt
ke.

212
266
47
186
30
29
105
140
16
49
28
90
—

1202

52
68
29
56
74
72
21
38
—

32
20
—

i
62

A szabad rendelkezésre felküldött az előzőkben kimutatott
1202-62 frtnak felerésze
601*31 frt
az alapszabályok értelmében az egyetemes gyámintézetet illetvén, marad a kerületi gyámintézetnél az összeg másik felerésze ... ___ ___ —
601*31 írt
Ehhez járul a „Hermann-féle alapítvány" évi
kamatja
45-— frt
mint a mely egészében a kerületi gyámintézetet
illeti, s igy
646.31 frt
azon összeg, a mely a kerületi gyámintézet rendelkezésére áll.
Levonván ezen összegből a „Leopoldiánum"nak szóló kerületi adományt
___
— —
60'— írt
a kerületi gyámintézeti iroda részére a szokásos évi
10-— frt
az egyetemes gyámint. közgyűlésre kiküldött két
képviselőnek útiköltsége... ...
— — —
70.
frt
összesen ...
130-— frt
marad a kerületi gyám intézetnél kiosztásra... —
516-31 frt.
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Ezen kimutatást és felszámítást a kerületi gyámintézeti gyűlés tudomásul veszi.
7. A beérkezett és az egyes egyházmegyei gyámintézetek
által ajánlólag felterjesztett kérvényeknek beható áttanulmányozása alapján a kerületi gyám intézeti bizottsági ülés a következőket indítványozza:
a) az egyetemes gyám intézetnél a „400 frtos szeretetadományra" ajánlt: ssék: Várgede;
b) miután a „Leopoldiánum"-ból való segélyösszeg a folyó
évben a tiszai egyházkerületnek jut, a segély két egyenlő részben való elnyerésére ugyancsak az egyetemes gyámintézeti közgyűléshez terjesztessenek fel: Kis-Szeben I és Gerlicze;
c) ugyanoda az ott kiosztandó kisebb adományokra ajánltassanak: Garamvölgy, Hollópatak, Ruszkin, Haraszti, Bátyok,
Tállya, Brassó, Felső-Sajó, Pongyelok, Király-Lehota és NagyKároly — 11 egyházközség.
d) A fenn kimutatott szabad rendelkezésre
megmaradt
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 516-31 frtból
adassék a jeruzsálemi paplak és iskola felépítésére
40*— frt,
a „Hermarui-féle alapítvány" évi kamatja Filefalva
szepességi községnek
___ ___ ___ ___ ___ ___
45*— frt,
a kerületi tőkekamatból a kerületnél maradt felerész Sublechnitznek ___ ___
___ ___ ___
___
45-— frt,
ez utóbbi három összegnek pedig az 516*31-bői
levonása után még megmaradt___ ___
___ ___ 386-31 frt
osztassák ki egyenként 35 frt j á val: Kis-Szeben II, Német-Poruba, Komlós-Keresztes, Hernád-Vécse, Lestinye, Nadabula,
Rózsahegy, Hacsava, S.-A.-Ujhely, Nagy-Károly ós Diósgyőr —
11 egyház közt, P31 frt a kerületi gyámint. pénztárban visszatartatván.
e) A Zelenka Pál püspök által nagylelkűen felajánlott 100
frt 50—50 forintban adassék a kis-szebeni II és margonyai
egyházak lelkészeinek.
/) A Gusztáv Adolf-egylethez folyamodók mindannyia terjesztessék fel oda egyenlőleg meleg ajánlással.
iV kerületi gyámintézeti közgyűlés a kerületi gyámintézeti bizottsági ülés által a segély ki osztásra, vala-
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mint az ajánlólag az egyetemes gyámintézeti közgyűléshez való felterjesztésre vonatkozólag tett indítványokat egész terjedelmükben és minden részletükben
magáévá teszi és határozati erőre emeli.
8. A tárgyalás napirendjére került Szent-Iványi Árpádnak,
egyházkerületi felügyelőnek választott kerületi gyámintézeti világi elnöknek ez utóbbi tisztségétől való leköszönése.
Az egyházkerületi gyámintézetet Szent-Iványi Árpádnak, az ügyszeretetre nézve kipróbált hitbuzgóságű,
nemes, áldozatra mindenkor kész, az ügyvezetésben
tapintatosan bölcs vezérének e helyéről szándékolt lelépése a legfájdalmasabban érintette és mintán a kerületi gyámintézeti közgyűlésnek az a meggyőződése,
hogy az egyházkerületi felügyelőség Aegise alatt annál
hathatósabbá és áldásosabbá válhatik „szegényeink"
javára a kerületi gyámintézeti világi elnöki tisztség:
/

Szent-Iványi Arpád szeretve tisztelt elnökét e tisztségén továbbra is megmaradásra fölkéri, mely óhajtásának és kérelmének tolmácsolására megbízza az ő
elébe, mint megválasztott kerületi felügyelő elé tisztelgésre kiküldött, a gyám intézeti elnökségből, a többi
tisztviselőkből, az egyházmegyei gyámint. valamennyi
elnökéből és az ezekhez csatlakozni óhajtókból álló
kerületi gyám intézeti bizottságot.
Azon — nem várt, de mégis bekövetkezhető —
esetben pedig, hahogy a leköszönt elnök ezen tisztségéről való lelépését a küldöttség előtt mind a mellett
véglegesnek nyilvánítaná, felhívja a kerületi gyámint.
közgyűlés az egyházi elnököt a tisztség betöltését czélzó
uj választásnak szabályszerű kiírására.
9. Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés szine előtt felbontattak és számbavétettek az egyetemes gyámintézeti egyházi elnöki tisztség betöltésére az egyes egyházmegyei gyámintézeti közgyűlések által beküldött szavazatok, melyekből kitűnt, hogy ezen tisztség betöltésére 0 egyházmegye szavazata
dr. Baltik Frigyes dunáninneni egyházkerületi püspökre, 5 egy-

—

208

--

házmegyei szavazat pedig Dianiska András tiszai egyházkerületi
gyámintézetünk egyházi elnökére esett, minek következtében:
tiszai egyházkerületi gyámintézeti közgyűlésünk
dr. Baltik Frigyesre adja egyetemes gyámintézeti egyházi elnökségre való választási szavazatát.
10. A kerületi gyámintézeti isteni tisztelet alkalmával —
melyen 285 frt offertorium begyült — Terray Gyula gömöri
főesperes által lelkesitőleg elmondott, eszmedus, elragadó, kidolgozására nézve is remek egyházi beszédeért
a kerületi gyámintézeti közgyűlés elismerő köszönetet szavaz.
K. m. f.

Dr. Szontagli Miklós,

Dianiska András,

kerületi gyámintézeti világi h. elnök.

kerületi gyámintézeti egyházi elnök.

Strauch Béla,
kerületi gyámintézeti jegyző.
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TISZAI ÁG. HITV. EYANG. EGYHÁZKERÜLET
NYÍREGYHÁZÁN
1899-ik évi augusztus hó 8—11-ik napjain
MEGTARTOTT

KÖZGYŰLÉSÉNEK
m

<b •>

MSKOLCZ,

SZELÉNYI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA
1899.

N

A TISZAI AG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET
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Pál püspök és Szentiványi
Arpád egyházkerületi felügyelő
társelnöklete mellett :

Hivataluknál fogva mint e g y h á z k e r ü l e t i t i s z t v i s e l ő k ,
illetőleg t ö r v é n y s z é k i b i r á k :
Glau f Pál e. főjegyző, lelkész Rima- ;
szombat.
Strauch Béla jegyző, lk. Felka.
Nemes Károly jegyző, lk. Diósgyőr
Dianislca András törv. biró Lőcse. )
Hronvecz
József levált. Miskolcz. j
tZ

v

^

^

'

'

Dr. Markó Sándor
y. főjegyző
Rozsnyó. \
Dr. Szánthó Gyula jegyző Sárospatak. .
Dr. Zelenka Lajos jegyző Bpest. á
Kulcsár Károly pénzt. Miskolcz.
Marusák Károly ellenőr Miskolcz. ;
Szontagh Pál törv. biró Csetnek. e ^ d ^ A f
Dobó Adolf
„
„ Igló.
Í.I ^ ^

Az egyházmegyék képviseletében :
Árvái egyházmegyéből :
Skripeny János főesperes lelkész,
Lestine. f
Krcsméry Miloslav lk. Jaszenova. Brassói egyházmegyéből:
Bohus

Pál lelkész Apácza.

Gömöi'i egyházmegyéből:
Terray Gyula főesp., lk. Rozsnyó. .
Bartholomaeidesz
László alesperes, lk. Csetnek. ;
Becser Endre alesp., lk. N.-Szlabos.
Dallen Mihály lelkész Restér.
Holéczy Sámuel lelkész P.-Lehota.
Jegyzőkönyvi
Weisz Antal lelkész Dobsina,
Buzágh István
„
Derencsény. i
Csók György
,,
Szirk. )
Nádassy János „
F.-Sajó,^'
Schefiér Gusztáv tanár Rozsnyó. ŕ
Törköly János vallástan. Rozsnyó.
Jurin Samu igazgató-tanító Jolva.

Kubinyi Géza esp. felügy. GrőmorPanyit. j
Szontagh
Andor egyh. felügyelő
Csetnek.
Dráskóczv László egyh. felügyelő
Feled.
kivonattal:
Bazilidesz Gusztáv egyh. fel ügy.
Jolsva. \
Szilt Gyula egyh. fel ügy. Murán y.
Kirinyi Béla „
„
Csetnek.

Hat sz. k. V. egyházmegyéből:

Ilotnola István
Liptai Lajos

lelkész Kassa.
„
Eperjes. ,

Jegyzőkönyvi
Szlabej

Mátyás

lelkész Bártfa.

Benczúr Géza esp. felügy. Kassa.
Dr. Milder Károly jogak. tanár
Eperjes. ^
W alter Béla főreálisk. igazg. Lőcse.
kivonattal

:

Dr. Brósz László ügyvéd Kassa.
Dr. Meliórisz Béla jogak. m. tanár
Eperjes.

Hegyaljai egyházmegyéből:
Tm xócZy Pál foesperes, lk. Ózd. •
Kovács Andor lk. H.-Vécse.
Dómján Elek lk. Fancsal. *

Jegyzőkönyvi
Fridrich Zsigmond lk. Csanálos. J
Fiedler Sándor tanító Tállya.
Kulik Márton tanitó Miskolcz.

Radvány
István esp. felügyelő
Miskolcz.
Balassovics
Kornél egyh. felügy.
H.-Németi.
kivonattal.'
Mezey Pál
Dr. Szánthó
Lichtenstein
Kühne Adolí

egyháztan. Miskolcz^,
Bertalan egyht. „
László keresk. „
egyh. tanácsos „

Kishoiiti egyházmegyéből:
Kemény
Banczik

Lajos lelkész Osgyán. i
Samu lelkész Kokova. /

Kubinyi Aladár esp. felügy. Rimaszombat.
Medveczky
Sándor egyh. felügy.
Rimaszombat. ^

Liptói egyházmegyéből:
Simkovics János főesp., lk. Hybbe. ^
Csobrda Pál alesp., lk. Szmrecsány.
Bella Mátyás lk. Tarnócz. ^

Ruzsiák János esperes, felügyelő
L.-Sz.-Miklós. ^ Kállay Adolf esp., másod-feliigy.
L.-Sz.-Miklós. •
Makoviczky
Vladimir
kereskedő
Rózsahegy.

Sárosi egyházmegyéből:
Chotvács Endre főesperes, lelkész
Budamér.
Baloghy Farkas lelkész Margonya.

Körtvélyessy
Béla egyh. felügy.
Eperjes.)
Greiner Artúr gyári igazg. Kőszeg.

Tátraaljai egyházmegyéből:
iSzé£e7yGyu/aalesp.,l. N.-Lomnicz. )
Czipott Áron lelkész Rókusz. J

Dr. Lersch Kornél egyh. felügy.
Sz.-Szombat.^

Tiszavidéki egyházmegyéből:
Materny Lajos főesperes, lelkész
Debreczen.)
Bortnyik György alesperes, lelkész ;
Kölese.
Révész János lelkész Nagy-Bánya. )

Jegyzőkönyvi
Bartholomaeidesz
János t, főesp.
lk. Nyíregyháza.^
Geduly Henrik esp. főjegyző, lk.
Nyíregyházai)
Kozlay József lk. Pazdics.
Materny Imre lk. Nagy-Várad.)
Varga Márton lk. T o k a j . .
Adorján Ferencz
vallástanár
Nyíregyházai)

Dr. Meskó László esp. felügyelő,
Nyíregyháza.
Oszterlamm Annin egyh. feliigy.
Nagy-Várad. >
J l a j e r s z k y Béla egy. felügyelő
Nyíregyháza. ^
kivonattal
Bogár

:

Lajos iskolaszéki elnök )
Nyíregyháza.
Dr. Prak Gyula esp. ügyész
Nyíregyháza.
Szabó Adolf egyh. felügy. N. B á n y a ^
Rothfuchs
János gyógyszerész Tokaj.
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Tizenhárom városi egyházmegyéből:
Justh

S. István főesperes, lelkész
Sztrázsa.
Justh Gusztáv lk. Ménhard.)
Schréter Károly lk. Sz.-Olaszi.
Wünschendorfer
Károly lelkész
Poprád. )

( Münnich Kálmán esp. felügy. Igló.
Ujlaky Jenő egyh. tanácsos Igló.
Förster Ede egyli. feliigy. SzepesOlaszig,
Förster Gusztáv egyh.-tanácsos,
Sz.-Olaszi.

A fő- és k ö z é p i s k o l á k

képviseletében.

Eperjesről: Dr. Schmidt Gyula collégi um i felügyelő, Dr. Szlávik
Mátyás
theol. dékán, Slajchó Mihály tanitóképezdei igazgató.
Iglóról: Dr. Fischer Miklós igazgató. J>
Késmárkról : Grósz Ernő igazgató.^
Nyíregyházáról: Martinyi József igazgató. )
Rimaszombatból : Zacliar Gusztáv igazgató-helyettes.
Rozsnyóról: Oravetz Mihály igazgató y
Ezeken kivül a nyiregyházi egyházközség tagjai közül . báró
Feilitzscli Bertold főispán. '
Lelkészi karból: Bartholomaeidesz
János tb. főesperes.
Geduly Henrik lelkész, egyhm. főjegyző.
Noszkó István s.-lelkész.
t
Világi egyházi tisztviselők . Májerszky
Béla egyh. felügyelő.
Dr. Meskó László egyházmegyei felügyelő.
Bogár Lajos egyh. főjegyző, iskolaszéki elnök.
Moesz Béla egyh. s.-jegyző.
Vietorisz Dániel gondnok.
Tanári karból. Martinyi József igazgató, Leffler Sámuel, Mészáros Ferenc z, Porubszkv Pál, Chotvács Ágoston, Adorján
Ferencz,
Moravszky
Ferencz.
Tanítói karból: Pazár István igazgató, Stoffan Lajos, Ruhmann
Andor,
Rúzsa Endre, Boczkó Lajos, Werner Gyula,
Prisztanka
Lajos, Matsánszky
Lajos, Ozvald József, Fazekas János,
Mráz Károly, Mráz János, Nandrássy
D. Aurél,
Scliőn
Dániel, Kubacslca István, Zsák
Endre.
Egyháztauácsosok : Antal János, Bar z ó Mihály, Csengery Gyula,
Déry
Dániel, Fest László, Förster Kornél, id. Hibján Dániel,
Iludák Káioly, Májerszky
Barna, Nádasi János, Oltványi Ödön, Dr. Pro k Gyula, Palicz János, id. Häiiffel
Lajos, Krajnyák György, Kubassy
Gusztáv,
Kovács
P. Pál, Kondor Mihály, Marké Mihály, Mráz
János,
Mezey Pál, Somogyi
Gyula, Sexty
Gyula,
Szopkó
Alfréd, Dr. Szopkó Dezső, Sztempák
Jenő,
Szmolár
István, Dr. Trajtler
Soma.

E lő z m ények.
A Nyíregyházára f. é. augusztus 7-én utazó egyházkerületi elnökséget a tiszavidéki egyházmegye határszéli egyházközségének, Tokajnak vasúti állomásán, az egyházmegye nevében dr. Meskó László
egyházmegyei felügyelő ós Materny Lajos főesperes vezetése mellett
Nyíregyházáról Geduly Henrik egyházmegyei főjegyző és Pazár István
dékán-igazgató, Tokajból pedig Varga Márton lelkész, Bollner Károly
felügyelő, Olay Lajos pénztáros, Bene Gyula gondnok, Rothfuchs
János iskolaszóki tag, Károsi Géza és Rochlitz Dezső egyháztagokból
állott küldöttség fogadta. Majd megérkezvén Nyíregyházára: a város
nevében Majerszky Béla helyettes-polgármester, az egyházközség nevében pedig Bartholomaeidesz János lelkész külön nagyszámú üdvözlő
küldöttség élén mondtak meleg Isten hozottat, melyre az egyházkerületi elnökség külön-külön válaszolt. Aztán hosszú kocsisorban tör' tént a bevonulás, a helybeli összes hitfelekezetek tornyainak harangzugása között.
Augusztus 8-án a délelőtt folyamán a közgyűlési tárgyakat előkészítő bizottságok üléseztek. D. u. 4 órakor az egyházkerületi gyámintézet tartotta közgyűlését; 5 órakor pedig a gyámiutézeti istentisztelet következett, Becser Endre göniöri alesperes szónoklatával.
Másnap, augusztus 9-én 8V2 órakor a templomba vonultak a
közgyűlési tagok, hol Glauf Pál e. főjegyző imája után kezdetét vette
a közgyűlés.
1. (M.) Szentiványi Árpád egyházkerületi felügyelő a közgyűlést
a következő elnöki beszéddel nyitotta meg :

Tisztelt

kerületi

Közgyűlés!

A mai napra kitűzött rendes egyházkerületi közgyűlésen első
sorban kedves ós elmulaszthatlan kötelességemnek tartom, hogy szeretve tisztelt főpásztorunkat, elnök-társamat üdvözöljem, a ki testi és
lelki erejének latba vetése mellett, nagy tudománya s bő tapasztalatainak segítségével kormányozza egyházkerületünket s mozdítja elő
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egyházunk és hazánk érdekeit, s a ki a mult év őszén fáradságot és
anyagi áldozatot nem kiméivé, elzarándokolt Jeruzsálembe a szent
sírhoz, hogy azon ünnepélyes alkalommal, midőn ott az első evangélikus templom II. Vilmos német császár jelenlétében felszenteltetett,
a magyarországi egyetemes egyházat képviselje. Fogadja ezért hálás
köszönetünk kifejezését.
Üdvözlöm egyházmegyénk vezéreit, a főespereseket és az egyházmegyei felügyelőket s ezek között a gömöri egyházmegyének most
választott felügyelőjét Kubinyi Gézát, ki eddig is mindenütt, hova
egyházunk érdeke hivta, igazi protestáns és hazafias szellemben működött, s kit épen azért mintaképül ajánlhatok világi férfiainknak.
Üdvözlöm a kerületi gyűlésre közelből és távolból megjelent
egyházi és világi küldötteket; a hitélet és a valláserkölcsös szellem
terjesztésére szükség volt mindig, de annál nagyobb szükség van
f. most, mikor a világi törvények a vallás szabad gyakorlatát behozták ;
hiszem, hogy lelkészeink hivatásuk szerint buzgón munkálkodnak a
valláserkölcsi szellem ápolása érdekében, s ha — a mit tudok —
világi férfiaink segítik őket kötelességök teljesítésében, akkor nem
félek a szoczializmustól és felekezetnélküliségtől s meg vagyok győződve,' hogy egyházi intézményeink virágzani s hazánk díszére fognak válni.
Üdvözlöm a tanári és tanítói karnak megjelent tagjait; ők vannak hivatva az ifjúság zsenge szivébe becsepegtetni a vallásosságot,
erkölcsiséget, hazafiságot s e z á l t a l a jövőt előkészíteni; hiszem, hogy
ők is megfelelnek feladatuknak.
Mielőtt azonban a közgyűlést megnyitnám, fájdalommal kell jelentenem, hogy a dunántuli egyházkerületnek igazi protestáns és hazafias felügyelője Rad ó Kálmán elhunyt ; nyugtassa az Isten őt békében, legyen áldás emlékén ! Ugy értesültem, hogy helyébe az egyházkerület oly egyént fog megválasztani, a ki az ö szellemében tog
tovább működni.
A bányakerületnek nagyérdemű felügyelője Fabinyi Teofil pedig
lemondott állásáról, s helyébe Zsilinszky Mihály államtitkár lett megválasztva, a ki kettős állásában mindenkor képes lesz összeegyeztetni
az egyház és az államnak érdekeit.
Mégegyszer üdvözölve a megjelenteket, azon kérelemmel, hogy
az ügyek elintézését beható ós higgadt tanácskozással megkönnyíteni
szíveskedjenek, az egyházkerületi közgyűlést ezennel megnyitom.
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Az egyházkerületi közgyűlés tagjai élénk figyelemmel
8 helyesléssel kisérték világi elnöküknek egyházias s hazafias szellemtől áthatott megnyitó beszédét s őt elnöki szókében őszinte tiszteletűk s rokonszenvök kifejezésével üdvözölték,
2. (M.) Az elnöki megnyitó beszéd kapcsán tett inditvány folytán
az egyházkerületi közgyűlés kegyelettel emlékezik meg
egyházunk egyik kiváló fórfiáról, a nemrég elhunyt SzentIványi Miklósról, ki 1860-ban, egyházunk válságos idejében
a gömöri egyházmegye felügyelője volt, s ki százezer frtot
meghaladó nagylelkű adományai által a sajó-gömöri evang.
polgári iskola létesítését s fentartását biztosította; — legyen
emléke a hála érzetével megörökítve jegyzőkönyvünkben.
3 . (G.) A képviselők igazolása végett az előértekezletből Radvány
István elnöklete mellett Glauf P á l és Dr. Zelenka L a j o s jegyzőkből
álló bizottság beterjeszti jelentését s az igazolt képviselők névjegyzékét.
Az elnökség a névjegyzékben foglalt képviselőket igazoltaknak s ezzel a közgyűlést megalakultnak jelenti ki.

4. (M.) Püspök következőkben terjeszti elő évi jelentését:
Tisztelt

egyházkerületi

közgyűlés

!

Tizenöt év multán most újra megjelent e városban, első ezen egyházában, egyházkerületünk, számadó, számvevő és intézkedő évi közgyűlésének megtartására. Megjelenése bizonyság a mellett, hogy a hithű
egyház és testvérszeretet régi kapcsa még mindig erős", szeretetteljesen
tartja a 28 vármegyére terjedő és 11 egyházmegyébe osztott ezen egyházkerületet össze ; hogy továbbá az egyházias közélet elevenitése és
egészséges vezetése érdekében megtartott vándorgyűlések jelentős voltának tudata még mindig eleven; hogy végül a testvéries melegséggel
történt meghívásra egyházkerületünk készséggel, sőt örömmel jelent meg
ezen egyházában, mely az ősöktől öröklött hithüséget és áldozatkészséget, tudja, elszigetelt volta daczára is ragyogó módon tündököltetni.
Legyen üdvöz ennek példás elöljárósága, áldottannak vallásbuzgó népe !
Meleg köszönettel a szives meghívásért és vendéglátásért, szívből üdvözlünk az Ur szent nevében mindnyájan titeket!
Huszonhét (1872.) és tizenöt (1884.) év előtt tartattak itt egyházkerületünk közgyűlései. Akkor még utasítási rendszeren nyugodván egyházunk kormányzása, a gyűlések tulaj donképen i tényezői az egyházkerület tisztviselői és az egyházmegyék jegyzőkönyvei és esperesei valának. A 27 évvel ezelőtt részt vett ily tényezők sorából már csak kettőt
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látunk ma körünkben: az akkor működő, most már tiszteletbeli főesperest, kiváló kegyeljét, jó vitézét, felkent szolgáját az Urnák, apostoli
királyunk O felsége által méltán kitüntetett férfiút, munkaképességének
és tetterejének, miként életkedvének még mindig magaslatán,
érdemkoszoruzott nesztorunk Barthalomaeidesz
Jánost és az egyházkerület jegyzői
karába akkor (27 év előtt) beválasztott, jogtudós, emelkedett lelkű, egyháza javáért mindig hevülő férfiút, ki zsinaton, közgyűléseken, törvényszékekben és a közéletben bemutatta elévűlhetlen érdemekben gazdag
voltát, dr. Marko Sándor
főjegyzőt.
Üdvözöljük őket szeretettel. Előbbinél legyen hosszú, tiszta alkony,
utóbbinál gyümölcstermő, vihartalan hosszú délután!
A helybeli egyház akkori tényezői
közül csupán kettőnek
nevét
látjuk az 1872-iki jegyzőkönyvben bevezetve. Szives örömmel említem
fel Martinyi József és Pazár István neveit. Sok évtized beszél, mint a
tanügy és társadalom terén lelkes bajnokokról róluk előnyösen. Legyen
sikeres folytatása!
A 15 évvel ezelőtt megtartott közgyűlés kerületbeli és esperességbeli tényezők közül egy sincs jelen s a mi még lehangolóbb, egy sincs
már a közegyház e fokon tényezői közt. Péchy, Czékus elnökök, Brosz,
Czölder, Szontágh Bertalan esp. felügyelők, Fábry, Szalagyi, Barth László
esperesek, Farbaky főjegyző az apákhoz tértek. A főesperesek közül:
Sztehlo János szép emlékeinek él, Gratz az erdélyrészi szász egyházban
folytatja múltját, Czéner, Urbán lelkészi csendes otthonukban szolgálják
az Urat. Az esp. felügyelők közül egyetlennek maradt Lichtenstein
József, ki a mult évtizedben mint az egyházkerület pénztárosa, most pedig
mint az egyházkerület anyagi kincstárának gondos kezelője, hálára méltó
módon tesz az egyházkerületnek szolgálatot.
Nem tagadhatom meg magamtól az örömet. A sziv teljességéből
szól a száj azon férfiúnak köztünk most is látására, ki 15, 27, sőt már
45, 50 év előtt is itt volt, hosszú félszázad óta mindig nemes lelkének
lánghevével egyház, haza javára jóttevésben s tett olyat és annyit különféle tisztségekben, milyet és a mennyit egyházkerületünk világi papjai
közül eg;y sem tett s talán nem is tehetett.
Legyen kegyelettel üdvözölve gömőri Szontagli
Pál veterán testvérünk! Közmunka és köztisztelet magaslatán legyen még soká példaadónk, tfízoszlopunk azon korból, mely még tudott egy házias férfiakat
nevelni.
Ugy az 1872-iki, mint az 1884-iki közgyűlés egy-egy lánczszemmel
van a maihoz fűzve. S ez a 2 lánczszem a theologia és tanítóképző intézet sorsa.
Itt alapított s virágzott régi tanítóképzőnk itt szüntettetett
be
1872-ben a gyűlésen, egyúttal azonban 4 tanfolyammal,
gyakorló
iskolával és tanítóval újra szervezése
kimondatott. S hogy legyen a döntő

határozatnak foganata, dicső emlékű Zsedényink, halálában 20 ezer frt
tőkével biztosított évi 1000 frtot ajánlott fel, a kerület pedig fentartásra 3000 frtot és építkezésre 4000 frtot szavazott meg. Dobsinát, Eperjest felhivta ajánlattételre. Eperjes nyert előnyt. Most és itt hozatik meg
a döntő határozat újra, nyomban azonban a végrehajtás is, a teljesen
szervezés felett.
Itt mondatott ki 15 évvel ezelőtt a theologiának
4
tanfolyammal
teljessé tétele. Ugyan itt kell most bevallanunk, hogy anyagi erőnk elégtelen volta a kellő számú tanerőnek beállítására képtelenné tesz, ámde
csak azért, mert 16 ezer forint évi áldozat árán 2 oly intézet fentartása
van vállain, melyek mint egyetemes jellegű és czélu intézetek kell, hogy
az egyetem erejéből tartassanak fel s a melyekből a növendékek java
része különben is jobban dotált azon kerületekbe megy át lelkészekül és
tanítókul, a melyek e két intézet fentartásához mivel sem járulnak.

Ezen múltból a jelenbe térve vissza. Szeretettel tekintek mindenek
előtt elnöktársamra. Felügyelői első éve folytatása volt fébyes múltjának,
annak daczára, hogy az testi, állami és családi bajokkal nehéz küzdelemnek sötét éve volt. Isten kegyelme azonban most is vele volt. Leküzdötte behegedhető sebekkel mindezen bajokat, e közben pedig ismert
jóakarattal és példás ügybuzgalommal végezte sokszor bizony nehéz
teendőjét.
Fejezze ki az egyházkerület háláját és bizalmát irányában, óhajjal:
legyen mindig kellő ereje, miként van fogékonysága, sokszoros feladatának hivatásszerűen megoldására. Segítse és áldja őt a kegyelem és áldás
örök Istene!

Most lefolyt közigazgatási évünket hazafias örömmel akartuk megkezdeni, tisztelgő küldöttség által gyűlésünk jobbágyi hódolatát Lőcsén
hadgyakorlaton megjelenő apostoli királyunk Ő Felségének bemutatni. S
az isteni gondviselés kiftirkészhetlen végzése a kettős trón fényét villámgyorsan rémtelt sötétséggel váltotta fel. A két birodalom a Trónnal
együtt ravatal mellé, azon jóságos Királyné szemfedője elé került, Kinek
Trón, államok és hazaszereteténél csak martyromsága volt nagyobb. A
haza és nemzet sorsával egybeforrt egyházunk is kibontotta gyászlobogóját, vallásos lebomlással kereste oltárainál a vigasz, erő és remény égi
hatalmát s néma lemondással, miként törhetlen hűséggel Hazájához, Ki-
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rályához, vett az egyetemes gyászban a végzetes csapás eleven tudatával valójában szive szerint részt. Zengjen égi áldást e gyűlés is a valójában felkent és dicsőült Királyné őrükké ragyogó emlékére!
Dicsőén uralkodó s annyi megpróbáltatást, egy hiterős férfiú néma
lemondásával, átszenvedett apostoli Királyunk O Felsége gyászidejére
esvén trónra léptének 50-ik évfordulója,
egyházunk is csendes fohászban szólott a prófétával: „Király . . . élj!" — a költővel: „Tartsd meg
Isten a Királyt, tedd boldoggá a hazát

Közegyházunk érzékeny veszteséget szenvedett Fabinyi Theofil viszszavonulása, Kmeti János és Radó Kálmán hirtelen elköltözése által.
Magas korára történt hivatkozással hagyta el Fabiny Theofil 18
éven keresztül mesteri módon betöltött bányakerületi felügyelői székét.
Kora ifjúságától kezdve nemes munkás' volt egyházunk közjaván. Nem
babér, hanem siker volt vezetője. Elérte. Egy reményt hagyott vissza,
hogy nagy tekintélyét és bölcsességét ott, a hol annak van döntő befolyása, fogja közegyházunk javára értékesiteni.
Kmeti J á n o s liptói főesperes hit erős lélekkel csüngött egyházán.
S Z Í V Ó S kitartással vezette a legnehezebb időkben is az egyházmegye dolgait, férfiúnak mutatta be magát, kit nem az ön, hanem a közérdek vezérel. Tiszteletet tudott szerezni nevének és tisztének.
Radó Kálmán, a dunántúli egyházkerület nobilis felügyelője, kiváló
egyházi és állami erő, férfias határozottságával, erélyével, minden jó és
igaznál S Z Í V Ó S készségével s nagy befolyásával egyike lett közegyházunk
hatalmasainak, hatalmaskodás nélkül, kire biztosan lehetett számítani, ki
sokat eszközölt ki s kitől még sokat lehetett volna várni.
Fabinyinál Írásban fejeztem ki, Kmeti és Radó ravatalánál megjelenve, személyesen fejeztem ki közegyházunk részvétét.
A testvér ev. ref. egyház oszlopférfiut vesztett Szász
Domokosban,
kálvini erélyű s egyháza sorsának merészebb felfogással magasra emelőjét. Utódául dr. Bartók Györgyöt választotta meg egyházkerülete. Servetet megégetni tudó Kálvin után Zvinglit. Legyen ugy !
Részvét, majd üdvözlet ment részemről is egyházkerületünk nevében !

A bányakerületi hírneves felügyelő elődök örökét Zsilinszky
Mihály
békési egyházmegyei felügyelő, cultusminiszteriumbeli államtitkár foglalta el. Egyházias lelkülete, történetírói nagy látköre, hóditó modora s
minden irányban sikeres eddigi szereplese, szép jövőt Ígérnek benne és
általa közegyházunknak. Legyen ő e helyen is szeretettel üdvözölve!
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A liptói egyházmegye Ruzsják
János ügyvédet a felügyelői és
Simkovics
János lelkészt az esperesi állásra rendelte. Váltsák be a pártatlan és osztatlan közegyház jogos reményeit. Isten segitse!
Elnöktársam mai állásával összeférhetlennek találván az egyházmegyei felügyelőséget, Gömörmegyében 14 éven keresztül nagy eredménynyel betöltött felügyelői állásról lemondott. Helyére Kuhinyi Géza
országgyűlési képviselőt hivta el a nagy egyházmegye bizalma és ő meghódolt, múlt hóban foglalta el székét. Egyházias múltja, cselekedetek
lánczolatos hosszú sorozatával beigazolt egyházszeretete, helynek és helyzetnek teljes ismerete, erélye és ambieziója biztosítékot nyújtanak, székfoglalásakor mondott- beszédének és bemutatott szép cselekedetének közéletünk összes ágazataiban sokszorosítva folytatására ! Legyen ő is fontos ezen helyen, szeretettel üdvözölve !

Egyházlátoga, t ás.
Egyházlátogatást ez évben sem végeztem. Kilfencz év óta évente
megmondtam őszintén annak okát. Különben is, Gömör néhány egyházát kivéve, dicsőült 2 elődöm két izben látogatta meg azokat kánonszeriileg. Csupán egy volna ez idő szerint kívánatos: a törvényesen idecsatolt árvái és liptói egyházmegyei részeknek megvizsgálása. Várnunk
kell azonban itt is az Úrra. Elrendeli ő majd az erre alkalmas időt.
Az egyházmegyék főesperesei, több helyütt felügyelői is, személyes
utánjárással végezték az Alkotmány rendelte teendőket. Sok jutott ki
abból kivált a brassói és tiszavidéki egyházmegyék főespereseinek. Helyesen. Nem az irodai, hanem a személyes eljárás biztosit rendet, eltávolít
egyenetlenséget, ad buzduló kedvet, hoz békét az Ur sz. egyházában.
Árvában a felügyelővel együtt Zsaskón jelent meg a főesperes a
helyi egjdiázfelügyelő választásának tárgyában.
Brassói egyházmegyében alapos vizsgálat alá vette Molnár Viktor
elnöktársával a főesperes, Bácsfalu. Türkös, Tatrang, Pürkerecz, Zajzon,
Bárcza falu es Krizba egyházakat. Ezen kivíil a főesperes Fürészmezőn.
Tatrangon, Pürkereczen, Zajzonban, Barcza-Ujfaluban és Apáczán külön
végezte a szükségelt teendőket.
Gömori egyházmegyében a főesperes Hrussón a felügyelővel, Vizesréten, Geczelen és Csetneken egyedül végezte teendőit.
Hegyaljai egyházmegyében a főesperes Ózdon a missio alakuló közgyűlésén felügyelővel együtt elnökölt. D.-Győrött az u j templom alapkőletételének ünnepélyén vett részt, Fancsalban a szolgálmányok megváltása dolgában intézkedett, Szerencsen pedig az egyházmegyei pénztárosnak átadta az értékeket.
Kishonti egyházmegyében a főesperes csupán Rima-Brézón volt két
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izben, Malatinszky Frigyes, érd. egyházmegyei és félszázados egyházközségi felügyelő temetésén és id. Farkas József tanitó nyugalomba vonulása folytán felmerült kérdések tisztázása végett.
Liptói egyházmegyében a főesperes Vázsetzen lelkész-beigtatás és
Csorbán lelkész-választás czéljából felügyelővel megjelent, külön pedig
Rózsahegyen az egyház 25-ik évfordulója ünnepélyén részt vett, Csorbán
2 izben a választást előkészítette, Kis-Porubán pedig a 19 év óta le nem
zárt és felül nem vizsgált gondnoki számadások rendezésének nehéz munkáját végezte.
Sárosi egyházmegyében az egyházmegye „elöljárósága", főleg a
lelkészi fizetések újból összeírására való tekintettel f. é. junius 5—20.
napjai közt az egyházmegye összes egyházait meglátogatta.
Tiszavidéki egyházmegyében a főesperes kivált az egyházak viszonyainak kiismerése és bajainak elenyésztetése dolgában sok helyütt intézkedett. Pazdicson e végből és lelkészválasztás és bevezetés czéljából 3
izben volt, Ujhelyben, Sókuton a lelkészi ügymenetet vizsgálta, Ungvárt
a missiót látogatta meg, Nagyváradon és Uj-Klenótzon az u j lelkészt
beigtatta, Mernyiken és Uj-Klenótzon lelkész választás tárgyában intézkedett, Nyíregyházán a ketté vált egyházmegye levéltárát és pénztárát
osztotta szét, missiói bizottsági ülést tartott, az egyházmegye pénztárát
megvizsgálta s f. é. május 31. — junius 8. napjai közt a lelkészi fizetés
összeírása tárgyában Nagy-Károlyban, Kölesén, Uj-Klenótzon, Ujhelyt,
Pazdicson, Varannón, Mernyiken, Kladzányban, Sókuton személyesen intézkedett.
Tizenhárom városi egyházmegyében a felügyelő számvizsgáló bizottság élén Merényben az egyházi és egyházmegyei nyugdíj intézeti számadásokat felülvizsgálat alá vette, a főesperes pedig Svedléren egy viszályos ügyet egyenlített ki.

Egyházpolitikai

törvények

hatása.

Egyházkerületünk Összes egyházmegyéinek főesperesei, az egyes
egyházakban tapasztaltakra történő utalással tettek az egyházpolitikai
törvények hatásáról részletes jelentést.
Árva főesperese általánosan jelenti, hogy a törvények betartatnak
„a nélkül, hogy ez által az egyházi hitélet és a szertartások csökkennének."
Brassói egyházmegyében : közönyössé válik a nép, elmarad az egyházi cselekményektől (Apácza). Szegényebb sorsuak mellőzik a templomi
házasságkötést (Brassó). Stóla' elengedéssel voltak csak egyházi esketésre reábirhatók (Tatrang). Több pár mellőzte a lelkész előtti eljegyzést és a templomi hirdetést (Zajzon).

Gömöri egyházmegyében: a sok utánjárás s időveszteség kedvetlenséget támasztanak (Bugyikfalva, Hosszuszó, Nagy-Rőcze). Téves azon hit
miatt, .hogy nem válhatnak el, 2 pár nem eskette meg magát a templomban (Gacsalk.) Stdla-fizetés nagyobb mérvben csökken (Csetnek). A
körjegyzőnek izraelita vallása miatt nagy az elégedetlenség, még azért
is, mert vásár miatt november hóban hajnalban rendelt polgári kötésre
egy párt (Kiette). A házaspárok, ünnepüáboritással, rendesen vasárnap
rendeltetnek polgári kötésre (Szirk).
Hat sz. k. egyházmegyében ; Reversalisok egyházunk rovására napirenden vannak, az áttérések gyakoriak (Eperjes II). Romboló hatás nem
észlelhető, sőt az ev. egyházhoz való ragaszkodás egyháziasabb, élénkebb
(Kassa). Káros hatás a leány-egyházakban és szórványokban észlelhető
(Kis-Szeben II).
Hegyaljai egyházmegyében: Házasságkötés érdekében történő kilépések szaporodnak (Fancsal).
Kishonti egyházmegyében : Sokféle adóval túlterhelt, elszegényedett, eladósodott nép ujabb megterheltetést lát a fél órányi távolságra
anyakönyvvezetőhöz kényszerült menetekben (Fürész). Az egyházi cselekmények tekintélye csorbát szenvedett, a stóla fogy, a nép demoralizálódik (Klenótz). A stóla elalkuvásában látszik a hatás (Osgyán). A
lélekvásárlás megindult (Nyustya, Pongyelok). A hatást eddig csak a
lelkész érzi (Tiszolcz), A coge intrare kath. irányelv fellendült, a szórványokban nincs többé az ev. egyháznak u j nemzedéke (Rimaszombat.)
Liptói egyházmegyében : Az egyházpolitikai törvények hatása abban
észlelhető, hogy az egyházi fegyelem lazul, az ifjúság mulasztja a katechizácziót; a szegényebb nép anyagi támogatás Ígéretére gyermekeit elígéri ; nincs megelégedve az anyakönyvvezetővel. Félő, hogy e káros
következmények jövőben fognak mutatkozni (Esperes). Az egyházi fegyelem lazul, kivált a tekintetben, hogy a becsületesnek nem hirdethetett párok mellőzik a templomi hirdetést (Sz.-Miklós).
Sárosi egyházmegyében : A törvény a nép előtt nem ellenszenves,
annak alkalmazása azonban zaklató s tág teret nyit a tulkapásokra, egyházunk gyengítésére (Esperes).
Tátraaljai egyházmegyéban : Sok az ide-oda járkálás, idővesztegetés. (Batizfalva, Nagy-Szalók).
Tiszavidéki egyházmegyében . Általános panasz, hogy a sok utánjárás kényszere miatt a nép zúgolódik, a lélekvásárlás kivált városi egyházakban folyamatban van (Esperes). A nagv tömeg vonzza a kicsit
(Debreczen). Az anyakönyvvezető stóla nem fizetésére buzdítja a feleket
(Kölese). A vallásos nevelés nélkül felnőttek elpártolnak (Nagy-Bánya).
A körjegyző tekintélye, szemben a lelkészével növekszik (Sókút). A viszálykodó házasfelek nem veszik a Jelkész közbenjárását igénybe (Nyíregyháza).
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Tizenhárom
v. egyházmegyében : Az egyházszeretet köteléke lazuí,
»
#
az ezt megtiltó apa gyermekei „titokban" confirmáltattak (Béla). Stóla,
offertorium fogynak (Durand, Felka, Göllnitz, Matheócz). Kath. lelkészek
i ideg bánásmódja j a v á r a van az egyháznak. A tót nyelvűek közt fokozódik a b a j (Igló). Az egyházi cselekmények régi buzgósággal vétetnek
igénybe. Az elkeresztelés egyházunkra .nézve előnyt m u t a t (Merény.)
/
Általában megnyugtató, hogy egyházunk közönsége csekély kivétellel erősen ragaszkodik egyházához, annak régi rendjéhez és szokásaihoz
s ennek folytán nem mutatkoznak hitehagyásra valló szomorú jelenségek.
Vigyázzatok, imádkozzatok és gondozzatok hű pásztorokul! volt és
lesz a lelkészeknek áldásos s m é g ma is összetartó, hóditó teendője. Várjuk az Urat. Bízzunk benne. Kérjük és kövessük ő t !

Ünnepélyek.
Dicsőült Királynénk emlékünnepe m. é. szept. 17., illetőleg szept.
18. napjain, — dicsőén uralkodó apostoli Királyunk O Felsége trónra
léptének 50-ik évfordulója pedig m. é. deczember hó 4-ik napján hódolattal
megünnepeltettek.
Brassói egyházmegyénk minden egyházában történt m. é. augusztus
11-én 400. évfordulója alkalmából Honterus reformátorról emlékezés, a
lelkészek pedig a szobor leleplezésénél testületileg vettek részt.
Százados évfordulók megünnepeltettek Gömörben, templomujitással
és u j oltárképpel Henczkón, templom kifestésével és u j kehelylyel Szilistyén; Sáros Budaméren, a templom építésének emlékére.
Templom avattatott f. é. május 6-ik napján brassómegyebeli FürészmezŐn.
Torony a v a t t a t o t t Brassó Apáczán és imaház Abauj Harasztiban.
U j templomnak alapköve tétetett le Borsodban Diós-Győrött.
Lelkészlak építtetik Diós-GyŐrött.
A borsod-gömöri u j missio Ózd központtal megalakulván, annak első
lelkésze Turóczy P á l a püspök által bevezettetett.
Iskolák a v a t t a t t a k f e l : Gömörmegyében Gerliczén, Geczelfalván és
Pápócson, Liptómegyében N.-Porubán és Konszkán, Abauj megyében Harasztiban.
Oltárok emeltettek: Sárosmegyében Zsegnyén és Szepesmegyében
N.-Folkmáron.
Dicsőén uralkodó apostoli Királyunk által Fischer Miklós iglói főgymn. igazgató a Ferencz József-rend lovag-keresztjével, Szemerjay Károly krizbai egyh. segédkező pedig ezüst érdemkereszttel lettek kitüntetve.

— 17 —
Dicsőült Királynénk emlékére megtartott ünnepélyen Rozsnyó a
polgári leányiskolánál 140 f r t t a l ; Debreczen pedig iskolájánál 100 írttal
emlékalapot kezdeményezett.
Gömörmegyebeli Rima-Brezó örök emlékű jóltevőjének Tamás vajdának 1340-ből arczképét másolatban a templomban helyezte el.
Nyíregyháza a kerületi theologia Otthona j a v á r a 154 frf eredménynyel estélyt rendezett.
Jubileumi ünnepélyt rendeztek :
Alsó-Sajó, Majba Lipót 50 év óta tanítójának, arany gyűrűt adván
neki emlékül.
Hybbe (Liptó), Safranka Dániel 50 év óta tanítójának, ezüst serleggel ajándékozván meg őt.
Német-Lipcse (Liptó), Philadelfy Manó 40 év óta lelkészének és
Benjacs János 25 év óta tanítójának, arany gyűrűt adván az utóbbinak
emlékül.
Rózsahegy (Liptó), Makovitzky Péter 25 év óta felügyelőjének és
Migra István 25 év óta gondnokának, diszkötésben uj testamentomot
adván nekik emlékül.
Durand (Szepes), Ivrek P á l 25 év óta felügyelőjének és Bogsch
Aurél 25 év óta egyházi jegyzőnek.
Késmárkon a Iyceum 4ü év óta érdemdús tanára Scholtz Frigyesnek.

Eontosabb

intézkedések.

M. é. augusztus 22-én a közgyűlés jegyzőkönyve Miskolczon hitelesíttetett.
M. é. aug. 26-án az érettségi pótvizsgákhoz Iglóra elnökül Strauch
Béla egyházkerületi jegyző küldetett ki.
M. é. szeptember 14-én egyházkerületi törvényszék tartott Miskolczon ülést.
M. é. szeptember 19-én egyházkerületi és collegiumi felügyelőkkel,
úgyszintén a theologiai tanárokkal megállapodás történt a theologia hallgatóinak segélyezésére nézve.
M. é. szeptember 19-én lelkész-vizsgáló bizottság ülést tartott Eperjesen.
M. é. szeptember 20—22. napjain a tanképesitő bizottság ülésezett
Eperjesen.
M. é. szeptember 21-én a politikai községek beosztása tárgyában
• értekezlet tartatott Eperjesen Chotvács esperes, Pankuch Tamás, Hajdú
János, Jungmann Géza és Zeman János lelkészekkel.
M. é. október 6-án egyetemes értekezletet tartott az egyetemes
felügyelő az egyházkerületek elnökségeivel, melyből részvétirat megálla2
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pittatott s kézbesittetett a vallás- és közoktatásügyi Ministernek küldöttségileg és a német császártól j ö t t meghívás folytán én nyertem megbízatást Jeruzsálemben, az első ev. templom felavatásának ünnepélyén
hazai egyházunk képviselésére.
M. é. október 13-án Štefánik Igort avattam fel Lőcsére segéd-lelkészül.
M. é. október 15. — november 16-ika közt Konstantinápolynak,
Alexandriának és Jaffának menve s Port-Said, Izmaila, Kairo, piramisok.
Alexandria, Brindisi, Nápoly, Róma, Fiúménak visszatérve, részt vettem
Jeruzsálemben az első ev. templom felavatásának ünnepélyén, úgyszintén Bethlehemben megtartott istenitiszteleten és árvaháznak felavató
ünnepélyén, meglátogatván Júdeában a szent helyeket, úgyszintén Bethániát s a Holttengerrel s a Jordán vizével Jerichót.
M. é. november 19-én Schindler Mártont avattam fel Debreczenbe
segéd-lelkészül.
M. é. deczember 14-én Chotvács Endre, Homola István, Turóczy
Pál és Lesko Béla lelkészekkel tárgyaltam Miskolczon a politikai községek beosztására von a tkozó szabályrendelet tárgyában.
F. é. január első napján kibocsátottam Geduly Elek missionárius
lelkészt Ózdra az u j missio alakulása előmunkálatainak elvégzése és az
u j lelkész választásáig annak lelki gondozása dolgában. Márczius 12-ig
tartott ezen nem csekély önáldozatot követelő gondozás és rendezés.
F. é. február 10. és 11. napjain megvizsgáltam Eperjesen a theologia és a tanítóképző intézetek helyzetét.
F. é. márczius hó 18-ik napján
Tabitha-egylet, j a v á r a keleti utamról.

előadást tartottam

Budapesten a

F. é. április 5., 6. napjain közigazgatási bizottsági ülés és folytatva
tanügyi bizottsági ülés tartatott Miskolczon, melyekben az egyházkerület i ügyrendre és tanügyi rendtartásra, valamint a lelkészválasztásra és
a nyugdijválságára vonatkozó szabályzatok javaslólag megállapittattak.
F, é. április 10. és 11. napjain értekezletet tartottam Benczúr Géza
és Brósz László számvevőszéki tagokkal, úgyszintén Materny Lajos számvevővel az egyházkerületi számvevőszék munkarendje dolgában Miskolczon.
F. é. április 30-án kiküldtem Geduly Elek missionárius lelkészt az
ungvári missioi körbe beosztott községekben lakó egyházhivek meglátogatására és összeírására. Ezen nehéz munkát ő fáradságot nem ismerő
missionáriusi buzgalommal május 13-ikáig és még junius 15—19. napok
közt a legpontosabban elvégezte.
F. é. május 6—8. napjait Molnár Viktor miniszteri tanácsos, egyház,
megyei felügyelővel Brassóban az egyházmegye helyzetéről tájékoztattam
magamat s Fűrészmezőn az uj templomot felavattam.

19 - F. é. junius hó első napján részt vettem Budapesten a báró B a b
dácsy-alapitvány évi közgyűlésén.
F. é. junius hó 13-ik napján Eperjesen a tanítóképző reformja dolgában értekezletet t a r t o t t a m .
F. é. junius hó 14—18. napjain résztvettem Pozsonyban, az egyetemes theol. akadémia alapvizsgáin s elnököltem a szakvizsgán és a záró
ünnepélyen.
F. é. junius hó 22-ik napján résztvettem Királdon az ottani iskola
évi vizsgáján s Ózdon értekezletet tartottam.
F. é. junius hó 23-ik napján tájékoztatást szereztem Rozsnyón az
egyház, az egyházkerületi leányiskola és árvaház helyzete felől.
F. é. j u n i u s hó 25—29. napjain elnököltem a tanképesitő vizsgákon Eperjesen.
A többi intézkedés ki v a n adva a körlevelekben s a közgyűlés
tárgysorozatában nyer elszámolást.
Az e g y h á z m e g y é k e t illetőleg előadom a lényegesbeket röviden.
Brassóban : T a t r a n g telekeladási szerződése a kincstárral, jóváhagyási
záradékkal láttatott el.
G ö m ö r b e n : az ujvásári egyház erdőlegelőjéből származott pöre kedvező befejezést nyert. Felső-Sajó engedélyt kapott 11 hold erdejének letarolására s értékével iskolájának rendbehozatalára. Bugyikfalván, Ploszkón és Gesztesen a kántor-tanitói állások j a v a d a l m a újból megállapittatott.
H e g y a l j á n : Stoósznak ingatlan vásárlására. Diósgyőrnek lelkészlak
építésére, T á l y á n a k ingatlan eladására és vételére, Szántónak Agrárbankból kölcsön felvételére és Sajó-Arnótnak a szolgálmány és párbér megváltására vonatkozó határozatai j ó v á h a g y a t t a k .
K i s h o n t b a n : Tiszolcznak adásvételi szerződése, Hacsavának iskola
átalakítására vonatkozó lerve, Klenótznak ingatlan vásárlására és Osgyánnak kölcsönre vonatkozó intézkedése megerősíttetett.
Sárosban : a girálti iskola államosítására vonatkozó előmunkálat elfogadtatott.
Tiszavidéken további intézkedésig az ungvári missio a pazdicsi lelkészre bízatott.
Szepességen: Felkán a Mária-ünnepek betartása beszüntettetett.

Tiszti

változások.

Az egyházmegyék körében:
Brassóban : elhalt báró Purczell Béla számvevőszéki elnök ; lemondtak : Walter Béla számvevőszéki elnök és Doleschall Ervin világi jegyző ;
megválasztattak Giro Szász István világi jegyzőnek, Dr. V a j n a Gábor
ú j r a ügyésznek, Kocsis János törvényszéki bírónak.
2*
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G ö m ö r b e n : lemondtak Szent-Iványi Arpád és Szlabej Mátyás. Helyeikre megválasztattak : Kubinyi Géza orsz. gy. képviselő egyházmegyei
felügyelőnek és Velky J e n ő hosszuréti lelkész iskolalátogatónak. Meghalt
T e r r a y Béla egyházmegyei főjegyző.
H a t sz. k. v. egyházmegyében a lemondott Homola István heiyére
Draskóczy L a j o s eperjesi lelkész választatott egyházi jegyzőnek.
H e g y a l j á n : az ú j r a szervezett alesperesi állásra Oszterinan Pál ranki
lelkész választatott. Elhalt Polgár Lajos helyére Fisohl József kir. főerdész Diósgyőrött választatott a számvevőszék világi elnökéül. Pénztárossá lett J a m r i s k a Gyula ezukorgyári pénztáros Szerencsen.
K i s h o n t b a n : Baltazár J á n o s elköltözés miatt leköszönt egyházi
jegyzői állásáról; Folyami Kálmán számvevő elhunyt, id. Farkas József
pedig törvényszéki birói állásáról lemondott.
Liptóban : 1897-ben leköszönt Bobrovnyiczky László helyére Ruzsj á k J á n o s ügyvéd Sz.-Miklóson e g y h á z m e g } ^ felügyelővé; elhunyt Kmeti
J á n o s helyére Simkovics J á n o s hybbei lelkész főesperesnek, ennek helyére
egyházi jegyzőül Klimo Mihály boczai lelkész választattak meg. Megválasztattak t o v á b b á : alesperesnek Csoboda Pál szmrecsányi lelkész,
másodfelügyelőnek Kállay Adolf ügyvéd Sz.-Miklóson, pénztárosnak
Gzimrák J á n o s szjelnitzi lelkész, számvevőnek P r u n y i Ottó vychodnai
lelkész, ellenőrnek dr. Sztáron Gábor ü g y v é d Újvárt, ügyésznek Thuránszky T a m á s ügyvéd Okolicsnán, levéltárosnak a főesperes.
/

Sárosban : egyházmegyei felügyelővé újra Bánó Arpád főszolgabíró
Kis-Szebenben, főesperessé ú j r a Chotvács E n d r e lelkész Budamért, világi
jegyzővé Körtvélyessy Béla vármegyei árvaszéki ülnök Eperjesen, egyházi jegyzővé Hoznék Lajos lelkész Girálton, ügyésznek dr. Kakusz Béla
felügyelő Eperjesen, pénztárossá H a j d ú János lelkész Zsegnyén.
Tiszavidéken : az ujon szervezett állásra alesperesnek Bortnyik György
lelkész Kölesén, iskolalátogatónak Lőrincz J á n o s lelkész Mernyiken.
Az egyházközségek körében.
Egyházfelügyelök

Lemondtak : Brassó-Bácsfaluban Gödri János,Gömör-OchtinánDr. Kengyel János, F e k e t e p a t a k á n Szmik Gábor, Hat sz. k. v. Kis-Szebenben II.
Mayer János, Kis-Hontban Klenótzon Monczol János, Ráhón P a z á r István,
XIII sz. v. Mühlenbachon Lindt János, Svedléren Seyfried J a k a b .
Elhaltak . Gömör Kiettén Malatinszky Frigyes, VI sz. k. v. Kassán
I. Alexy Lajos isk. felügy idő, Kis-Hontban Rima-Brézón Malatinszky
Frigyes, Tátraalján : Tótfaluban Badányi Mátyás, Tiszavidéken Pazdicson
Szirmay Ödön, XIII sz. v. Krompachon Kovácsy Gábov
Megválasztattak: Gömörben Kiettén Gubcso János, Ochtinán Kirinyi
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Béla, VI sz. k. Lőcsén Hermán Lajos tiszt, felügyelőnek, Prihradny Oszkár
felügyelőnek, Hegyalján Ózdon Ferjencsik Miklós, Hernád-Vécsén Kovács
Géza birtokos, Kis-Hontban Klenótzon Micske Gusztáv, Kraszkón Cseh
István, Ráhón Vieszt Rudolf, Rima-Brezón Micske Gusztáv, Tátraalján
Rókuszon Weber Sándor, Tiszavidéken Debreczenben Boczkó Sámuel,
Nagy-Bányán Szendy Antal tiszt, felügyelővé, Szabó Adolf pedig felügyelőnek, Pazdicson Stépán Gábor, XIII sz. v. Durandon Koch Pál,
Krompachon Sárkány László, Mühlenbachon Loysch János, Svedléren
Langemann Mihály.
Lelkészek

Lemondtak: Gömörben Feketepatakán Kármán István, Hrussón Klinczkó
Pál, Hegyalján Arnóton Turóczy Pál, Kishontban Pongyelokon Baltazár
János, Liptóban Csorbán Bodiczky Cyrill, Sáros-Komlóson Lőrincz János,
Tiszavidéken Mernviken Vargha János, Uj-Klenótzon Kozlay József.
Elhaltak : Gömörben Baltazár Antal Jolsván, Terray Béla Stivetén
Tiszavidéken Simkovics Pál Pazdicson.
Megválasztattak: Brassóban Petrovics Pál Fürészmezőre, Gömörben
Baltazár János Jolsvára, Rohács Lajos Chizsnyóra, Kármán István Nandrásra, Bendik János Geczelfalvára, Balczo Lajos Jolsva-Taplotzára, VI.
sz. k. Szlabej Mátyás Bártfára, Liptóban Kiss Milos Csorbára, Janmitzky
András N.-Palugyára, Tiszavidéken : Lőrincz János Mernyikre, Kozlay
József Pazdicsra, Augustinovics Győző Uj-Klenótzra.
Üresedésben van : Gömör-Hrussón, Feketepatakán és Stivetén, Hegyalja Arnóton, Kishont Pongyelokon, Sáros Németfalun és Komlóson, Szepes
Majerkán és Mühlenbachon a lelkészi állás.
Vallástanárek

választattak Késmárkon a lyceumnál Binder Jenő és Nyíregyházán
a főgymnasiumnál Adorján Ferencz s ezzel az egyházkerület mind a 6
középiskolájában elég van téve az Alkotmány rendelkezésének.
Tanárok

nyugdíjba menve, lemondtak . Zsarnoviczky István tanítóképzői tanár
Eperjesen, Geyer Gyula, Kuntz Ödön és Pákh Károly főgymnasiumi tanárok Iglón.
Lemondott Schrödl József főgymn. tanár Rozsnyón.
Választattak : Dráskóczy Lajos és Liptay Lajos lelkészek Eperjesen
a theologiai s utóbbi még a tanitóképzőintézetben is rendkívüli tanárokul.
Stromp József, Róth Róbert és Gries Ede a főgymnasiumhoz Iglón, Galli
Lajos tornatanárul Nyíregyházán és Dr. Hazslinszky Rezső főgymnasiumi
tanárnak Rozsnyón.
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Lemondtak: Arva Lestinén Reguly Mihály, Nagyfaluban Chorváth
György. Brassó Krizbán Szemerjay Károly segédkező, Zajzonban Pajzs
György. Gömör Betléren Urban Gyula, Gesztesen Laurenczi János, Genesen Ravasz Lajos, Kis-Szlaboson Pakan Dániel, J.-Taploczán Mihalovics
Rezső, Migléczen Jankó Lajos, Periászon Ziman Lajos, Mnizsányban
Petruzs Pál. VI sz. k. v. Bártfán Sztik Gyula, Richvaldon Koncsek János,
Sárpatakán Jelenik Géza, Eperjesen Csink János, Kis-Szebenben Szegyőri
Endre. Hegyalja
Sajó-Kazán Mesko István, F.-Kemenczén Loyko Pál,
Miskolczon Czékus István, Rankon Jesztrebényi Samu. Kishont. Osgyánban Schmidt István, Rima-Brezón id. Farkas József. Liptó Hybbén Sefranka Dániel, Szjelnitzen Zimányi Sándor, Szmrecsányban Szirotka Gusztáv, Kis-Bobróczon Urbán Gyula. Sáros Aboson Kalmári János.
Tátraalja Batizfalván Horvay János. XIII sz. v. Iglón Scholtz Inesz, Váralján
Fiedler János.
Meghaltak: Gömör Ispánmezőn Langhoffer Pál. Tiszavidék
Kladzányban Kazsley András, Nyíregyházán id. Nagy Lajos kántor.
Megválasztattak : Á r v a Nagyfaluban Klein Mihály. Brassó Krizbán
Szabó Gergely segédkezőnek, Zajzonban Pajor Mihály segédkezőnek.
Gömör Betléren Hromada János, Kis-Szlaboson Klinczko Károly, J.-Taploczán Janko Lajos, Mnizsányban Matheidesz Lajos, Rekenyén Pakan
Dániel, Répáson Libertinyi Pál, Sebespatakán Ziman Lajos, Uj-Vásárt
Palásti Kálmán, U.-Lehotán Saidu János. VI sz. k. Bártfán Simko János
kántornak, Richvalton Csisko Jenő, Sárpatakán Teplitzky Margit, Berkiben Spunár Hermin, Késmárkon Fiala Olga, Hensch Margit és Breykné.
Hegyalján S.-Kazán Ravasz Lajos, F.-Kemenczén Záhon Dezső, Miskolczon Becht József, Ózdon Scherffel Lajos kántorul, Nádasdon Petrik
Gyula kántorul, Rankon Urban Gyula. Kishont Klenótzon Helvig Ede
és Kicsiny Pál, Osgyánban Búthy László. Liptó Nagy-Palugyán Pethető
Péter, Szjelniczon Bapka György. Sáros Margonyán Koncsek János,
Jakabvágáson Bartsik Gyula. Tátraalján Batizfalván Surina Pál. XIII sz. v.
Iglón Szépréthy Vilma.

Hagyományok.
/

Árvában: özv. Mesko Zsófia összes vagyonát (1200 frt) Lestine egyháznak temploma javára hagyományozta.
Gömörben: Rozsnyón Nehrer Gyula az egyház czéljaira 4000 frtot,
a főgymnasiumra 1000 frtot, az egyhker. leányiskolára 1000 és az árvaházra 1000 frtot hagyományozott.
Hat sz. k. v . . Eperjes I. özv. Kretschmár Adolfné 50 frtot, özv.
Zuan Rezsőné 100 frtot. Kassán I. Spirko Ágostonná férjével egyetértőleg
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5000 frtot. Kassán II. Rozmann János nejével együtt szőlő, szántóföldjeit és gyümölcsös kertjeit (4000 frt), ugyanő második neje özvegyi
voltának megszűnése idejére 4000 frtot, Lőcsén Édeskúthy E m m a szülőinek emlékére 5000 frtot.
Hegyalján : Miskolczon Szikora János 1200 frtot, Nosticzius Ferencz
200 frtot. Szántón özv. Nagy Zsigmondné férjével együtt 100 frtot.
Kishontban: Ráhón Sztraka Istók Mihály 50 frtot, Szabó András
Amerikából 10 frtot. Rimaszombatban Piskalszky Edéné 15 hold földet
és 11000 frtot, Belicza László nejével együtt 100 frtot.
Sárosban: Aboson Lerner Borbála 40 frtot. N.-Jakabvágáson, Kassai
Rozmann János 30 ezer frt értékű ingatlant.
Tátraalján : Nagy-Szalókon özv. Róth Mátyásné 200 frtot.
Tiszavidéken : Debreczenben Ptriein J a k a b 180 frtot, Tóth Ferenczné
200 frtot, Szaitz Sándorné 90 frtot. Nagy-Bányán özv. Szilágyi Péterné
Szinérváraljáról 50 frtot, özv. Szöcs Sándorné ev. ref. 100 frtot. NagyVáradon Rossi Sándorné 100 frtot. Nyíregyházán Csengery Antalné 500
frtot, Barzó János 1500 frtot.
XIII sz. v. Svedléren Jónás János volt felügyelő 300 frtot,
Iskolák körében Nyíregyházán özv. Hudák József né 200 frtot.
Összesítés: egyházak j a v á r a 23-tól 68690.—
iskolák javára
2-től
1200.—
25-től 69890 frtot.

Alapítványok.
Gömörben: Jolsván Baltazár Arrtal lelkész özvegye koszoru-alap
czimén 50 frtot. Ratkón templom-alaphoz többen 36 frt 60 krt. S.-Gömörön Deák Pál András biró 400 frtot. Szirken Coburg herczeg 100 frtot,
Latinak testvérek 150 frtot, G. ra. közművelődési egyesület 100 frtot,
hivek 1220 frtot iskolai alapra. Bugyikfalván confirm. alapjára 2 frt 7 krt.
Hat sz. k. v . : Bártfán I. Barcs Lajos 20 frtot. Késmárkon Bárczy
Károly Beszterczebányáról néhai anyja emlékére 200 frtot. Lőcsén Hermann Lajos tiszt, felügyelő többféle czélra 15000 frtot, P r i h r a d n y Oszkár
felügyelő testvérei nevében és édes anyjuk emlékére 580 frtot, külön a
felügyelő 50 frtot, Vietorisz Józsefné 100 frtot, Prihradny Arturné 100 frtot.
Hegyalján : D.-Győrött Handke Sándor neje emlékére újra 5 frtot. Miskolczon Bartányi Gyula neje emlékére 200 frtot. Szánthón egyházfentartási alapra többen 71 frt 48 krt. Tállyán Sándi Gyula budapesti építész
egy szőlőt (550 frt), Stoószon özv. Schickelné hagyatékából Fábry J á n o s
150 frtot.
Liptóban : Sz.-Miklóson Stodola Kovács Anna Kovács József emlékére 500 frtot, Vilik Kujan Zsuzsanna Vrlik János emlékére 1000 frtot,
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Tiszavidóken : Tokajban harang-alapra többen 97 frt 44 krt, szegényalapra 25 frt 70 krt, iskolai alapra 3 frt 7 krt.
XIII sz. v . : Merényben orgona-alapra többen 467 frt 45 krt.
Iskolák körében: Iglón Ujlaky Jenő honvéd-százados gymn. és elemi
isk. ösztöndíjra 1000 frtot. 1879-ben érettségit tett társak július 9-én 300
frtot. Nyíregyházán özv. Barzó Jánosné 200 frtot.
Összesítés : egyházak j a v á r a 26-tól 21178.82.
iskolák
„
3-tól 1500.—.
29-től 22678.80.
Hagyományok és alapítványok a lefolyt évről:
Egyházak j a v á r a 49-től, iskolák j a v á r a 5-től (89868.82 + 2700) 54
adakozótól 92568 frt 82 kr.

Adományok

és

gyűjtések:

Brassói egyházmegyében: tagoktól toronyalapra és villámhárítóra
Apácza 89 f r t 02 kr., tagjaitól többféle czélra Bácsíahi 47 frt 02 kr.,
Molnár Viktor egyhm. felügyelő gyűjtéséből templom és paplak építésére Barcza-Ujtalu
116 frt 22 kr. Brassó: confirmansok és mások 22 frt
28 kr. Emkétől 200, várostól 120 frt 10 kr. Brankovián gör. kel. egyházi
alapból szegényeknek 100 frt, Cultusminiszteriumtól vallástanítás czéljaira
385 frt, Csernátfalu híveitől 149 frt 94 kr. Hosszú falu urvacsorai edényekre 66 frt 11 kr. Fürészmező templomra megyei gyűjtés 236 frt 40
kr., miíkelvelők Brassóban 300 frt, Cultusminiszteriumtól 250 frt. Krizba
Molnár Viktor felügyelőtől orgona-alapra 50 frt, hívektől 9 frt 10 kr.
Pürkeretz tagjaitól 7 frt 50 kr. Tatrang tagjaitól 19 frt 60 kr. Türlcös
híveitől 274 frt 37 kr. Zajzon híveitől 39 frt 55 kr. Összesen 2482 frt
21 krajczár.
Gömöri egyházmegyében : A.-Sajó Ondrey János és nejétől leányuk
emlékére 30 frt, hívektől 28 frt 50 kr., Henczkó templomujitásra Klein
Sámuel felügyelőtől 10 frt, Sárkány-családtól 50 frt, Dobsina egyháztól
50 frt, egyesektől kividről 37 frt, szomszéd községektől 58 frt, híveitől
225 frt 15 kr. Baradna 6 f r t 60 kr., R.-Polom 15 frt, Rónapatak 25 frt,
Zdichava 6 frt, Poprocs 13 frt. Betlér gróf Andrássy Gézától évi 250
frt, tagoktól 28 frt, Bugjdkfalva
51 frt 70 kr., Gesztes 318 frt 91 kr.,
Szilistye 71 frt 45 kr. Chizsnyó 19 frt. Hámostalva
a községtől 100 frt,
névtelentől 42 frt. Csetnek Geruska Márton és nejétől házasságuk 50-ik
évfordulója emlékére 67 frt. Djrencsény
22 frt 10 kr.
Fekete-Lehota
Andrássy Géza gróftól 25 frt, híveitől 9 frt 30 kr. Feketepatak
10 frt,
Felső-Sajó Dobsina városától 25 frt, hívektől 3 frt, kívülről 120 frt. Geczelíálva Bodiczky Kálmán nyug. főesperes-lelkésztől oltári bibliára 2
frt, egyesektől 3 frt 60 kr., Markuska 1 frt 80 kr., K.-Szlabos 4 frt 50
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kr. Hosszuszó Flander Istvántól harangra 100 frt, egyesektől 11 frt 20
kr., P.-Ardó 16 frt, Kecső 11 frt 90 kr. Kövi jolsvai takarékpénztártól 5
frt, egyesektől 4 frt, papi és tanítói segély-alapra. M.-Hosszúrét
31 frt
90 kr., F.-Garam Coburg herczegtől templom építési anyag 913 frt és
300 frt, küladományokból 5000 frt, Nandrás 31 frt 20 kr., Rákos 14 frt
06 kr., Ochtina 78 frt 54 kr., Rochfalva 7 frt 20 kr. Oláhpatak 80 frt
60 kr., Gócs 15 frt, Pádár 21 frt 70 kr., Perjese 7 frt 40 kr., Meleghegy
3 frt 30 kr. Ratkó a várostól tartozás törlesztésére 600 frt. Rozsnyó gróf
Andrássy Géza és Gál János gyászzászlót 10 frt, confirmansok 12 frt 57
kr., hivek 34 frt 20 kr. Redova 11 frt 50 kr. Restér 11 frt 50 kr., Petermány 3l frt. Gömör 20 frt. Szirlc részben a Rima-murányi társulattól
215 frt, TurcseJ: ugyanattól 64 frt 20 kr., Id. Ack János családjával
súlyos betegségből kiépülés emlékére 20 frt, eg/esek 17 frt 10 kr. Veszverés 47 frt 40 kr. Összesen 9793 frt 12 kr.
Hat sz. k. v. Bártía I. paplak építésre 147 frt. Bárt fa II. várostól
350 frt, egyesektől 37 frt, Eperjes I. 33 frt 40 kr., Eperjes II. 69 frt 40
kr. Kassa I. Feszt Oszkár 100 frt, Rónay Károly 200 frt, Sichert Gusztáv 300 frt, Kassa II. özv. Davidko Ferenczné 100 frt, Homola István
beszédek árában 28 frt. Késmárk nőegylet 200 frt, özv. Toperczer Emilia
Pozsonyban 50 frt, Vietorisz Lujza Lőcsén 100 frt, Hermán Lajos Lőcsén
25 frt, város a polg. leányiskolának 600 frt, Kis-Szeben
I. leégett templomra hívektől 362 frt, külsegély 1436 frt 27 kr. Kis-Szeben II. Amerikából hívektől 32 frt, özv. T a h y Albertnétól 52 frt, Taby Emil 26 frt,
Wittenberger Sámuel 25 frt, Dudás Mihály né 23 frt, egyesek 11 frt, Orkuta külföldről 123 frt 50 kr., Mathiaz Andrástól Amerikából 15 frt 60
kr. Lőcse conventi estély 258 frt 95 kr., hivek 352 frt 57 kr., Dvoretz
külföldről 455 frt 77 kr. Plavnitza 18 frt 01 kr. Összesen 8246 frt 05 kr.
Hegyalján . Arnóton egyesek 50 frt, Csanáloson l frt 20 kr. Diósgyőrött templomépitésre 2996 frt 23 kr., hívektől egyházi czélokra 121
frt 26 kr., államkincstártól 1000 frt. Fancsal 71 frt 31 kr. Kaza 7 frt.
Kemencze 14 frt, Miskolcz többféle czélra hívektől 495 frt 43 kr. Ózd
kapott 100 frtot. Rank 26 frt 28 krt, Bátyók 17 frt 40 krt, Csákány 4
frt 80 krt, földművelési minisztertől 20 frtot. Stoósz 43 frt 28 kr., Szántó
219 frt 87 kr. Tállya dr. Szabó Gyula kir. tanácsostól 25 frt, földművelési minisztertől 50 írt, hívektől 7 frt. IL-Vécse 184 frt 30 kr. Összesen
4957 frt 39 kr.
Kishontban . Fűrész Gyürky Pál felügyelőtől 100 frt, Ilacsava iskolára Gyürky felügyelőtől 50 frt, egyesektől 21 frt, Tiszolcz várostól 50
frt. Klenótz 178 frt 64 kr. Kokova egyházra 21 frt, toronyra 1162 frt 80
kr. Osgyán egyesek 8 frt, Hamaljar Lajos másodfelügyelő 24 fit. Nyustya
12 frt. Pokorágy 19 frt 07 kr., Vajgely János Amerikából 6 frt. Pongyelok özv. Malatinszky Ferenczné 10 frt, egyesek 7 frt, Valykó 3 frt. Ráhó
Vjeszt Rudolf felügyelő 32 frt, Csernok Jánosné Varbóczról férje emlé-
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kére 13 frt, Keczegén harangra és haranglábra a hivek 202 frt 77 krt.
Rima-Brezón
a Rimamurányi társulat iskolára 350 frt, Travernist Bay
Lujza Berlinből templomra 11 frt 50 kr., Boczko Dániel temetőre 5 frt.
Rimaszombatban
4 frt. Tiszolczon takarékpénztár 75 frt, egyesek 121 frt
20 kr. Összesen 2521 frt 98 kr.
Liptóban. Boczabánya 33 frt 94 kr., A.-Bocza 14 frt 86 kr. Csorbán
toronyra 45 frt 11 kr. Hybbén 91 frt 06 kr., uj oltárra 109 frt 50 kr.,
Kokava 43 frt 05 kr. K-Lehotán
község a lelkészlakhoz anyagban 1425
frt 30 kr., hivek 91 frt 30 kr. N.-Palugyán uj templomra 160 frt. N.-Lipcsén Fehérpatak kapott 16 frt 34 krt. Pribi Ii na Vitális Péter felügyelőtől
18 frt, uj templomra 500 frt, más czélokra 124 frt 49 kr. Rózsahegy 210
frt 92 kr., 25 éves örömünnepén iskolára és orgonára 800 frt.
Sz.-Iván
Szent-Iványi Zoltán kamarástól 5 frt, N.-Poruba 35 Irt. Sz.-Péter 121 frt
35 kr. Szjelnitz templomra 131 frt 01 kr., más czélokra 73 frt 70 kr.
Szmrecsány
189 frt 17 kr. Vázsetz egyh. könyvtárra 10 frt, oltári ezüst
gyertyatartókra 104 frt, külsegély 146 frt 96 kr. Sz.-Miklós
többektől
templomra 836 frt 52 kr., iskolára 104 frt 16 kr., szegények és árvák javára 161 frt 87 kr., kiilmissióra 35 frt 55 kr., Ballo Péter és neje házasságuk 25-ik évfordulója emlékére 200 frt, Mikó Péter felügyelő tankönyvekre 15 frt. Összesen 6145 frt 26 kr.
Sárosban. Aboson 24 frt 50 kr. Budamért 13 frt. Hauusí'alván
harang-alapra 45 frt 70 kr. Laposon 64 frt 71 kr. Margonyán 21 frt. Zsegnyén uj oltárra Keczer Miklós cs. k. kamarás 50 frt, Bajusz András 29
frt, többen 159 frt 90 kr., oltári gyertyatartóra Barbierik E m i ľ tanitó 22
frtot, oltárdiszitésre Batek Sarolta 5 frtot. Haraszti kapott iskolára és imaházra apostoli király Ó Felségétől 100 frtot, Abauj-Torna vármegyétől
100 frtot. Összes 634 frt 81 kr.
Tátraalján. Batizfalván
Hohenlohe herczeg a lelkész és tanítók fizetésének javítására 400 frtot. Forborgen Greisiger Mátyás és neje Brosz
Zsuzsanna bársony oltári takarót 50 frt. Nagy-Lomnitz
42 frt 47 kr.,
Hunfalva 27 frt 82 kr., F.-Erdőfalu 28 frt 42 kr. N.-Szalók 24 frt. A.-Erdőfalu 7 frt, Topportz Busótz 14 frt 70 kr., Subleclmitz 74 frt 40 kr. Összesen 668 frt 81 kr.
Tiszavidéken Dr. Mesko László egyházmegyei felügyelő 100 frt,
Debreczen Gotterkastentől 481 frt 75 kr., G. A.-egylettől 292 frt 65 kr,,
néhai Pálosi Jánosné hagyatékából 10 frt, egyesektől 14 frt, takarékpénztáraktól iskolára 80 frt. Kladzány
nagyrészt Amerikában levő híveitől
70 frt. Kölese egyletektől 295 f r t 25 kr., aratásból a hivek 90 frt 75 kr.
Dr. Zelenka Lajos felügyelő 10 frt, tánczvigalomból 17 frt 24 kr., egyesek 7 frt. Nagy-Bánya
paplakra a város anyagban 120 frt, egyesek 38
frt 80 kr. Nagy-Károly
360 frt 05 krt intézetektől, Lantos Lajosné kath.
nőtől 2 frt, Lucz Ignátz felügyelő közbenjárására Cultusministeriumtól
taneszközöket, Nagy-Várad
Neuschlosstól 100 frt, Strassburgból volt tag-
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j ától 100 frt, egyesektől 67 frt. Nyíregyháza
Nádasy Andrásnétól 200 frt,
Palitz Erzsébet és Júliától 50 frt, takarékpénztáraktól 65 frt, egyesektől
72 frt 50 kr. Pazdics Stépán Gábor felügyelőtől tarnai szórványban harangra 100 frt, iskolás gyermekeknek 20 frt, egyházhivek 241 frt 67 kr.
Sókut Czibur Vilmos felügyelő templomra 50 frt, Ureczky Béla 30 frt,
lelkész gyűjtése templomra 261 frt 41 kr., Amerikában levő hivek 86 frt
50 kr. S.-A.-Ujhely
intézetektől 405 frt, egyesektől 24 frt. Tokaj intézetektől 758 frt 58 kr., Gregersen Györgytől 10 frt, egyesektől 6 frt 72 kr.
Uj-Klenótz
idegenektől 205 frt 73 kr., tagoktól 47 frt 72 kr. Összes
4908 frt 22 kr.
XIII sz. v. Béla Keresztfalu intézetektől 90 frt 56 kr.
Krompách
Dr. Stern Adolf 15 frt. Igló iskolára intézetektől 185 frt, jutalomdijakra
101 frt 30 kr. Majerka intézettől 20 frt, Mehner Vilmostól Budapestről
orgonára 20 frt. Merény intézetektől építésre 176 frt 60 kr. Gallovichnétól Amerikából 40 frt, Czöldernétől Amerikából 25 frt, Hübschnétől 30 frt.
Maurer Gyulától Kassáról 6 frt, Fasinger Jánosnétól 6 frt 50 kr. Poprád
tagoktól 60 frt 29 kr. Szombat Tóth Ferencznétől 200 frt.
Szomolnok
várostól 176 frt 46 kr., intézetektől 255 frt 96 kr., tagoktól 32 frt 95 kr.
Váralja Dr. Földi Jánosnétól 20 frt. Összes 1456 frt 62 kr.
Főiskoláknál.
J o g a k a d é m i a : várostól 1000 frt, bankegylettől 100 f r t , .
Nikodém Jánosnétól Aradról 100 frt.
Középiskoláknál : Eperjes 1873-ban érettségit tett 10 volt tanuló
1898. julius 3. 10 évig 10—10 frtot adnak Vandrák András alapítványára
100 frt, Takarékpénztár 40 frt, tanári kör 137 frt 43 kr., Kósch Árpád
30 frt, Streck Imre 10 frt, Both Tamás 10 frt, Igló
Késmárk
—.
Nyíregyháza
város 50 frt, pénzintézetek 90 frt, egyletek 35 frt, Friedrnann Sándor 10 frt, Okolicsányi Géza 72 frt, Jóba Elek ós Ferenczi
Miksa 11 frt. Rozsnyó Rimamurányi egyesülettől 50 frt, Takarékpénztártól 25 frt, többektől 70 frt. Rimaszombat
—.
Egyházkerületi leányiskola Rozsnyón; intézetektől 838 frt 14 kr.,
rozsnyói takarékpénztártól 40 frt, tornallyai takarékpénztártól 20 frt,
Buzágh Istvántól 5 frt, növendékektől 7 frt 76 kr., Terray gyászbeszódeiért 8 frt 72 kr., Szent-Iványi Miklós és József 40 frt, Erzsébet-alapra
Buzágh István 5 frt, Rőcze 1 frt 34 kr., Péchy Tamás-alapra Buzágh
István 5 frt, Hermán István 3 frt. Műkedvelőktől 190 frt.
Polgári iskola Sajó-Gömörön Szent-Iványi Árpád 10 frt, Szontagh
Zoltán 5 frt, Moesz Miksa 5 frt, tornalljai takarékpénztár 10 frt,
Adományokból és gyűjtésekből befolyt
a 11 egyházmegyében egyházi czélokra 41814 frt 47 kr.
fő- és középiskolai czélokra
3134 frt 49 kr. 44948 frt 96 kr.
a

Hagyományok, alapítványok és adományok czimén befolyt
11 egyházmegyében egyházi és

iskolai czélokra
131683 frt 29 kr.
fő- és középiskolai czélokra
5834 frt 49 kr. 137517 frt 78 kr.
oly összeg, a mely egyházunk szeretete és áldozatkészségének fényes tanúságát adja. Legyen áldott az Ur s általa életük és halálukban azok,
kiket ily cselekedetekre képesített!

Építkezés

és

javítás.

Építkezés.

Brassóban : Apácza toronyra 2400 frt, keresztelő uj medencze 15
frt. Fürészmező. Szószék, oltár és papilak 264 frt, összesen 2679 frt.
Gömörben: Bugyikfalván
a lelkészlak előrésze 450 frt. Hámosfalván tanítói lak 863 frt 59 kr. Oclitinán tanitó-lak és tanterem átalakítása 503 frt 14 kr., összesen 1816 f r t 73 kr.
Hat sz. k . : Bártfa I. lelkészlak és iskola 9816 frt 30 kr. Lőcse
egyházi kórház építése megkezdetett 65400 frttal, összesen 75416 frt 30 kr.
Hegyalján: Diós-Győr
templom építéséhez fogott, az év végéig
12'83 frtot befektetett, összesen 12183 frt,
Kishontban : Fürészen tanítói laknál uj csűr 210 frt. Ráhó Keczege
uj haranglábbal 240 frt, összesen 450 frt.
Liptóban : Boczabánya halottas kamra 21 frt 58 kr. K.-Lehota u j
lelkészlakot épit. Sz. Iván N.-Poruba iskola és tanítói lak 4650 frt.
Konszkn iskola és tanítói lak 2596 frt. Vázsetz tanítói lak gazdasági
épületei 850 frt, összesen 8117 f r t 58 kr.
Sárosban : Harasztiban imaház és iskola 2200 frt, Zsegnyén u j oltár
540 frt, összesen 2740 frt.
T á t r a a l j á n : Batizfalván
2 u j harang 2000 frt. Gerlachfalván
a
templom megnagyobbítva uj toronynyal, sekrestyével, orgonával és oltárral 5000 frt, összesen 7000 frt.
Tiszavidéken : Me> nyiken lelkészlak és tanterem 4300 frt, összesen
4300 frt.
Középiskolák körében: Iglón a főgymnasium épülete 97000 frt eddig.
Egyházkerületi árvaház Rozsnyón. U j épület 19000 frt.
Építkezés czimén kiadatott; a 11 egyházmegyében 114702.61
középiskolára
97000.—
árvaházra ... ... ... 19000.— 130702.61
Átalakítások,

javítások.

A

Árvában : Lestinén iskola javítás 100 frt, F.-Kubinban iskola és
melléképületek fedélzete 200 frt, összesen 300 frt.
Brassóban: Apácza templom és kerítések 100 frt, B.-Ujfalu .23 frt
45 kr., Brassó 184 frt 91 kr., Hosszufalu 128 f r t 93 kr., Csernátfalu 37
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frt 35 kr., Krizba 289 frt 65 kr., Pürkerecz 425 frt, Tatrang 56 frt 73 kr.
Zajzon 7 frt 30 kr., összesen 1253 frt 32 kr.
Gömörben : A.-Sajón
kerítés 62 frt, Henczkón templom- 500 frt.
Betléren 99 frt 63 kr., Gesztesen 62 frt, Szilistyén 100 éves emlékünnepre
templom 140 frt. Hámosfalván
57 frt 98 kr. Chizsnyón
paplak 95 frt
53 kr., iskola 66 frt 27 kr. F.-Sajón lelkészlak 398~ frt, egyéb 32 frt
79 kr., Hankova 50 frt 20 kr. Geczelen lelkészlak 364 frt, egyéb 34 frt,
Kecsőn torony, imaház 180 frt, J.-Taploczán
lelkészlak 45 frt, Köviben
lelkészlak 80 frt, egyéb 121 frt. N.-Rőczén templom 120 frt. Nandráson
38 frt, Rákoson 53 frt 36 kr. Ochtinán lelkészlak 30 frt, Roehfalván tanítói lak 24 frt. Oláhpatakán templomfedél 300 frt, egyéb 44 frt. Pádárban lelkész és tanítói laknál 79 frt. Rozsnyón 815 frt 72 kr.
Restéren
a 450 éves 1 emploin 280 frt. S.-Gömörön 60 frt. Lökösházán iskola 50
frt. Sebespatakán
csűr, istálló, fatartó 678 frt 33 kr., Rekenyén 197 frt
52 kr. Süvetén iskola 115 frt. Szirken 2 kút 83 frt 5 kr., Turcsokon
templomtetőzete és belseje 1000 frt, iskola 70 frt. }^eszverésen lelkészlak
és tanterem 145 frt 28 kr., U.-Lehotán iskola 452 frt 66 kr., összesen
7024 frt 32 kr.
Hat sz. k. v. : Bártfán II. lelkészlak, iskola 98 frt 64 kr. Eperjesen
II. paplak s melléképületei 169 frt 88 kr. Kassán II. 104 frt 74 kr. KisSzebenben I. 1898. április 25-én leégett templom és iskola 3557 frt 77 kr.
Kis-Szebenben
II. leégett templom 3230 frt 90 kr., Meg) én 18 frt 75 kr. ^
Lőcsén lelkészi és tanítói lakok 382 frt 7 kr., kertek kerítései 171 frt,
vízvezeték isk. épületben 389 frt 29 kr. Plavnitzán
50 frt 5 kr., összesen 8173 frt 9 kr.
Hegyalján: Arnóton templom fala 50 frt, orgona 80 frt. Csanáloson
lelkészlak 71 frt 74 kr. Diós-Győrött
50 frt 38 kr. Fancsalban 65 frt
40 kr., melléképületek tetőzete^ 180 frt, Miskolczon
javítás 1849 frt 98
kr., tisztántartás 693 frt. Rank Bátyákon
templom 80 frt, Csákányban
kertkerités 18 frt. Stoószon kert-kerités —. Szántón templom, kerítések és
egyéb 247 frt 96 kr., összesen 3400 frt 76 kr.
Kishontban: Cserencsény Orlaj-Töréken
orgona 40 frt.
Kokova
torony rézfedele, templom 1950 frt, lelkészlak 300 frt, O s gyámban 34 frt
91 kr. Nyustyán 60 frt. Pokorágyon
20 frt 34 kr. Pongyelokon
lelkészlak 2000 frt, orgona 80 frt, Szelczen harang átöntése 285 frt. Ráhón
iskolabővítés 400 frt, templom 90 frt. Rima-Brezón
iskola ujitás 1000
frt. Rimaszombatban
116 frt, Dusán iskola 100 frt. Tiszolczon
templom
24 frt, összesen 6500 frt 25 kr.
Liptóban: Boczabányán
iskola 44 frt 66 kr. A.-Boczán 37 frt. Csorbán
lelkészlak és iskola 200 frt. Hybbén lelkészlak és kerítése 210'frt. N.-Lipcsén templomtorony a község költségére 200 frt, Rózsahegven
templom
tetőzete és lelkészlak 470 frt 80 kr., Sz.-Ivánban keritések 261 frt 85 kr.,

«
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Sz.-Péter Dovallón kút 97 frt, Vázseczen lelkészlak 473 frt, Vychodnán
26 frt, összesen 2020 frt 32 kr.
Sárosban : Budaméren a templom 100 éves fennállása emlékére 300
frt. Hanusfalván
magtári fedélre 77 frt. Zsegnyén
templomra 245 frt,
lelkészlak és iskolára 52 frt, összesen 674 frt.
Tátraalján : Forbergen 30 frt, H.-Lomnitzon
30 frt, Sz.-György 25
frt, N-Lonmitzon
201 frt, Hunfalü 44 frt, F.-Erdőfalu 55 frt, Svábótz
Filefalun
templom uj fedele—; Bussótz 50 frt. Topportzon lelkészlak és
iskola 155 frt, összesen 590 frt,
Tiszavidéken : Debreczenben
334 frt 37 kr., Kladzányban 69 frt 09
kr. Kölesén 61 frt 40 kr., templom 147 frt 59 kr., földek 49 frt 38 kr.
Nagy-Bányán
lelkészlak 993 frt 34 kr. Nviregyházán
épületek 756 frt
40 kr., sírkertek 442 frt 13 kr., járdák 62 frt 65 kr.,
Nagy-Károlyban
154 frt 17 kr. Sókuton templom, tanítói lak, melléképületek 528 frt 65
kr. S.-A.-Újhelyi
163 frt 90 kr. Tokajban 92 frt 50 kr.
Uj-Klenótzon
92 frt 29 kr. Összesen 3947 frt 86 kr.
XIII sz. v. Durandon templom és lelkészlak 156 frt 71 kr. Göllnitzen a város költségén történik. Folkmárt imaház, iskola 116 frt 15
kr., Izsákfalu 27 frt 19 kr. Iglón 480 frt 82 kr. Leibitzon
kerítések 125
frt, Ménhárdon 60 frt 17 kr. Merényben 450 frt 49 kr. Olasziban lelkészlak tetőzete 340 frt. Poprádon oltár, szőnyeg, templomablakok, ajtók,
lelkészlak stb. 583 f r t 40 kr. Remetén
a város a lelkészlakra 50 frt.
Ruszkinban
38 frt, Svedléren 31 frt 87 kr. Szombatban
lelkészlak 147
frt. Szomolnokon
132 frt 29 kr. Sztrázsán lelkészlak 57 f r t lü kr. Váralján 72 frt 10 kr. Összesen 2868 frt 35 kr.
Középiskoláknál Késmárk 300 frt, a többi nem m u t a t t a ki.
A 11 egyházmegyében javításra és fentartásra . . . 36752 frt 27 kr.
N
Középiskoláknál
...
3C0 „ — „
~37Ö52 frt 27 kT
Építkezésre és javításra a 11 egyházmegyében ... 151454 írt 88 kr.
Középiskoláknál és árvaháznál ... . . .
. . . ...
116300 „ — „
Összesen ... 267754 frt 88 kr.

Mozzanatok.
Beszerzés,

felszerelés«

Brassóban. ApácZa temetőjét rendezte és befásitotta. Tatrang iskolai
épületét az államnak -1000 frt árán eladta.
Gömörben. Henczko temploma 100 éves emlékére urvacsorai kelyhet és ostyatartót szerzett 50 frtért. Chizsnyó 6 frt és Mnizsány szintén
6 frt árán iskolai térképeket vettek. Hosszuszó 116 frt 50 kr. árán, Recső
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200 frt árán harangot szereztek. Ochtina a lelkész méhesét 10 frton megvette. Padár filléregyleti tőkéjét 70 frtra, Perjese ugyanazt 40 frt 60
krral, iskolai alapját 20 frt 81 krral gyarapitá. Meleghegy
ugyanazt 10
frt 90 és 9 frt 27 krral. A polgári fiúiskola Gömörön és az egyházkerületi leányiskola
Rozsnyón szertárra 100—100 frtot fordítottak.
Hegyalján. Fancsal Joob Adolfné 23 frt adományából taneszközöket
és könyveket vásárolt, Miskolcz kelteikébe beszögellett telket és rajt 3
házat 18582 frt árán megvásárolt. Ozd fisharmoniumát ujjal cserélte ki.
Túlira a templom mellett egy kertet vett meg 150 frton. Szántó iskolai
felszerelésre 15 frtqt fordított,. Stoósz 700 frt árán ingatlant vásárolt.
Kishoritban. Klenótz uj iskola czéljaira beltelket, rajt épületekkel
4235 frt árán vásárolt. Ehhez a tagok 2700 frttal járultak.
Rima-Brezón
a Rimamurányi társulat 12 ezer lúezfenyőt ültetett a temetőbe s oszlopokra feszitett sodrony-huzalokkal kerítette a temetőt körül. A templomban az egyetemes gyámintézet, nyugdíjintézet, Gusztáv Adolf egylet
és egyházi szegények javára perselyek helyeztettek el, Szomor Károly
tanitó diszes felirataival. Osgyán nőegylete alaptőkéjét 100 frttal növelte.
Szelcze és Valykó egy-egy vaskályhát kaptak a Rimamurányi társulattól ajándékba. Tiszolcz eladta korcsma-épületét 1000 frtért, másfél hold
rétjét 1000 frtért, papi hiványhoz tartozott erdőterületét 500 frtért, vizi
malmát 2250 frt, árán s ennek értékét pénzintézetbe helyezte el.
Liptóban. Rózsahegi>r meg vett beltelket és házat iskolául 6000 frt
árán takarékpénztárból felvett 6°/o-os kölcsönből. Vázsetz kis kertjét 50
frton eladta.
Sárosban Laposon a milleniumi alap 151 frt, 07 krral nagyobbodott.
Tátraalján. Felső-Erdőialva
két hold szántóföldjét 549 frt árán eladta s az összeget tőkésítette. Nagy-Szalólc
600 Q - ö l földjét 200 frt árán
eladta és az összeget tőkésité
Tiszavidéken. Nagy-Bánya
az ev. ref. egyházzal temetői őrház építésére 400 frtot gyűjtött, Nagyváradon
a confirmandusok oltári kannát
vásároltak ezüstből. Pazdicson a tarnai szórvány uj harangot vett s azt
haranglábra helyezé.
XIII sz. v. Göllnitz leányegyházában Folkmáron Stark Tivadar és
Gotsch Amália 100 frt értékű oltárt, Hollerung Gabriella pozsonyi lakos,
törzsorvos neje pedig egy oltárképet ajándékoztak. Izsákfalva eladott 10
parczella földet 741 frt árán. Az összeg tőkésittetett. Ménhard a lelkész
használatára 18 frt árán egy kis rétet vett.
Adósság törlesztési

Brassóban: Apácza 1500 frból 145 frtot törlesztett.
Gömörben : Gacsalk 133 frtot, Rochfalva 15 frtot, Oláhpatak 240
frtot, Perjese 90 frtot. Meleghegy 50 frtot. Ratkó 607 frtot, Veszverés
100 frtot, U.-Lehota 200 irtot törlesztettek.

VI sz. k. v. Kis-Szeben tűzvész-kár helyreállítására felvett 650 frt
kölcsönből 390 frt 50 krt törlesztett,
Hegyalján. Arnót 40 frtot,. Miskolcz 6130 frtot, Szántó 2707 frt 35
krt törlesztettek.
Kishöntban. Rimaszombat 3000 frtot, Dusa 100 frtot törlesztett.
Liptóban : Boczabánya 10 frtot, Vázsetz 745 frtot törlesztett.
Sárosban : Laposon a régi adósság 96 frt 51 krral törlesztetett.
Tátraalján : Rókusz 340 frtot.
Tiszavidéken: Debreczen 103 frt 76 krt, Tokaj 33(> frtot, Uj-Klenótz
templomépitési adósságából 2185 frtból 185 frtot törlesztettek.
XIII sz. a. Folkmár 58 frt 93 krt, Igló a J a c h m a n Márton és Erzsébet hagyományából 2229 frt 29 krt az Illésfalván vásárolt ingatlan
árában és Ruszkin 183 frt 01 krt törlesztettek.
Nyíregyházán a főgymnasium törlesztésre és k a m a t r a
fordított.

1925 forintot

Fizetésemelés.

Brassóban. Hosszúfalu vallástanitói állást szervezett, 700 frtot és 3 öl
fát biztosított.
Gömörben. Chizsnyó 22 írttal emelte a lelkész fizetését, Rochfalva
a lelkésznek biztosított egy szekér szénát 18 frttal váltotta meg. SajóGömörön a polg. isk. tanárok javadalmazása 100—100 frttal emeltetett.
A 3 idősb 50—50 frt korpótlékot kapott. Ispánmezőn is történt hiványrendezés.
VI sz. k. v. Bártfa I. a lelkész fizetését 26 frttal 800 frtig kiegészítette. Bártfa II. a városi segély érvényéig a lelkész fizetését 100 frttal emelte.
Liptóban Sz.-Miklós 150 frttal emelte a lelkész fizetését, 2 tanítónak
pedig már másodízben adott 50—50 frt korpótlékot, N.-Lipcsén a város
biztosította az egyház 2 tanítójának az 50—50 frt korpótlékot.
XIII sz. v. Igló 6 tanítója 75 frtjával korpótlékban részesül az egyháztól. Krompachon a lelkész fizetése 160 frttal, a tanítóé pedig 60 frttal
emeltetett. Merényben a lelkész fizetése 200 frttal javíttatott. Sztrázsán
az államivá tett iskolák tanítóinak egyházi fizetése felszabadulván, ebből
a lelkész fizetése évi 130 frttal emeltetett,
Minden főgymnasiumban az államsegély a jövő évben már a kikötött 16000 frt.ban fogván megküldetni, a tanárok fizetése és korpótléka a
szerződések értelmében fog rendszeresittet ni s részben már meg is történt.
Az államsegélyt még mindig nélkülöző Késmárk a 200 frtos lakbért 40 frttal, a tanároknak ujabb 50 frtos korpótlékot szavazott, Scholtz
Frigyes jubilált 40 éves tanár fizetését pedig 200 frttal emelte.
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Vegyesek.

Brassóban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium az ottani állami
iskolákban történő vallástanitásért a lelkészeknek Apáczán 200 forintot,
Csernátfaluban 200 frtot, Hosszufaluban 400 frtot. Krizbán 200 forintot,
Pürkereczen, Tatrangon és Türkösön szintén 200 frtot. Zajzonban pedig
150 frtot szavazott meg.
VI sz. k. v. Bártfán az egyház iskolái az államiba beolvadtak. Ennek folytán az I. egyház lelkésze az állami gymnasiumban, a II. egyház
lelkésze pedig az állami népiskolában végzik a vallástanitást, a kántort
pedig e 2 egyház közösen fizeti. Eperjesen az I. egyház lelkésze ifjúsági
istenitiszteleteket tartott, úgyszintén a katonaságnál is végezte a lelkészi
teendőket. Kis-Szeben I. lelkésze a szórványban levő hiveket gondozás
alá vette, Héthárson és Péchujfaiván hetenként egyszer vallást tanított-.
Kis-Szeben II. nem kapván kántort, az orkutai tanítót kötelezte ezen
teendőre.
Hegyalján. Arnóton a szolgálmány és párbér ugy a lelkész, mint a
tanitó javára készpénzzel megváltatott. Diósgyőrött a lelkész, iskola és
tanitó ez évben is 44 köbméter fát kapott a kincstártól kedvezmény áron.
Szántón a lelkész, egyházfentartó alap gyarapítására filléregyletet alakított. Fancsalban a szolgálmány lelkész és tanitó javára megváltatott.
H.-Vécsén s nagy szórványában a lelkész a belmissiót fokozottabb mérvben folytatta.
Kishontban. Bakos-Töreken a szolgálmány megváltatott. Kokova
„sajnálja", hogy Uj-Antalvölgy gyártelepen levő 50—60 hitsorsos család
gyermekeinek vallástanban történő oktatása dolgában „mit sem tehet".
Osgyán a tanitólak átalakítása és tartozásának egységesítése czéljából
1500 frt kölcsönt vett fel.
Liptóban. Hybbe megváltotta 300 frt uj áldozattal ugy a tandíjat,
mint az állami nyugdíjra gyermekenként fizetni kellett évi 15 krt. KirályLehotán a lelkész és tanitó használatára rendelt legelőterület fája kivágatott és 550 frton eladatott. Rózsahegyen az egyház történetét megirt
és saját költségén kiadott lelkészt a hivek a 25 éves ünnepélyen serleggel és 10 aranynyal lepték meg elismerésül, — a nőtagok pedig ugyanazon ünnepélyre az oltárt értékes teritőkkel látták el.
Sárosban. Haraszti leégett imaháza és iskolája felépítésére kénytelen
volt 1100 frtot kölcsön venni. Margonyán az egyház felügyelője és jóitevője D esse w ffy Pál eladta birtokát a szintén evang. Hohenlohe porosz
herczegnek.
Tiszavidéken. Nagy-Bánya templomépítés czéljából országos gyűjtésre miniszteri engedélyt kapott, Nagy várad # a városnak közösen örökölt
Fábián-féle házat 9008 frton megvásárolta, Pünkösd másod ünnepén
offertoriumot tart a pogány missio javára. Nyíregyházán Nagy Lajos
3
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első kántor elhunytával a kántori 2 állást egyenlően szervezte, az u j
tanévtől hetenkint 2-szer gyermek isteni tisztelet fog tartatni s az U r
sz. vacsorája minden hó első vasárnapján magyar nyelven kiszolgáltatni.
Kölesében a lelkész a felnőttek részére iskolát szervezett, a téli hónapokban heti 8 órában tanítja őket, ugyanazokból énekkart is alakított.
T o k a j missionariusi lelkületű lelkésze Tolcsván, Bényén, Kereszturon
többször meglátogatta az egyháztagokat s TJr sz. vacsora osztással isteni
tiszteletet tartott,

Irodalmi

munkásság.

p

Á r v á b a n : Krcsméry Milos jaszenovai lelkész Strázs na Sione cz.
egyházi lapnál mint társszerkesztő közreműködött.
Brassóban : Fejér Gyula ptirkereczi lelkész kiegészítve Sántha Károly imáival kiadta Adventi és böjti tanítások czime alatt Herepey bibliai magyarázatát.
Hat sz. k. v. Homola István Kassa IL lelkésze az országos statisztikát egyházi szempontból közli az evangy. lapokban.
Hegyalján. Kovács Andor vécsei lelkész egyházi és társadalmi lapokban, Czékus László szántói lelkész számos egyházi lapban kiadtak közleményeket, utóbbi énekek Írásával és fordításával foglalkozik.
Kishontban : Kemény Lajos osgyáni lelkész és egyházi költő gyászéneket irt dicsőült Erzsébet királyné elhunytakor.
Liptóban Kovalevszky Imre rózsahegyi lelkész megirta egyházának
1525-től a legújabb időig monográfiáját, ezen kivül pedig tót nyelvű több
lapnak munkatársa. Janoska György sz.-miklósi lelkész szerkeszti a Cirkevné Listy nevű egyházi havi lapot.
Tiszavidéken. Révész János nagybányai lelkész szerkeszti a Nagybánya és Vidéke czimü lapot és naptárt ad ki. „Szathmármegyei naptár"
czime alatt. Geduly Henrik nyíregyházi lelkész megirta Szabolcsmegye
monográfiájában a Nyiregyháza városára vonatkozó részt.
XIII sz. v. Weber Samu bélai lelkész és egyházi történetíró hazai
és külföldi számos magyar és német nyelvű lapokban, történeti, társadalmi és vidéki lapokban adott ki a f. évben is számos közleményt. Kübecher Albert durandi lelkész egyházi és társadalmi több lapnak munkatársa. Ziman János főgymn. tanár Iglón szerkeszti Nikházy Frigyes
tanártársa, mint főmunkatárs spgitségével a Szepesi Lapokat. Ujágh Károly merényi lelkész a Szepesség 3 heti lapjának belmunkatársa. Schultze
Ottó ruszkini lelkész, Plachta Albert tanitó, úgyszintén a váraljai 2 tanitó
Klenner Samu és Fiedler János a Szepességi és a Tanügyi lapok tudósítói.

Tanárok

közül.

Dr. Horváth Ödön jogakadémiai dékántanár müvei : „A Vezuvon",
1898. „Ujabb dolgozatok a jogi oktatásügy kérdéseiről", 1898. Szerkesztette : a Széchenyi-kör és a sárosmegyei nőegylet titkári jelentését, a
Széchenyi-kör Evkönyvét, az egységes jogi állami vizsgálatok tárgyában
készülő törvényjavaslatra vonatkozó emlékiratát a tanári karnak, — a
városhoz küldött emlékiratot. Főszerkesztője az „Eperjesi Lapok" czimii
hetilapnak; társszerkesztője-volt Gyász a Királynéért Sárosmegyében
czimü m ű n e k ; munkatársa a „Magyar jogi Lexikonnak". Most egy terjedelmesebb magyar közjogi monográfia megírásával foglalkozik.
Dr. Sarudy Vilmos az Eperjesi Lapok munkatársa, mint ilyen, több
czikket és tanulmányt irt.
Dr. Horovitz Simon munkatársa a magyar jogi Lexikonnak, most
a magyar büntető jog különös részének megírásával foglalkozik.
Dr. Mikler Károly az Eperjesi Lapok felelős szerkesztője, a Gyász
a Királynéért ez. műnek társszerkesztője, most részletes tanulmányon
dolgozik a prot. egyházjog köréből.
Dr. Mariassy Béla magántanár több művet és tanulmányt irt. Dr.
Meliorisz Béla magántanár „A Heraldika köréből" terjedelmesebb tanulm á n y t irt, ezenkívül külföldi tanulmányútjáról több útirajzot tett közzé.
Mindkét tanár munkatársa az Eperjesi Lapoknak.
Dr. Szlávik Mátyás theol. tanár szerkesztette a Collegium értesítőjét, főmunkatársa az Eperjesi Lapoknak, számos hazai és külföldi, főkép
egyházirodalmi vállalatnak állandó munkatársa, sok tanulmányt tett közzé.
Baltazár Gábor késmárki főgymn. tanár a „Szabad Lyceumban"
Késmárkon felolvasást tartott „a rómaiak szórakozásáról a császárok korában", az országos középiskolai tanáregyesület szepesi körének közgyűlésén, Késmárkon pedig „a nagy szünidő kérdéséről" értekezett.
Grosz Ernő főgymn. igazgató a gyászünnepélyen elmondott beszédjét átalakítva közli „Erzsébet Királyné emlékezete" alatt az értesítőben.
Bruckner Károly főgymn. tanár, mint a Karpathen Post helyi lap
főmunkatársa közreműködött.
Porubszky Pál és dr. Vietorisz József a nyíregyházi Bessenyey-kör
estélyein tartottak felolvasást.
Leffíer Sámuel a vármegyei Bessenyey-szobor leleplezésének országos ünnepélyén emlékbeszédet tartott.
Moravszky Ferencz és dr. Vietorisz József a tanárköri gyűlésen
értekezést t a r t o t t a k : előbbi „a művészeti nevelésről a középiskolákban",
utóbbi a „polgári iskola reformjáról".
Moravszky Ferencz sajtó alá rendezi „Utam Olaszországban" czimü
művét.
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Évi jelentésemnek ezzel végére jutottam.
Hosszú volt, ámde sok tekintetben most is tanúságos.
Az evangy. szent egyház evangyéliomszerübb fényes múltja egyes
kiváló alakokban s a kegyeletes áldozatkészségnek, Istennek legyen
örök hála, most is nagyszámú tényeiben tisztán visszatükröződik. Az
egyházak épületbeli szükségleteiről, autonom módon, vagyis az önmegadóztatás utján jött anyagi erővel való gondoskodás most is még
meggyőzőleg tud az egyházias érzékről, a független egyház fentartó
és fejlesztő ezen ősi erejéről tevőlegesen nyilatkozni. Egyházunk közönsége az elpártolás divatosan szomorú ezen időszakában sem hagyja
el régi sz. otthonát hűtlenül, lelkészvezetőivel együtt tud az állam u j
rendjébe beletörődni.
Az u j kornak divatos áramlata azonban, bontó és oszlató erejével, erősen neki rontott egyházunknak is. Nyelveknek, különben csak
egyszerű eszközöknek, eléggé együgyüen, vagy épen már gonoszul,
czél gyanánt előtérbe tolása, erős támadást intéz a valódi czélnak,
szent vallásunk egyházban és egyház által nyilatkozni kellett égi ereje
ellen. S bár hiszszük, hogy alapjában nem tud a hüvely a mag felett
egyházunkban sem győzedelmeskedni, még is a hitteljes erők összevetését kell a szent czélnak hangoztatásával szorgalmaznunk evangy.
egyháziatlan e törekvésnek ellensúlyozására.
A lelkészek, tanárok és tanítók tisztes megélhetése kívánta felülszükségletnél az önfentartás és önmegadóztatás szüksége háttérbe
szorittatik s előtérbe hajtatik az állam segélyének igénybevétele. Okkalmóddal jogos és szükséges. Annyira azonban nem mehet egyházunk,
hogy biztos fundamentomát mintegy sajátkezüleg adja át a változatos államhatalomnak kezébe s a szabad mező mellett nélkülözze jövőre a kerteket, áruba bocsássa tudomány, ismeret ós nevelés régi
tűzhelyeit.
Egyháziatlan ezen kettős irány és törekvés rombolásánál még
erősebb hatású az egyházias szellem szárnyszegése, a hiterő, kötelességtudat és szeretetteljes áldozatkészség fogyásának ezen aggasztó
jele, az ^ lanyhaság, mely az egyes hatósági tényezők itt-ott eljárásából sokhelyt már tehetetlenségre valló módon nyilatkozik, az a kedvetlenség, mely a munkavezetők cselekedeteiből már csak muszáj
napszámosok torzult kópét mutatja be, az az elégedetlenség helyen
és helyzettel ép azoknál, kiknek önáldozattal és néma lemondással
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kellene szolgálniok az Urat, az a sürü helyelhagyás, mely kivált a
felügyelők ijesztőleg nagy számban elvonulásában s a tanítóknak még
nagyobb számban vándorlásában nem hódító tünete a nobilitásnak és
a patriarchális együttlétnek.
Aggasztó e jelek, az autonom egyház múltját jelenítő fény'csoportoknál, erősebb árnyak ma. S még is reményteljesen pihentetjük
meg az előbbenieken hitteljes tekintetünket s lankadást nem ismerő
lelkesedésünkkel, miként minden rangu és rendű elpártolásnak hangosan ellent mondani tudó egyházhüségünkkel reméljük, sőt várjuk az átalakulás ezen korszakának elmúlásával, talán erősen megfogyva, ámde soha meg nem törve, a legfőbbtől a legegyszerűbb
tényezőig le azt az egyházi életet, melyben, miként a vizek folyását,
az Ur ama Sz. Lelke vezérli a munkások hithüségét diadalhoz, munkakedvét pedig sikerhez, melyben „én ós az én házam népe az Urat
szolgáljuk" evangy. jelmondattal megy kiki a Megváltó és Üdvözítő
Ur jelölte, irányította és vezette életútra, a mennyei Sz. Atya segedelmének könyörgésével és áldásának munkálásával, egyházban és
általa, egyéni és családi jövője elé!
Boldogító ezen hittel kívánok közegyházunknak ezen egyházkerülete körében is boldogulást, az égieken kivül azon földi tényezők
által, kiket az Ur kirendelt, az egyház bizalma pedig elhívott, lelkes
munkálására e földön az Ur népe közt azoknak, melyek valójában
az örökéletre valók !
Ezen püspöki jelentés egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetvén, az egyházkerületi közgyűlés püspökünknek a lefolyt évben is tanúsított hűséges, gondos hivatali
sáfárkodásáért, mint különösen azon fáradságos ós áldozatteljes vállalkozásáért, hogy a mult óv őszén Jeruzsálembe,
a kereszténység megszentelt helyeire elzarándokolt és azon
ünnepélyes alkalommal, mikor ott az első evangélikus templom II. Vilmos német császár jelenlétében felszenteltetett,
a magyarországi evangelikus egyházat képviselte, egyházkerületünk hálás köszönetet mond.
5. (G.) A püspök jelentése szerint megürült némely tiszti és
bizottsági állások választás által lévén betöltendők :
a közgyűlés megbízza elnöksége mellett az egyházmegyék elnökségeit, hogy mint jelölő bizottság, a megválasztandókra nézve, a gyűlés folyamában javaslatot tegyenek.
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6 . (G.) Előző tárgynál Glaiif Pál, hivatkozva többoldalú elfoglaltatására s a munkafelosztás elvére, az egyházkerületi tanügyi bizottsági elnökségről lemond.
A közgyűlés méltányolván a lemondás indokait: azt
elfogadja s az igy megürült helyre a megválasztandó egyén
' kijelölését az előbbi pont szerint alakított bizottságra bizza.
7. (M.) Püspök határozati javaslatot nyújtott be egy ág. hitv.
ev. theologiai fakultásnak Budapesten a magyar kir. egyetem körében államköltségen leendő felállítása tárgyában, mely határozati javaslat az ezen ügynek történeti előzményeit és kimerítő indokolását
magában foglaló közleménynyel ellátva, alkotmányos tárgyalás végett
az egyházkerületben összes egyházmegyékkel közöltetett s miután az
egyházmegyék nagy többsége (8 egyházmegye 3 ellen) a beadott
határozati javaslatnak elfogadása mellett nyilatkozott, az egyházkerületi közgyűlés ezennel határozatikig kimondja :
hogy egy ág. hitv. ev. theologiai fakultásnak Budapesten a ma>yar kir. egyetem körében történő szervezését
az 1848-iki 19. és 20-ik törvény folyományának tekinti, egyetemes egyházunkra nézve jogosnak és a tudomány, műveltség és közélet szempontjából szükségesnek tartja s annak
most a kir. egyetem rendezésekor államköltségen felállítását kivánja.
Ezen határozat a testvéregyliázkerületekkel elfogadás
végett közöltetik, az egyházegyetem közgyűléséhez pedig
intézkedés végett felterjesztetik. (Melléklet II.)
8. (G.) Tárgyaltatott a napirendre felvett s az egyházmegyékkel
nyilatkozattétel végett közölt azon határozati javaslat, hogy az egyházkerület megújítva lényegében az 1895. évi e tárgyban hozott határozatát, kérje fel az egyetemes közgyűlést, hogy egyetemes egyházunknak az 1848. évi XX. t.-cz. szellemének megfelelő állami
dotáczióban való részeltetése s addig is egyelőre az egyetemes nyugdíjintézet rendeltetése kellő színvonalára való emelésére igényelt évi
6 1 0 2 5 frt, valamint iz egyházkerületek háztartásának berendezésére
megkívántató 80 ezer frtból, a már tényleg folyósított 34 ezer frt
levonása után még hiányzó 46 ezer frtot, együit tehát 1 0 7 0 2 5 frtot
tevő szükségletnek, mint ennyivel emelendő államsegélynek megszavazása iránt intézzen az államkormányhoz s egyszersmind az orszá-
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gos törvényhozáshoz, e határozati javaslatban foglalt indokok alapján
feliratot; — s közölje e határozatát nyomban a testvér egyházkerületekkel, részükről is az egyetemes közgyűléshez hasonló felterjesztés
tevése ezéljából.
A közgyűlés, az egyházmegyék összhangzó nyilatkozata folytán, ezen határozati javaslatot elfogadja s az egyetemes közgyűléshez felterjeszti; egyszersmind pedig hozzájárulás s hasonló felterjesztés ezéljából a testvér egyházkerületekkel is nyomban hitelesítve közli. (Melléklet III.)
9 . (M.) Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a mult évi julius
1 0 — 1 2 . tartott kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 11. pontja alatti határozat által a közalap ügyében hozzá utasított kérdésekre nézve jelentését beadta. (L. a folyó évi egyházkerületi körlevelekben XXXVIII.
szám alatt.)
Ezen jelentés folytán az egyetemes közgyűléshez felterjesztés intéztetik az iránt, hogy — tekintettel arra, miszerint 10. frt 70 kr. hibásan vettetett ki Heinzelmann Alfréd
lubenyiki birtokosra, ki a hisnyói vasgyárnak csak egyik
részvényese, s igy csak saját részvénye után tartozik a közalap járulékát fizetni, — s hogy a fancsali egyháznál a közalapnak 1 frt 52 kr. évi járulékra vonatkozó igénye megszűnt, azon oknál fogva, mivel néh. Péchy Tamás birtoka
az ő halála után ev. ref. vallású özvegyére ment át, ezen
összegek egyházkerületünk járulékából töröltessenek.
A mi pedig B. Prónay S. Gábornak azon ajánlatát
illeti, hogy hajlandó a csanálosi egyház tagjainak 12 frt
60 kr. évi járuléka megváltása fejében az Alk. 306. §-a
értelmében ezen összeg húszszorosát, vagyis 253 frt 80 kr.
tőkét lefizetni, oly kikötés mellett, hogy a csanálosi egyházközség a közalap járulékának fizetésétől örök időkre felmentessék, tekintettel arra, hogy a hivatkozott törvényszakasz
szerint ily mentesség az illető családfőknek csak saját személyökre nézve adható, az egyházkerületi gyűlés nem érzi
magát jogosítva arra, hogy az Alk. 306. §-ával ellenkező
határozatot hozzon; méltányolva azonban a tett nagylelkű
ajánlatot, ezen ügyet a hegyaljai egyházmegyéhez beküldi
azon utasítással, miszerint az érdekeltekkel magát érintke-
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zésbe tevén, igyekezzék a tett ajánlatnak oly módosítását
kieszközölni, a melynél fogva az az Alk. 306. §-ával összeegyeztethető legyen.
Egyúttal felhívja az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyék figyelmét arra, hogy a mult évi egyetemes gyűlés a közalapjárulékot az 1 8 9 9 . , 1900., 1901. évekre vonatkozólag jegyzőkönyve 69. pontja alatti határozatával
egyházkerületünket terhelőleg 3222 frt 97 krban megállapította, minélfogva a közgyűlés ugyancsak az Alkotmány
értelmében az egyes egyházmegyék évi járulékát ily módon
állapítja meg :
Árva
68.95
Brassó
___
135.72
Gömör ___
574.26
VI sz. k. v.
475.28
Hegyalja __
243.82
Kishont
___ 231.16
Liptó
328.38
Sáros
___
143.20
Tátraalja
122.50
Tiszavidék
422.71
XIII sz. v.
428.09
3174.07
az egyházmegyéket pedig oda utasítja, hogy az ezen összegből reájok kivetett részletet — tekintet nélkül 'arra, hogy
az egyes egyházak fizetik-e járulékaikat — az egyházkerületi pénztárba az év végéig pontosan beküldeni kötelességöknek ismerjék.
10. (Z.) Püspök jelenti, hogy a mult évi ker. gyűlési jegyzőkönyv 12-ik pontja alatt hozott határozat értelmében az eperjesi ker.
collégium igazgató választmányának a collégiumi szervezeti szabályzatnak az ősi pártfogói j o g megállapítására és gyakorlására vonatkozó javaslatát a közigazgatási bizottsággal tárgyaltatta. Bemutatja
az erről felvett jegyzőkönyvet, mely szerint, miután az egyházi alkotmány rendelkezése értelmében az iskolai hatóságok szervezetét az
egyházkerületek javaslata alapján az egyházegyetem van hivatva megállapítani, s minthogy az ezt czélzó javaslat egyházkerületünk részé-
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ről munkálatba vétetett; bevárandó lenne az egyetemes közgyűlés
erre vonatkozó intézkedése s addig is a collégiumnak ideiglenes
szabályzata érvényben volna hagyandó.
Jelenti továbbá, hogy ezen véleményes jelentés közöltetett az
egyházmegyékkel s azok azt, Brassót kivéve, mely azt jegyzőkönyvileg elfogadta, hallgatag tudomásul vették.
Közgyűlés a bizottság javaslatát határozati erőre emelte.
11. (Z.) Olvastatott az egyházkerületi collégium igazgató-választmányának évi jelentése, az 1898/99-ik tanévben a főiskola körében
felmerült pontosabb mozzanatokról. A coll. igazgató-választmány ugyanis
jelenti:
1. hogy az 1892-ik évi collégiumi szervezet értelmében az ősi
pártfogóság jogainak gyakorlására hivatott 12 igazgató választmányi
tagot hat év tartamára, a következők személyében megválasztotta:
Bánó Árpád, Dessewffy Lajos, F a r k a s Lajos, dr. Horváth
Ödön, Klefnei Gyula, Kubinyi Albert, Ludmann Ottó, Mérey
Aurél, dr. Mosánszky Győző, Palugyay Gusztáv, Raisz Ede
és Radvány Kálmán;
2. hogy Mérey Aurél igazgató választmányt tagot collégiumi
helyettes felügyelőnek újból megválasztotta;
3. hogy élénk elismerésének, rendithetlen bizalmának és igaz
hálájának adott kifejezést dr. Schmidt Gyula coll. felügyelővel szemben, kinek bölcs vezetése alatt fejlődik és gyarapodik a collégium;
4. hogy a collégiumi bizottságok választott tagjainak megbízatása lejárván ;
a) a collégiumi végrehajtó
bizottság tagjainak megválasztását az 1899. évi szeptember hónapban megtartandó igazgató választmányi ülésre halasztotta ;
b) a collégium pénzügyi bizottságának elnökéül Mérey Aurélt,
ugyanannak tagjaiképen Dessewffy Lajost és dr. Mosánszky Győzőt,
póttagokul pedig Bánó Árpádot ós dr. Horváth Ödönt megválasztotta ; végül
c) a collégiumi számvizsgáló bizottságba Farkas Lajost elnökül,
Radvány Kálmánt, Raisz Edét és Csiskó Jánost pedig tagokul újból
megválasztotta;
5. Az általános tisztújítás eredményeképen megválasztattak:
a) coll. igazgatóvá 1 évre : dr. Sarudy Vilmos ;
/

-

lú

-

b) theol. dékánná 3 é v r e : dr. Szlávik Mátyás;
c) jogak. dékánná 3 évre : dr. Horváth Ödön ;
d) főgymn. igazgatóvá 3 évre : Ludmann Ottó;
e) tanítóképző igazgatóvá 3 évre : Slajchó Mihály ;
f ) coll. jegyzővé 3 é v r e : dr. Mikler Károly;
g) tápint. gondnokká 3 é v r e : Mayer E n d r e ;
h) coll. könyvtárossá 3 é v r e : Gömöry J á n o s ;
/) muzeumi ő r ö k n e k : Husz Ármin és Perényi Vilmos;
6. A coll. tanárainak alkalmaztatása és véglegesítése tekintetében jelenti az igazgató-választmány, hogy Frenyó Lajos főgymn. vallástanárt és Slájchó Mihály tanitóképezdei tanárt, mert a tavalyi
közgyűlésen jelzett akadály elhárittatott, ugyszinte'n Kapi Gyulát, mert
a szükségelt oklevelet megszerezte, véglegesítette. — Gömöry János
és Hensch Béla főgymn. tanárok alkalmaztatását pedig 1 évvel meghosszabbította ;
7. a collégium pénztárügyeit illetőleg jelenti, hogy a collégium
vagyonának megőrzését, kezelését és felhasználását az 1898. évi
számadási évben szabály és alapitványszerünek találta, megnyugvásának és egyúttal örömének adva kifejezést, a vagyon kezelője és ellenőrzői iránt feladatuknak hivséges és sikeres betöltéseért.
A collégium vagyona az 1898-ik év végén 2 8 1 . 3 8 5 frt 11 krt
tett ki, vagy is 2 9 0 8 3 frt 3 krral gyarapodott. Ebből 20.000 frt a
Dessewffy István-féle ösztöndij-alapitványra esik.
A coll. vagyonának gyarapításához járultak :
az eperjesi takarékpénztár 160 frttal, özv, Nikodém Jánosné
aradi lakos 100 frttal s a Vandrák András alapítványra az 1883. évi
maturánsok 10 évi kötelezettséggel vállalt ez évi 1 0 — 1 0 frtos befizetése: lOü frt.
8. jelenti továbbá, hogy a főgymnasiumi tanárok fizetéseit végleg megállapító szabályrendeleti javaslatot készíttetett, mely szerint a
tanárok négy fizetési osztályba soroztatnának, s a mely javaslatnak
módozatai a coll. igazgató választmánynak f. é. szeptember havában
tartandó ülésében fognak megállapittatni;
9. Jelenti végül, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministériurn által a jogakadémiák fejlesztése és teljes színvonalra emelése
tekintetében kiadott, — az egységes jogi államvizsgálat kérdésére is
kiterjedő s jogakadémiánknak bizalmasan megküldött törvényjavas-

lattal főiskolánk jog- és államtudományi kara is behatóan foglalkozott, s emlékiratot szerkesztvén, ezt az egyetemes egyházi és iskolai
felügyelő közbenjárásával a magas kormány elé terjesztette.
A közgyűlés, midőn örömmel konstatálja, hogy kerületünknek ezen : egyházunk tanainak és igazságainak megismerése, apáink ősi hitének, autonomkus intézményeinknek
védelmében és ápolásában, nemkülönben az általános kulturális és nemzeti szempontokat tekintve, évszázadok viharos
mozgalmai közepette egyaránt fényes missiót teljesített ősi
főiskolája, a hivatásának magaslatán álló tanári kar buzgólkodása s az intézet helyes vezetése és kormányzása folytán
múltjához hiven és hivatásának tudatos érzetével fokozódó
önbizalommal és erővel halad a régi kipróbált ösvényeken
— a collégium igazgató választmányának fent érintett javaslatait elfogadja s jelentését örvendetes tudomásul vévén, a
a tényezők élén a collégium érdemes felügyelője irányában
őszinte elismerésének ad meleg kifejezést.
12. (Sz.) Tárgyaltatott továbbá és kapcsolatosan a coll. igazgató
választmányának jelentésében előadott azon kérelem, hogy az egyházkerület ujitsa meg azon régebbi felterjesztését, melyben az egyházegyetemtől az „Alkotmány" 222-ik §-nak megfelelően anyagi támogatását már kérelmezte azzal a közelebbi meghatározással, hogy ennek
tényleges valósitásaképen egy jogakad. tanszéknek 2400 frttal való
díjazását a congrua-tcrvény foganatosítása folytán felszabaduló államsegélyből állandóan vállalja e l ; nemcsak azért, mert a collégium jogakadémiáját a jelenlegi színvonalon fentartani és biztosítani, de azt
szemben az egységes jogi államvizsgálatra vonatkozó törvényjavaslattervezettel magasabb színvonalra emelni s lépést tartva a többi hazai
felekezeti jogakadémiákkal, tovább fejleszteni ó h a j t j a ; — hanem azért
is, mert egyet, egyházunk ezen egyetlen jogakadémiája, ugy egyházi
érdekeinket, valamint az általános kulturális és hazafias szempontokat
tekintve, közszükséget pótol.
Közgyűlés a coll. igazg. választmány ezen kérelmét,
illetőleg javaslatát, indokainál fogva elfogadván, megbízza
az elnökséget ezen egyetlen jogakadémiánk helyzetének és
hivatásának — emlékirat alakjában — az egyetemes közgyűlés elé terjesztésére.
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13. (Z.) Ugyancsak kapcsolatosan az igazgató választmány azon
jelentésére, mely szerint Eperjes sz. k. város a jogakadémiának
nyújtott eddigi 1000 frt évi segélyösszeget évi 2 0 0 0 frtra emelte fel
a nélkül, hogy viszont magának bármily jogot is kikötött volna;
nemkülönben, hogy az eperjesi Bank-egylet részvénytársaság határozatilag kimondotta, hogy a jogakadémiát ezentúl is 10 éven keresztül
évi 100 frttal támogatni fogja.
A közgyűlés E p e r j e s sz. k. város érdemes tanácsának
és közönségének, nemkülönben az eperjesi Bankegylet
részvénytársaságnak hazafias áldozatkészségükért legmelegebb elismerését és köszönetét nyilvánítja s ezt elnöksége
által tudomásukra hozza.
14. Ugyancsak kapcsolatosan felvétetett a coll. igazg. választmány évi jelentésének azon pontja, mely szerint a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministórium 1898. évi szept. hó 10-én 52.182. sz.
a. kelt rendeletével dr. Meliorisz Béla eperjesi jogakadémiai magántanárnak külföldi tanulmányútra fordítandó 1000 frt utazási ösztöndijat engedélyezett, melynek megfelelően dr. Meliorisz Béla a jelen
tanévnek második felét már az angolországi s főképen a londoni
egyetemeken töltötte, mig a jövő tanév első felében a németországi
egyetemeken fog tanulmányokat végezni a jogtörténet és egyházjog
köréből.
Közgyűlés a jogakadémiánk törekvő fialal magántanára
részére utalványozott 1000 frt utazási ösztöndíj engedélyezéseért, dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. k.
miniszter urnák őszinte elismerését és meleg köszönetét
fejezi ki elnöksége által.
Dr. Meliorisz Béla magántanárt pedig szívesen üdvözli,
óhajtván gazdag tapasztalatának egyházunk s a tudományos
művelődés javára sikerrel érvényesítését.
15. (M.) A mult évi július 10—12-iki kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 13. pontja alatti határozatával az eperjesi theologiai intézet negyedik tanfolyama ideiglenesen fentartatott addig, mig a theologiai intézetek egyesítése az egyetemes gyűlésnél elintézést nem nyer,
s a negyedik évfolyam ideiglenes fentartásából folyó költségek mikép
fedezése iránti intézkedések megtételére az egyházkerületi elnökség
kéretett f e l ; ugyanazon gyűlés 50. pontja alatti határozatával a köz-
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igazgatási pénztár ösztöndíj alapjánál fehnaradó 375 frt a püspök
kezeihez utaltatott ki oly czélból, hogy ez összeget a mutatkozó szükséghez képest hittan intézetünk hallgatóinak segélyezésére fordítsa.
Ezen határozatok végrehajtása tekintetében az egyházkerületi elnökség a collégium felügyelőjével és a theologiai tanári karral Eperjesen
mult évi szeptember hó 19. napján értekezletet tartott s ebben az a
megállapodás történt, a mely a folyó évi II. körlevélben részletesen
kihirdettetett és az elnökileg foganatosítva lett.
Az egyházkerületi elnökségnek ezen intézkedése jóváhagyólag tudomásul vétetik, s a mennyiben a helyzet nem
változott, ezen intézkedés a jövő tanévre vonatkozólag is
érvényesnek kimondatik s ehhez az ösztöndijakból a mult
évben megadott segély ez évre is megszavaztatik s a szükséges intézkedések raegtevésére az egyházkerületi elnökség,
illetőleg a püspök u j l a g felhatalmaztatik.
Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal elismerését fejezi
ki a theologiai rendes és rendkívüli tanárok odaengedő hűséggel párosult ügybuzgalmáért, úgyszintén a collégium felügyelője ós igazgató választmánya iránt azon készségért,
melylyel ezen intézetünk fentartásához anyagi áldozattal is
hozzájárult.
16. (N.) A tanítóképző intézetre vonatkozólag (m. évi II. jk. 14.)
jelenti püspök a tanári kart illetőleg: Gfamauf György a Il-od folyamodási törvényszék Ítéletére vonatkozó felebbezésót visszavonta, a
megítélt perköltséget megfizette, Slajcho Mihály fegyelmi pere, melyet
önmaga ellen kért, az egyházmegyei törvényszék által beszüntettetett
s ebbe mindkét fél belenyugodott. Kapi Gyula letette a tanári vizsgát, magát az intézetet érdeklőleg: a tanítóképző 3 éves tanfolyammal s gyakorló iskola nélkül nem felelvén meg a jogos kívánalmaknak, a törvény követelményének s a tanügy sikerének, a collégium
felügyelőjének s a tanári karnak közbenjöttével javaslat készült a tanítóképzőnek 4 tanfolyamuvá átalakítása s gyakorló iskolával ellátása
tárgyában, ezen javaslathoz a kerületi közigazgatási bizottság hozzájárult s a kerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A tanítóképzőintézetet ujjá szervező javaslat a következő:
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I. Az intézet

berendezése,

1. A tanítóképző intézet 1899. évi szeptember hó l - s ő napjától,
gyakorló iskolával és tanítóval ellátott 4. osztálya tanintézetté fejlesztetik s ezzel teljessé tétetik.
2. A szükségelt 4-ik tanterem a collégium épületében, az igazgató választmány altal kijelölt helyen kellőleg felszereltetik, az internátusnak 35 tanulót befogadó helyiségein kivül szükségelt lakás s
lehetőleg a közelben bérelt házakban az erre jogosított és kötelezett
növendékeknek biztosíttatik.
3. A gyakorló iskola az Eperjes városi és vidéki egyház osztatlan iskolája tantermében helyeztetik el egyelőre, a gyakorlati iskolai
tanítóul pedig az E p e r j e s városi és vidéki egyház mostani tanítója
Remenyik Lajos vétetik át.
Erre vonatkozólag a következő megállapodás fogadtatik e l :
Az Eperjes városi és vidéki egyház átengedi osztatlan elemi iskoláját a tanteremmel és mostani tanítójával az egyházkerületnek
tanítóképző intézeti czéljaira oly kikötéssel, hogy ezen iskolának
mostani és mindenkori tanítója legyen egyszersmind az egyháznak is
kántora, hogy abban első sorban az egyház tankötelesei nyerjenek
helyet, oly kötelezéssel, hogy ezen kántor fizetéséhez az egyházkerületi pénztárba évente befizetendő 100 frttal fog évente járulni, meghagyja neki az eddigi tanítói szállást és kertet s átadja a
tanterem

fűtésére

az eddigi

3 öl fát, addig, mig azt a város nem vonja

meg az egyháztól.
Az egyházkerület átveszi az iskolatermet a csatolt leltárban kimutatott felszereléssel együtt; átveszi továbbá Remenyik Lajos tanítót
s neki az egyháztól kántori fizetésül járó 100 frtnak beszámításával
800 frt évi fizetést és az 1903-ik évtől ötödéves
korpótlékot
biztosít, hely üresedése esetében pedig oly tanítót fog választani, ki
mint zeneértő és a tót nyelvet is biró, tudja majd az egyház igényeit kielégíteni; átveszi végül az osztatlan elemi iskolát s abba első
sorban az átadó egyház tanköteleseit veszi fel 3 frt 50 kr.
tandíj
mellett,
a szegényeket tandíjmentesen első sorban, az első egyház
tanköteleseit (i frt tandíj mellett másod sorban és ha még lesz hely,
60 növendékig felvesz a m á s vallásúak közül is 8 frt tandij mellett
harmad sorban.
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A tandijmentességre vonatkozó jogigényt igazoló okmányokat az
egyház elnöksége évente szeptember hó első napjáig az igazgatónál
beadja. A tanári kar e tárgybani javaslata felett is a püspök dönt
végérvényesen.

II. Tan ár o K.
4. A szükségelt 4-ik íanszék egyelőre költséghiány miatt nem
töltetik be. Ezen állás tárgyai 3 rendes és 2 rendkívüli tanár közt
osztatnak szét.
5. Az I—IV. osztály tananyaga ezen tanévre szóló érvénynyel
ily módon osztatik szót az 5 tanár között:
I.

II.

2
—
3
—

2
—
3
—

rajz

2

2

2

2

4

német nyelv

2

2

2

2

4

1
J.

4
7
5

Gemauf G y ö r g y : földrajz
történelem
neveléstan
gazdaságtan

Kapy Gyula: zeneelmélet
zongora, org.
hegedű

III.

IV.

— —
—
2
— 2
1 1

23

1

egyházónek

1

1

karének

1

1

magyarnyelv

—

—

2

2

4

22

Slajcho Mihály: számtan
mértan
természetrajz
fizika
magyarnyelv
szépírás

2
—
2
—
2
1

2
1
1
—
2
—

2

1

7
3
3
4
4
1

22

Liptay Lajos v vallástan

2

2

2

2

6

tót nyelv

2

2

1

1

3

9

3

—
2

3
2

5

2
2

1

4
2
8
1

1
2
2

Remenyik L a j o s : módszertan
testgyakorlat

1

Összesen

2
Í
1

1
1 1

1 1
— —
2
2
— —
_
—

2
29

28

1

26

24

81 óra.

_
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6. A tanárok évi fizetése egyelőre ily módon állapittatik m e g :
Gamauf György rendes tanár megkapja a meghivó levelében
biztosított 1305 frtot; Slajchó Mihály két évi próbaidő letelte után
most véglegesitendő rendes tanár kap meghivó levélileg is biztosított
1200 frtot; Kapy Gyula a próbaidő letelte után most tanári oklevél
birtokában szintén véglegesittetik 1200 frt évi fizetésnek meghivó
levélben is biztosításával; Liptay Lajos lelkész, mint vallás ós tót
nyelv tanára a hetenként kötelezett 9 óra után évi 300 frt tiszteletdíjban részesittetik; Remenyik Lajos gyakorló iskolai tanitó pedig az
osztatlan iskola s benne a gyakorló iskola vezetéséért és a módszertan és testgyakorlat tanításáért évi 700 frt fizetést kap.
Mindezen tanárok a rendes tanárok közül választandó igazgatóval együtt, ki egyszersmind benlakás kötelezettsége mellett kezelője
az internátusnak is, kapnak osztály vizsga ós tanképesitő dijakból
osztalékot ily módon:
Az 1894-ik évben kiadott egyetemes szabályzat szerint tartoznak
osztályvizsgai dij czimón a hitsorsos ós ev. ref. vallású magántanulók
12 frtot; idegenek 20 frtot fizetni. Ezen dijakat az igazgató pénztárkönyvébe bevételezi s az ezen dijakból befolyó összegek 4 részre
osztatnak el: ebből egy-egy részt kap a 3 rendes tanár, a 4-ik rész
pedig 3 egyenlő részre osztva az igazgatónak, a vallástanárnak ós a
gyakorló iskolai tanítónak adatik ki.
Ugyancsak az egyetemes szabályzat szerint fizetnek tanképesitő
vizsgái dij czimén az intézeti növendékek 5 frtot, idegenek~pedíg~20
frtot. Ezen dijakat az igazgató pénztárkönyvébe bevételezi s azok 3
részre osztatnak el. Az első rész az egyházkerületi pénztár jövedelme,
a tanképesitő egyházkerületi bizottság tagjai útiköltségeinek fedezésére, a második és harmadik rész 4 részre osztva, ebből egy-egy
rész a 3 rendes tanáré, a 4-ik rész pedig az igazgató, vallástanár
és gyakorló iskolai tanitó közt egyenlően megosztatik.
7. Ezen 3 rendes és 2 rendkívüli tanárból álló tantestület j inden egyes tagja egyforma joggal és kötelezettséggel vesz részt a
tanári értekezleteken, épugy, mint a collegiumi összes tanárok értekezletén, valamint fegyelmi vétség nélkül azok egyike sem vonhatja
ki magát a tanárokat egyenként és összesen kötelező összes teendők alól.
8.

Úgynevezett

magántanitás

a

tanképzői

tanárok

részéről a
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tanítóképzői magán, vagy osztály, vagy képesítő vizsgát tevő tanulóknak soha és semmi szin alatt nem adható. Az ily visszaélést elkövető
fegyelmi elbánás alá esik.

III. Tanulók.
9. A tanítóképző tanulói vagy magán, vagy rendes tanulók,
utóbbiak vagy hitsorsos egyházkerületbeliek vagy más egyházkerületből való hitsorsosok vagy más vallásúak (idegenek).
10. Ugy a magán, mint a rendes tanulók tartoznak évente (beiratási dij 1 frt, gyógykezelés 1 frt, felszerelésre 2 frt, állami nyugdijra 3 frt) 7 frtot fizetni. Ez alól a tanulók egyike sem menthető fel.
11. Magántanulókul csak azok vehetők tel, kik évente szept. hó
15-ik napjáig az igazgatónál, vagy mulasztásukat indokoló kérvényüket évente szept. hó 30-ik napjáig a püspökhöz felterjesztették. Az
ilyekül beirottak tartoznak tandíjban 20 frtot, beiratási stb. díjban 7
frtot és az osztályvizsgáért a hitsorsos és ev. ref. vallású tanulók
12 frtot, idegenek 20 frtot, képesítő vizsgáért pedig szintén 20 frtot
fizetni.
12. Rendes tanulók közül
a hitsorsos egyházkerületbeliek tandíjmentesen és az internátusba
(szállást, fiitést és világítást illetőleg) díjmentesen vétetnek fel; a kötelezőleg elfogadni kellett conviktusi ebédért és vacsoráért fizetnek
árvaházunk gyermeke, a teljesen árva szegények és a falusi tanítók
gyermekei s e m m i t ; lelkészek és városi tanítók fiai 1 0 — 2 5 frtot, a
többiek 2 5 — 5 5 f r t o t ;
a hitsorsos más egyházkerületbeliek fizetnek tandíjban 5 frtot.
az internátusban (szállás, fűtés, világításért) 30 frtot s a kötelezőleg
elfogadni kellett conviktusi ebédért és vacsoráért évente 30 — 55 frtot;
más vallásúak fizetnek tandíjban 10 frtot, szállásról és étkezésről maguk tartozván gondoskodni.
13. A tanitó-képző rendes tanulói közül 1899. szeptember hó
első napjától csak azok fogadtatnak el 1900-ban, vagy azon tul képesítő vizsgához, a kik a IV. tanfolyamot is itt végzik el. Most csak
azon harmadévesek mentetnek fel ezen kötelezettség alól, a kik e
szabályzat kézhezvételekor már segédtanitókul eligérkeztek és az ezt
4
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igazoló bizonylatot f. évi szeptember hó első napjáig az igazgatóhoz
beküldték.
14. A kedvezményben részt venni kívánók évente julius hó 30-ik
napjáig küldjék be az igazgatóhoz kérvényeiket. Ezek felett a tanári
kar ezen szabályzat intézkedéseinek figyelembe vételével javaslólag,
a püspök pedig határozólag dönt végérvényesen.
Bemutatja végül a püspök a tanítóképző növendékeinek az eperjesi ev. I. egyház templomában s temetésein történő közreműködése
tárgyában alkotott szabályzatot, nemkülönben a liptói esperesség azon
felterjesztését, hogy az ujj á szervezett tanítóképző intézetben a tót
nyelv mint rendes tantárgy tanittassék.
Közgyűlés a tanárokra vonatkozó jelentést megnyugtató tudomásul veszi, a tanítóképző-intézetnek 4 tanfolyainuvá
átalakítása s gyakorló iskolával ellátása tárgyában benyújtott szervezeti javaslatot egész terjedelmében elfogadja s
életbeléptetését már f. é. szept. 1-ső napjától elrendeli ; a
liptói egyházmegye indítványa felett pedig azért, mert a
tót nyelv tanítása dolgában különben is kellő mérvben történt és történik gondoskodás, napirendre tér ; az eperjesi
ev. I. egyházzal alkotott szabályzatot jóváhagyja.
17. (M.) Püspök jelenti, hogy a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület területén lévő politikai községeknek az Alkotmány 27. §-a értelmében egyházközségekbe és missiói körökbe történt beosztása tárgyában egyházkerületünk 1894., 1895., 1896. és 1897. évi közgyűlésein
alkotott s az egyetemes egyháznak 1897. évi közgyűlésén jóváhagyott
szabályrendelet, mely 1898. évi j a n u á r hó 1-én életbe lépett, immár
minden részletében teljesen végre van hajtva.
Ezen jelentés tudomásul vétetik s a mennyiben ezen
egyházkerületi szabályrendelet által a sajó-kazai, kassai II.,
toporczi, kemenczei és ó-falui egyházhoz tartozó községek
egy része más egyház kötelékébe csatoltatott, s ezáltal azon
egyházak lelkészeinek javadalmazása kisebbedett, az egyházkerületi közgyűlés a fentemiitett lelkészek hiványának pénzértékét érvényben tartani kívánván, felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget arra, hogy ha az ezen szabályrendelet által megcsökkent javadalmazás kiegészítése a közalapvagy az államsegélyből részben vagy egészben nein telnék
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ki, ezt más, általa szükségesnek talált intézkedések által
eszközölje s erre vonatkozólag a jövő évi közgyűlés elé jelentést terjeszszen.
18. (Sz.) Püspök jelenti, hogy a politikai községek beosztására
vonatkozó szabályrendelet értelmében Borsodmegye nyugati és Grömörmegye délkeleti részében fekvő községek, a sajó-kazai egyházközségtől külön választva, b o r s o d — g ö m ö r i missio elnevezés mellett Ózd központtal f. é. j a n u á r hó 8-án a hegyaljai egyházmegye felügyelője és
főesperesének elnöklete alatt megtartott első közgyűlésen önálló missiói körré megalakultak s ezen közgyűlésen, megelőzőleg Lesko Béla
27 évig volt lelkésze által végzett istenitisztelet után, egyházi felügyelőnek Dr, Loysch Ede a Rima-Murány-S.-Tarjáni v. r. társulat alelnöke
Budapesten, másod-felügyelővé Ferjencsik Miklós bányamérnök Ózdon,
jegyzővé F á b r y Vilmos, gondnokká az eddigi P r o g n e r János, egyháztanácsnokokká: Ózdról 12, Putnokról 4, Nádasdról 4, Királdról 1,
Kövecsesről 1 egyháztag választatott s az esküt nyomban letették.
Az egyház fentartására megkívánt anyagi szükségletekhez való évi járulékul Ózdon 4 osztályba sorozva 1 frt 50 kr.,—10 frt, Putnokon
1—5.frt, Nádasdon 4 — 6 frt fogadtatván" cl. A missiói kör lelkészének
meghivó levele megállapittatott, s a választandó lelkész helyfoglalásáig
a missio lelki gondozása az azt szervező Greduly Elek Ferencz egyházkerületi missionárius lelkészre bízatott.
Jelenti továbbá, hogy a missio lelkészéül egy akarattal megválasztott Turóczy Pál esperes-lelkész helyét a püspök által történt beiktatással f. é. márczius hó 12-én elfoglalta, s azóta az u j missiői
kör templom és lelkészlak épitéséhez megkívánt anyagi erő összehozásán áldozatkész törekvéssel fáradozik.
Jelenti végül, hogy ezen missiói körben 54 községben 698 lélekkel 280 család Íratott össze 1898-ban az egyházkerületi missionárius lelkész által, ki is egy hónapi időt igénybe vevő 3 kőrútjában a
hitsorsosok mindegyikét meglátogatta, őket külön lapokon összeírta,
velük Ózdon, Putnokon, Nádasdon előzetes gyűlést tartott s fáradságot nem ismerő önáldozattal ez év elejétől 2V2 hónapon keresztül
Ózdon lakván, őket lelkileg gondozta ; hogy ezen kiterjedt körben a
lelkész eljárása és megélhetésére szükséges évi fizetést a missiói kör
pénztára nem tudván kellőleg biztosítani, az a congrua törvényben biztosított, esetleg az e czélra is rendelt közalap évi segélyét nem nélkülözheti.
4*
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Közgyűlés ezen egészségesnek látott alkotást örömmel
fogadván, az ujon alakult missiói kört u j lelkészével együtt
atyafiságos szeretettel üdvözli, azt az önálló egyházközségek
sorába készséggel beveszi; Geduly Elek Ferencz missionárius lelkész iránt példás ügybuzgalmáért meleg elismerését
fejezi ki s az elnökséget felhatalmazza a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál, úgyszintén a közalap felett rendelkező egyetemes közgyűlésnél a szükségelt évi segély biztosítása tárgyában közbenjárásra, erre vonatkozó jelentése a
jövő gyűlés elé beváratván.
19. (Sz.) Püspök jelenti, hogy a politikai községek beosztására
vonatkozó szabályrendelet értelmében külön alakított ungvári missio
szervezése tárgyában az előmunkálatok folyamatban vannak, a missiói kör tettleges magalakulásának már csak egy akadálya v a n ; a
város közepén alkuba vett belteleknek és épületeknek megvásárlása,
a melyre vonatkozó szerződésnek végleg megállapithatására a legközelebbi időben nyújtatott kilátás.
Jelenti továbbá, hogy a szükségelt előmunkálatokat itt is példás
önáldozattal Geduly Elek Ferencz egyházkerületi missionárius lelkész
végezte el. f. év első felében 3 hetet igénybe vett kétszeri utazásában házról házra látogatván meg ós irván össze az összes tagokat.
Ung és Zemplén vármegyékben 27 községben 317 lelket számláló
137 családot.
Kérelmét terjeszti elő végül, a nevezett belteleknek és házaknak
egyházkerületi tudományi alaptőkéjéből megvásárolhatására illetőleg e
czélból, a jövő évi közgyűlésen részletes elszámolás kötelezettsége
mellett az elnökségnek meghatalmazás adására és az itt is nélkülözhetlen állami, illetőleg közalap-segély kieszközlésére.
Közgyűlés az egyházkerületi missionárius lelkész példás eljárásának itt is meleg elismerésével püspök jelenír

tesét tudomásul veszi. Ot, illetőleg az elnökséget a szervezés munkájának folytatására felhívja, a beltelek és házak
megvásárlására s ehhez a szerződés aláírására felhatalmazza, kiutalván e czélra kezeikhez a tudományi alapból
17 ezer forint erejéig a szükségelt vételárat, a jövő gyűlésen elszámolás ós jelentéstétel kötelezettsége mellett; az
egyetemes közgyűlést pedig ugy ezen, mint általán az egy-
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házkerületi missióknak a közalapból
lyezésére felkéretni határozza.

történő

állandó segé-

2 0 . (G.) Tárgyaltatott az egyházkerületi közgyűlés ügyrendjére
s ezzel kapcsolatosan az egyházi alkotmány 112. §. c) pontja alapján, két népiskolai tanítónak az egyházkerületi közgyűlés tagjává való
választására vonatkozó javaslat, az egyházmegyék véleményének meghallgatása mellett.
Minthogy az egyházmegyék mindkét javaslathoz általánosságban hozzájárultak; a részletekre nézve kivánt különböző módosítások összeegyeztetése czéljából folytatott
beható tárgyalás után a közgyűlés saját ügyrendjét, majd
pedig a két népiskolai tanító közgyűlési tag választására
vonatkozó szabályrendeletet a következő szövegezésben állapítja meg s mindkettőt jóváhagyás végett az egyetemes
közgyűléshez felterjeszteni rendeli.

ľ.

A tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület közgyűlésének
ÜGYRENDJE.

I. A közgyűlés előzményei.
1. §. Az egyházkerület az egyházi alkotmány 114. §-ában felsorolt ügyek elintézése czéljából a 118. §. rendelkezése szerint évenként
legalább egyszer, azonkívül pedig annyiszor tart közgyűlést, a hányszor azt az egyházmegyék többsége kívánja vagy az egyházi felsőbb
hatóság elrendeli vagy az egyházkerületi elnökség szükségesnek tartja,
A jelen ügyrend érvénye az egyházi alkotmány 127. §-ának harmadik pontja szerint összehívott rendkívüli közgyűlésre is kiterjed.
2. §. A közgyűlés helyét és idejét az előző közgyűlés állapítja
meg, vagy az iránt esetről-esetre az elnökséget meghatalmazza.
3. §. A közgyűlést a püspök és a felügyelő vagy esetleg az alkotmány 110. §-ában megjelölt jogosultak hívják össze.
A meghívó levél, melyben a főbb tárgyak megjelölendők (Alk.
111. §.) a rendes közgyűlés előtt legalább négy héttel, a rendkívüli
közgyűlés előtt pedig legalább 2 héttel küldendő szét: még pedig
a hivataluknál fogva jogosult tagokhoz egyénenként, a választottakra
nézve pedig az egyházmegyékhez.
Azon körülmény, hogy valaki a meghívót nem kapta meg, a közgyűlés alakulására és határozataira nincs befolyással.
4. §. A közgyűlést megelőző napon a fontosabb tárgyak előleges megbeszélése végett egyházkerületi értekezlet tartatik, s a meghívóban ennek helye és ideje is közlendő.
5. §. A közgyűlés tagjai :

—
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A) Hivataluknál fogva
a) Egyházkerületiek:

a püspök, a felügyelő, a törvényszék
birái, a jegyzők, a pénztárnokok, az ügyészek, a számvevő, az ellenőr
ós a levéltárnok.
b) Egyházmegyékből:
az esperes ós a felügyelő, illetve helyetteseik (Alk. 96. §.).
c) Tanintézetekből:
az egyházkerületi collégium felügyelője és
igazgatója ; továbbá a késmárki, iglói, rozsnyói, nyiregyházai ós rimaszombati főgymnasiumok felügyelői és igazgatói, esetleg az utóbb
emiitett főgymnasiumot illetőleg a választmány által e czólból megbízott igazgató-helyettes,

B) Választás alapján:
aa) Az egyházmegyéknek
megbízó levéllel
vetkező számú felerészben lelkész, felerészben
(Alk. 87. §. q.)
küldöttei:
].
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.

Árvái egyházmegyéből
Brassói
Gfömöri
„
VI sz. k. v.
„
Hegyaljai
Kishonti
„
Liptói
„
Sáros-zempl.
Tátraaljai
Tiszavidéki
XIII sz. v.

„
„
„
„

ellátandó könem
lelkész

2.
4.
8.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
6.

Ezeken kivül az egyházmegyéknek jegyzőkönyvi kivonattal igazolt küldöttjei, kik tanácskozási joggal birnak, esetleg az ugyanazon
egyházmegyebeli távollevő képviselőket helyettesitik, még pedig kiküldetésük sorrendje szerint s ekkor a szavazati jogot is gyakorolják.
bb)

A szabályrendelet értelmében

megválasztott

két

népiskolai

tanitó.
6. §. Az egyházmegyei képviselők ós küldöltek megválasztásáról
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szóló hiteles jegyzőkönyvi kivonatot az esperes az e végből kitűzött
határnapig a püspökhöz küldi.
A beérkezett jegyzőkönyvi kivonatokat a püspök, a közgyűlést
megelőző értekezletben a megbízó levelek átvételére kijelölt jegyzőnek
adja át, az igazolásnál való használatra.
7. §. Az igazolás ugy történik,, hogy a képviselők megbízó leveleiket átadják az előző pont szerint kijelölt jegyzőnek, ki azokat a
püspöktől vett jegyzőkönyvi kivonatokkal egybeveti s ennek folytán
megszerkeszti a megjelent közgyűlési tagok névjegyzékét, mely a közgyűlésben a megnyitás után első tárgy képen felolvastatik.
Az igy igazolt tagok névjegyzékébe, a közgyűlés későbbi folyamán jelentkezők is felvétetnek.
Az igazolásnál netán felmerült kérdés felett a közgyűlés az illetékes esperes vagy egyházmegyei felügyelő felvilágosító nyilatkozatának meghallgatása után, vita nélkül, szavazással dönt.
8. §, A közgyűlés megalakulásához legalább 40 szavazati joggal
biró tag jelenléte szükséges.
Miután azonban az elnökség a közgyűlést megalakultnak jelentette ki: a jelenlevő tagok száma többé sem a tanácskozásra, sem a
határozathozatal a nézve nem képez akadályt.
9. §. A közgyűlés kezdetét istentisztelet előzi meg.

II. A tárgysorozat.
10. §. A közgyűlés tárgysorozatát, tekintettel az egyházi alkotmány 114. §-ára a püspök egyetértően a felügyelővel állapítja meg
ós sokszorosítva a tagok között való kiosztás végett az előértekezletben bemutatja.
11. §. A tárgysorozatba felveendő egyházmegyei közgyűlési mindennemű felterjesztéseket és indítványokat kötelesek az esperesek a
közgyűlés előtt legalább 8 nappal a püspökhöz beküldeni.
Ugyanezen határnapig tartoznak a bizottságok is beterjeszteni a
püspökhöz évi jelentéseiket.
12. §. Az önálló indítványok az elnökséghez, az értekezletet megelőzőleg előre bejelentendők.
Ilyen indítványok rendszerint a tárgysorozat végén tüzendők
napirendre.
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13. §. A megállapított tárgysorozattól a közgyűlés, az a végből
netán beadott sürgősségi indítvány következtében, eltérhet.
Ha az elnökség ez indítványhoz hozzájárul, ugy az elfogadottnak
tekintendő ; máskülönben a kérdést szavazás alá bocsátja.

III. A tárgyak előkészítése.
•

14. §. A tárgysorozatba felvett fontosabb, különösen a szervezetet érintő vagy újonnan felmerült tárgyak beható megvizsgálásáról a
püspök az által gondoskodik, hogy azokat előzetesen kiadja természetük szerint:
a ) vagy valamely szakbizottságnak ;
b) vagy megfelelő szakközegnek (jegyző, ügyész, számvevő) ;
c) vagy belátása szerint kiszemelt előadónak (1897. é. jkv. 10 p.).
A tárgyak

miként törtónt

kiosztása

a

tárgysorozatban

megje-

lölendő.
15. §. A tárgy előtanulrnányozásával megbízott bizottság, szakközeg vagy előadó jelentését indokolt határozati javaslat alakjában,
legalább a közgyűlést megelőző napon tartozik az ügyiratok kapcsán
a püspökhöz beterjeszteni.
16. §. Oly fontosabb tárgyak s beadványok előkészítése iránt,
melyek elkésve érkeztek s a közgyűlés folyama alatt előterjesztendő
véleményt igényelnek, a közgyűlés maga intézkedik.
%

IV. A tanácskozás.
17. §. A közgyűlésben a püspök és a felügyelő egyetórtőleg és
egyenlő joggal (Alk. 119. §.) elnökölnek.
Akadályoztatásuk vagy állásuk üresedése esetében az elnöklósben
őket, az alkotmány 113. §-a szerint, a jelenlevők között hivatalára
nézve legidősebb esperes, illetőleg egyházmegyei felügyelő helyettesitik.
A helyettes elnök elnöklési joga a közgyűlés folyamatban levő
ülésének egész tartamára kiterjed, kivéve azon esetet, hogy ha a
püspök, illetőleg az egyházkerületi felügyelő az ülésben utóbb megjelenik.
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18. §. A közgyűlés megalakulása után az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére 6 tagból álló bizottságot nevez ki; majd pedig
a szólásra jelentkezők feljegyzésére kijelöli a jegyzőt.
19. §. A tárgysorozat szerint tanácskozás alá vett tárgyhoz, ha
előadója van, ugy ezt illeti meg először a szó. A többi felszólalni
kivánó oly sorrendben következik, a 'mint a végből az Ügyrend 18.
§-a szerint kijelölt jegyzőnél feliratkoztak.
Az elnökség, valamint a tényállás felderítése érdekéből az egyházmegyék felügyelői ós esperesei, továbbá az egyházkerület tisztviselői s az egyházkerületi bizottságok elnökei, a szólásra feliratkozottak sorrendjétől eltérően, közbeesőleg is jogosultak felszólalni.
Azonkívül az elnökség engedelmével bármikor felszólalhatnak,
habár az Ügyrend 22. §-ában meghatározott szólási jogukkal már
éltek is, azok :
a) a kik napirendet indítványozni vagy az ügyrendre hivatkozni
akarnak ;
b) kik személyes megtámadtatásra válaszolnak, vagy
c) kik szavaik félreértését helyreigazítani akarják s végül
d) kik indítványukat vagy módositványukat visszavonni kívánják.
20 §. A napirenden levő tárgyra vonatkozólag a tárgyalás folyamán tett indítvány, módositvány vagy javaslat Írásban adandó be.
Ha a megtett indítvány, módositvány vagy javaslat utóbb visszavonatnék, de a közgyűlés valamely tagja azt magáévá teszi, — ugy
az továbbra is a tanácskozás, illetve határozathozatal tárgya marad.
21. §. Beszédet olvasni, vagy a tárgytól eltérően szólni, vagy a
szólót közbeszólásokkal zavarni nem szabad.
Egyedül az elnökségnek van joga a szólót beszédében félbeszakítani s esetleg kötelessége is a szólót figyelmeztetni, ha a tárgytól
vagy általában az Ügyrend szabályaitól eltérne.
A ki beszédében kétszeri figyelmeztetés után is ugyanazt a hibát
elköveti, attól a szót az elnökség elvonja.
A ki az illemet sértő, s a közgyűlés méltóságával össze nem férő
kifejezéseket használ, azt az elnökség rendre utasítja s ismétlés esetében tőle a szót elvonja.
22. §. Ugyanazon tárgyhoz mindenkinek csak egyszer van joga
szólni.
A vita bezárása előtt azonban zárszó illeti még meg :
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a ) az előadót;
b) az egyházmegyei javaslatnál az illető esperest
megyei felügyelőt;

vagy egyház-

c) önálló indítványnál (Ügyrend 12. §.) az indítványozót;
d) elleninditványozót abban az esetben, ha az elleninditványt
(Ügyr. 20. §.) legalább tiz közgyűlési tag irta alá.
23. §. Ha szólni az elnökség felhívó kérdése után sem kiván
már senki: a vita befejezettnek nyilvánítandó s következik a határozathozatal.

V. A szavazás és határozathozatal.
24. §. Ha a napirendre került tárgyhoz senki sem jelentkezik
szólásra ; vagy a felszólaltak közül egyik sem szól ellene ; vagy a
felszólaltak többsége mellette nyilatkozott és szavazást senki sem kiván : ugy a javaslat vagy indítvány elfogadottnak, illetőleg az ügy,
előterjesztés vagy jelentés tudomásul vettnek mondandó ki.
25. §. Ha szavazati joggal bíró 10 közgyűlési tag szavazást kiván : az elnökség a tárgyat szavazás alá bocsátja, ugy tevén fel a
kérdést, hogy arra határozottan igennel vagy nemmel lehessen
szavazni.
E kérdés feltevéséhez a tagok az Ügyrend 22. §-ának korlátai
között hozzászólhatnak.
A tárgy, természetéhez képest, több kérdésre is osztva bocsátható szavazás alá, mely esetben elsőbbsége van a napirendretérést,
azután a tárgy elhalasztását vagy az egyházmegyékkel való alkotmányos közlését kivánó indítványnak azok fölött, a melyek érdemleges
határozatot czéloznak; ez utóbbiak közt ismét elsőbbsége van a bizottság vagy az előadó javaslatának; majd pedig a többi indítványok
és módosítások közül az következik sorban, a melyiknek elfogadása
által minél több indítvány s módosítás elesik.
Pénzkérdésnél először a

legnagyobb

összeg bocsátandó

szava-

zás alá.
26. §. A szavazás rendszerint ugy

az

„igen"-re,

„ n e m " - r e külön-külön felállás által történik.
Ha azonban az ily módon történt szavazásnál

a

valamint
többség

a

iránt
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akár az elnökság, akár a közgyűlés tagjai részéről kételyek merülnének f e l : akkor névszerinti szavazásnak van helye.
Ugyancsak névszerinti szavazás rendelendő el. abban az esetben
is, ha azt Írásban tiz tag, a határozat kimondása előtt kívánja.
27. §. Névszerinti szavazásnál legelőször az egyházmegyék képviselői, még pedig az egyházmegyéknek az Ügyrend 4. §-ában foglalt
sorrendje szerint hivandók fel szavazásra.
Ha valamely egyházmegye megbízó levéllel biró képviselői nem
volnának jelen teljes s z á m b a n : a hiányzó számig helyettük (Alk. 87.
§. q.) az ugyanazon egyházmegyének jegyzőkönyvi kivonattal ellátott
kiküldöttjei, kiküldetésük s o r r e n d j e szerint s tekintet nélkül a helyetíesitendők lelkészi vagy nem lelkészi minőségükre, szavaznak.
Azután következnek az iskolák képviselői, a két néptanító s végül
a birák és tisztviselők.
Mindenki, habár a közgyűlésnek több jogczimen is tagja, csak
egy szavazatra jogosult, (Alk. 116. §.)
28. §. A névszerinti szavazásnál előállott szavazategyenlőség esetében, az elnökség két egyező szavazata d ö n t ; ha pedig a két elnöki
szavazat is megoszlanék, akkor a döntés alatt álló kérdés elejtettnek
mondandó ki.
29. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozó választások (Alk. 114. §.
1), m), vagy az elnökség, vagy a kijelölés végett kiküldött jelölőbizottság ajánlata alapján közfelkiáltással történnek.
Tiz szavazatra jogosult tagnak Írásban beadott kívánatára azonban titkos szavazásnak van helye.
A választásnál elrendelt titkos szavazás szavazatlapokkal történik,
melyeknek beadására a tagok az Ügyrend 27. §-ában megállapított
sorrend szerint hivatnak fel s mindenik szavazó annyi nevet jegyez
fel a szavazatlapra, a hány a megválasztandó egyén.
A szavazatlapok összeszedése, megszámlálása s az eredmény
megállapítására az elnökség szavazatszedő bizottságot küld ki,
A választó szavazatok egyenlősége esetében a sorshúzás dönt.
30. §. Az egyházmegyék szavazatával (Alk. 115. §.) eldöntendő
tárgyak felett való határozathozatalnál az egyházmegyének jegyzőkönyvi kivonat alakjában bemutatott közgyűlési nyilatkozata tekintendő
az egyházmegye szavazatának.
E szavazat előterjesztésére, az egyházmegyéknek az Ügyrend 4.

pI
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§-ában megállapított sorrendje szerint, az illető esperes vagy egyházmegyei felügyelő jogosult.
Ha az összes egyházmegyéknek vagy legalább azok általános
többségének, vagy szavazategyenlőség esetében, az Alkotmány 116.
§-ának második kikezdése szerint megállapítandó többségnek szavazatai a tárgy erdemére nézve feltétlenül egyezők : akkor a határozat,
a vita kizárásával, a többség szavazata értelmében mondandó ki.
Ha azonban az összes egyházmegyéknek vagy legalább azok általános többségének, avagy szavazategyenlőség esetében az Alkotmány
116. §-ának második kikezdése szerint megállapítandó többségnek
szavazatai a javasolt különböző módosítások miatt egymástól eltérők:
akkor mindenekelőtt azon kérdés bocsátandó ogyházrnegyénkénti szavazás alá, hogy a közgyűlés kivánja-e a tárgyat a többség módosításaival együtt újból az egyházmegyékkel közölni ?
Ha e kérdésre a közgyűlés igenlőleg határoz: ugy e határozattal a tárgy ez alkalommal befejeztetett.
Ha pedig ugyanazon kérdésre a közgyűlés nem-mel határozna:
akkor a tárgyra vonatkozó módosítások, összeegyeztetés czéljából, a
közgyűlés tanácskozása alá bocsátandók s ennek folytán a határozat,
tekintettel az Ügyrend 24 — 28. §-aira, fejenkinti szavazás utján
hozandó.
31. §. Szavazás közben a szavazatot indokolni, vagy a már kimondott határozathoz szólni nem engedhető meg.
32. §. A határozat ellen íelebbezrii kivánó közgyűlési tag, a közgyűlés napjától számított 15, — az érdekelt fél pedig a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatja be felebbezését a
püspökhöz, ki azt az ügyiratok kapcsán felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.
A közgyűlésben bejelentett feiebbezés visszavontnak

tekintendő,

ha a 15 napi határidőben nem érkezett be.
33. §. A határozatot

csak

egy

másik közgyűlés

vagy szüntetheti meg ujabb szabályszerű határozattal;

változtathatja
a

választásra

vonatkozó határozat pedig egyáltalában nem változtatható meg. (Alk.
21-ik §.)

—
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VI. A rend fentartása.
34. §. A közgyűlésben a rend és a csend fentartása az elnökségnek lévén joga és kötelessége: az e czélbóí az Ügyrend 21. §-a
szerint követett eljárásában az elnökséget gátolni, beszédébe beleszólni,
vagy kijelentéseit bírálni nem szabad.
35. §. Ha az ülésben zajongás és rendzavarás támadna s nem
csillapodnék le a figyelmeztetések és rendreutasitások daczára s e m :
az elnökség az ülést rövidebb vagy hosszabb időre felfüggesztheti.
H a a felfüggesztés sem vezetne s i k e r r e : akkor az elnökségnek
joga és kötelessége (Alk. 23. §.) a gyűlést berekeszteni.
Ez utóbbi esetben az elnökség eljárásáról indokolt jelentést
tenni köteles az egyetemes felügyelő utján az egyetemes közgyűléshez, melynek intézkedése bevárandó.
36. §. Ha a rend fentartása tekintetében az elnökség nem értene
egyet, akkór az Ügyrend 35. §-iban előirt eljárásra az elnökség
egyik tagja is jogosult. (Alk. 23. §.)
37. §. Az elnökség felelős lévén azért is, hogy a gyűlés az
egyházi alkotmánynyal ellenkező s törvényes hatáskörén tul terjeszkedő határozatot (Alk. 22. §.) ne hozzon; ha mégis ilyen irányban
indulna: abban az esetben is joga és kötelessége az elnökségnek az
előbbi 35. és 36. §-ok szerint eljárni.

VII. A jegyzőkönyv.
38. §. A jegyzőkönyvbe a jelenvoltak nevein, a gyűlés fontosabb
előzményein s a netán történt kiválóbb mozzanatokon kivül, a tanácskozás tárgyai s a hozott határozatok veendők fel.
Névszerinti szavazás esetében följegyzendő az igen-nel és nemmel szavazók száma.
Választásnál, ha titkos szavazással történt, feljegyzendő az illetőkre esett szavazatok mennyisége.
39. §. A jegyzőkönyvnek azon három nyomtatvány példány a tekintetik eredetinek, melyet az elnökség és a jegyzők aláírnak.
40. §. A jegyzőkönyv hitelesítése rendszerint a közgyűlés után
8 nap múlva történik.
41. §. A jegyzőkönyv hivatalból megküldendő (Alk. 117. §.) az

egyházegyetem elnökségének és levéltárának, továbbá az egyházkerületben egyházmegyéknek, egyházközségeknek, fö- és középiskoláknak, a tanitóképezdének, a bizottságok elnökeinek és a tisztviselőknek, valamint a testvér egyházkerületeknek.

VIII. Az egyházkerület képviseltetése az egyetemes közgyűlésen.
42. §. Az egyházkerület képviselői az egyetemes közgyűlésen
hivataluknál fogva (Alk. 148. §. b.) a püspök és a felügyelő, esetleg
(Alk. 136. §.) helyetteseik; választás alapján pedig (Alk. 114. §. p.)
felerészben lelkész, felerészben nem lelkész 16 képviselő, kiket az
egyházkerületi közgyűlés az Ügyrend 29. §-a szerint választ és megbízó levéllel ellát.
Ezekbn kiviil a közgyűlésnek jogában áll tagjai közül, egyszerű
jegyzőkönyvi kivonattal ellátva, többet is kiküldetni, kik az egyetemes
közgyűlésben tanácskozási joggal birnak, s esetleg kiküldetésük sorrendje szerint a netán távollevő képviselőket helyettesitik és helyettük
a szavazati jogot gyakorolják.
43. §. Szintúgy képviselői jogot gyakorol az egyetemes közgyűlésben az egyházkerületben főgymnasiumok két kiküldöttje, kik közül
egyet-egyet, betűrend szerinti sorban évenkint váltakozva, az első év-

ben az eperjesi

collégiumi és az i g lói, a második évben a

és a nyíregyházai,
a harmadik évben a rimaszombati
főgymnasiumok tanári testületének gyűlése választ.

és

késmárki

rozsnyói

A választás eredménye jegyzőkönyvi kivonat kapcsán a püspökhöz jelentendő be.
E két képviselőnek az egyházkerületi elnökség állítja ki a megbízó levelet.
Egyetemes
pénztárai fedezik.

közgyűlési

útiköltségeiket

az illető

főgymnasiumok

II.

A tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület

SZABÁLYRENDELETE.
két népiskolai tanitónak, az egyházi alkotmány 112. §. c) pontja
alapján, az egyházkerületi közgyűlés tagjává való választásáról.

1. §. Az egyházmegyék évenként közgyűléseikből, mindenik az
illető egyházmegyei tanitőegylet ajánlata alapján, egy-egy népiskolai
tanítót jelölnek, az egyházi Alkotmány 112. §. c) pontja alapján jogosított egyházkerületi közgyűlési tagokul s ezen jelöltekből az egyházkerületi közgyűlés, Ügyrendjének 29. §-a szerint, évenként kettőt
választ.
2. §. Az így megválasztott két népiskolai tanitó részére, a megválasztatásukról kiadandó jegyzőkönyvi kivonat szolgál megbízó levélül,
mely a következő s esetleg az ugyanazon közigazgatási évben összehívott több egyházkerületi közgyűlésre is érvényes.
3. §. E két népiskolai tanítónak egyházkerületi
költségeit az egyházkerületi pénztár fedezi.

közgyűlési

uti

21. (M.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 78.
pontja alatti határozatával egyházkerületünknek a lelkészválasztásra
vonatkozó szabályrendeletét, tekintettel arra, hogy e szabályrendelet,
különösen a kijelölés tekintetében a mult évi közgyűlés által lehető
alkalmazkodás végett az egyházkerületekkel közölt lelkészválasztási
szabályrendelet-tervezettől, valamint a bizottság által már elfogadásra
ajánlott Dunántuli lelkészválasztási szabályrendelettől lényegesen eltér, ujabb tárgyalás ezéljából visszaküldötte. Az egyházkerületi elnökség ennélfogva ezen szabályrendeletet az egyházmegyékhez újból le-
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küldötte, mintán azonban azoknak nagy többsége (9 egyházmegye 2
ellenében) a múlt évi július 1 0 — 1 2 . napján tartott egyházkerületi
közgyűlés jegyzőkönyvének 1 7 / 1 . és 17/2. pontjai alatt elfogadott
szabályrendeleti szöveget változatlanul fentartani kívánta.
Az egyházkerületi közgyűlés az általa a mult évben
elfogadott lelkészválasztási szabályrendeletet az egyetemes
közgyűléshez minden változtatás nélkül újból felterjeszteni
határozta; s egyúttal kimondta azt, miszerint mindaddig,
mig ezen szabályrendelet életbe nem lép, egyházkerületi
Rendezetünknek a lelkészválasztásra vonatkozó intézkedései
hatályban levőknek tekintendők.

Augusztus

lO-ki

ülés.

22, (Gr.) A tegnapi ülésből, a jegyzőkönyv 4. pontja szerint kiküldött jelölő-bizottság beterjeszti javaslatát a megejtendő választásokra nézve.
Ennélfogva a közgyűlés megválasztja:
1. Egyházkerületi ügyészeknek az eddigieket, nevezetesen : Marton Jánost, Meskó Lászlót, Nagy Árpádot ós
Gflósz Károlyt.
2. Levéltárnoknak: Hronyecz József vallástanárt, ki a
hivatali esküt nyomban leteszi.
3. A törvényszék hiányzó birájává ßartholomaeidesz
László gömöri alesperest, ki az esküt szintúgy leteszi.
4. A tanügyi bizottság lelkészi elnökévé:

Liszkay Já-

nos kishonti alesperest.
5. Collégiumi igazgató választmányi tagokká, a megüresedett helyekre: Kubinyi Géza ós Münnich Kálmán egyházmegyei felügyelőket, Tahy József sárosmegyei alispánt,
dr. Szlávi k Mátyás theol. dékánt és Slajcho Mihály tanitóképezdei igazgatót.
6. A számvevőszék lelkészi elnökévé, a betegeskedósére
való hivatkozással lemondott Csiskó János helyébe: Bartholomaeidesz László gömöri alesperest ós utóbbi helyére
számvevőszéki taggá Banczik Samu kokovai lelkészt.
7. Az egyházkerületi polgári leányiskolát Rozsnyón
5
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kormányzó iskolaszék világi elnökévé: Hámos László gömörmegyei főispánt, iskolaszéki taggá pedig Járossy Endre
állami elemi iskolai igazgatót.
8. Az árvaházi bizottságba tagokká: dr. Markó Sándor
világi főjegyzőt és Bartholomaeidesz László gömöri alesperest.
2 3 . (Z.) A mult évi jegyzőkönyv 18-ik pontjával kapcsolatban
felvétetvén az egyházkerületi nyugdíjintézet válsága elenyésztetésének
ügye, melynél püspökünk bejelenti, hogy a hivatkozott kerületi közgyűlés határozatai értelmében
1. a tanár és tanitó tagokat a nyugdíjintézetből 1898. évi nov.
hó l - i g való kilépésre felszólította s ennek eredményeképen a kilépését bejelentett összesen 30 tanár és tanitónak végkielégítési illetményét, összesen 5 1 1 8 frt összegben a nyugdijintézeti alap terhére
kiutalványozta és hogy
2. a kilépett tanár és tanitó tagok végkielégítése után felmaradt
nyugdijintézeti tartalékalap fedezeti képességének, s a nyugdíjintézet
összes vagyonának „fond perdu"-vé való szakértői megállapításával
és átszámításával Bogyó Samu budapesti keresk. akadémiai tanárt
bizta meg 2 0 0 frt tiszteletdíj mellett, kinek munkálatát Glauf Pál
előadónak kiadván, ennek az ezen szakértői vélemény adatai alapján
szerkesztett javaslatát f. é. junius hó 25-ik napjain alkotmányos tárgyalás és jelentéstétel végett az egyházmegyékhez leterjesztette.
Az egyházmegyék közül öt, nevezetesen Brassó, VI sz. k. v.,
Hegyalja, Kishont és Liptó elfogadta ; öt ellenben, nevezetesen: Gömör, Sáros-Zemplén, Tátraalja, Tiszavidék és XIII sz. város ellene
nyilatkozott; Árva pedig nem szavazott.
Minthogy a mellette nyilatkozó 5 egyházmegye 67, az
ellene nyilatkozó 5 egyházmegye pedig 99 egyházközséget
képvisel: ennélfogva a közgyűlés, az Alkotmány 116. §-a
szerint megállapítandó szavazattöbbség alapján, a javaslat
nem szolgálhatván a tárgyalás alapjául, püspök indítványára :
A közgyűlés Glauf Pál előadónak széleskörű tanulmányt igényiéit buzgó, önzetlen és fáradhatlan közreműködéseért osztatlan bizalmát és meleg elismerését nyilvánítva,
-— a Strauch Béla és dr. Gresch Ágost kettős elnöklete
alatt működött nyugdijintézeti bizottságot — bizalommal és

—
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elismeréssel munkálkodása iránt — további működése alól
fölmenti, s ezzel kapcsolatosan a nyugdíjintézet ügyeinek
további vezetését és kezelését az egyházkerületi elnökség
elnöklete alatt Radvány István, Kubinyi Aladár, Münnich
Kálmán, Glauf Pál és Szontágh Andor tagokból álló szakbizottságra bizza, felhatalmazván és megbízván azt, hogy
utolsó kisérleíképen és figyelemmel a gömöri egyházmegyének indítványára, az ügynek egyes biztosító intézetek
meghallgatásával s a legkedvezőbb ajánlatot nyujtandónak
közreműködésével megkisérlendő rendezését illetőleg a további intézkedéseket sürgősen tegye meg, s eljárásának
eredményét a jövő évi közgyűléshez idejében terjeszsze be.
24. (Z.) Püspök jelenti, hogy a m. évi ker. gyül. jegyzőkönyv
18. pontjának c) alatti bekezdésében foglalt azon meghagyásnak,
mely szerint a liptói és árvái egyházmegyék az egyházkerületi nyűg
dijintézetre alapszabályszerűen megkívánt egyházközségi templomi
offertóriumot saját hatáskörükben begyüjtsék, s a nyugdíjintézet javára az egyházkerületi pénztárba részletes kimutatás kíséretében beküldjék, az emiitett két egyházmegye nem felelt meg.
Kiadatik a kerületi elnökségnek a m. évi határozat
végrehajtása czéljából intézkedés végett.
2 5 . (Z.) A m. évi ker. gyül. jegyzőkönyv 4 5-ik pontjánál püspök jelenti, hogy a közgyűlés határozatát közölte volt annak idejében Szepesmegye főispánjával, s a tőle nyert azon válasz folytán,
mely szerint a vármegye körén kívülről hódoló küldöttségek nem
fogadtatnak el, megnevezte a Szepes vármegye területén lévő 3 egyházmegye elnökségének legidősb t a g j a i t : dr. Szontágh Miklós ós
Schönviszner J á n o s urakat elnökükül, felhiván őket a küldöttségnek
összeállítására.
A küldöttség megalakult, a helyszínén meg is jelent, azonban
az Ö cs. és apostoli kir. Felségét ért legmélyebb gyász miatt — küldetésében nem járhatott el.
Sajnos tudomásul szolgál.
2 6 . (G.) Felvétetett az egyházkerületi polgári leányiskolái rendtartás szabályrendeletének javaslata.
A mennyiben
módja és az

a leányiskolái

egyházkerülethez

pénztárnok

való

viszonya

választásának
u j a b b meg5*

—

68 —

fontolást kiván : a közgyűlés ezen javaslatot visszaadja a
polgári leányiskolái iskolaszéknek oly felhívással, hogy azt
a megkívánt átdolgozás után az egyházkerületi tanügyi bizottsággal idején való közölhetés végett a püspökhöz terjeszsze be.
27. (Z.) Elnökség előterjeszti -a bányai egyházkerületnek a területén lévő politikai községeknek anyaegyházakhoz, illetve missiói
körökhöz való beosztását tárgyazó s egyházkerületünknek a mult évi
egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 84-ik pontja értelmében megküldött
szabályrendeleti javaslatát, melyben a többiek sorában Sarkad és
Dévaványa (10. lap), Tűrkeve (15. lap), Szolnok (15. lap), Jászfényszaru és P.-Monostor (50. lap), végül Jászberény, Alattyán, Jánoshida
A.-Sz.-György, Jászkisér és Ladány politikai községeket a bányai egyházkerülethez osztja be.
Gyűlésünk arra való tekintettel, hogy a szóban forgó
politikai községek egyházkerületünknek az 1897. évben alkotott és az ugyanazon évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyvnek 85-ik pontja értelmében megerősített szabályrendelete
20., illetve 15. lapján olvasható határozmányai értelmében
egyházkerületünk területi illetékességének körébe már jogérvényesen felvétettek: megkeresi a testvér bányai egyházkerületet, hogy a fentnevezett politikai községeket szabályrendeleti
javaslatából hagyja ki. Felkéri ellenben ezzel kapcsolatban, hogy
a Fehér, Szeben és Hunyad vármegyékben lévő összes politikai községeket ugyanabba vegye fel, mert ezen vármegyék területe csupán azért hagyatott ki szabályrendeletünkbői, mert azok geográfiai fekvésüknél fogva Arad vármegyével együtt könnyebben gondozhatok, s azon három vármegyében lévő összes politikai községeknek beosztásával
elégtétetik az Alkotmány 27-ik pontjában előirt fontos rendelkezésnek.
Gyűlésünk ezen határozata
nyomban közöltetni rendeltetik.

a

testvéregyházkerülettel

2 8 . (G.) Olvastatott báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek
s dr. Baltik Frigyes hivatalban legidősb püspöknek Ácsán, illetőleg
Balassa-Gyarmaton 1899. évi juli 6. és 11. kelt meghívója, melyben
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az egyetemes közgyűlést, főbb tárgyainak közlése mellett, Budapestre,
a Deák Ferencz-téri egyházközség dísztermébe, f. é. október hó 18-ik
napjának d. e. 10 ó r á j á r a tűzik ki, s arra, valamint az előző napon
d. u. 6 órakor tartandó egyetemes értekezletre egyházkerületünket,
az Alkotmány 148. § a értelmében meghívják.
Közgyűlésünk ezen egyetemes közgyűlésre, az Alkotmány 114. §. p) pontja értelmében a következőket küldi
ki képviselőkül, még pedig :
a) Meghízó levéllel :/Szontagh Pál,^zentiványi József,
/ÜKadvány István,^Meskó L á s z l ó + K u b i n y i Géza,^Münnich "V
- Kálmán.^B^aczúr^Treza,£Markó Sándor világiakat j l o v á b b á
/ S t r a u c h B é l a , ^ M a t e r n y L a j o s , / D i a n i s k a Endre,^Xjhotvács
Endre, áJusth S. István, jParthaToínaeidesz
Károly és/Simkovics János lelkészeket.

b) jegyzőkönyvi

kivonattal

László,/Nemes

^JAajerszky Béla,£Ber-

zeviczy Egyed, /Szentiványi M á r t o n + K ö r t v é l y e s s y Béla,
/ K u b i n y i Albert, JTÍámos László, / t á r ó " Feilitzsch Bertold,
TTJubinyi Andorj^Szentiványi Károiy^Šzenjjványi Gyula, dr.
^ S z á n t h ó Gyula, d r . / Z e l e n k a L a j o s , / H e i n z e l m a n n Alfréd,!
/ S a l i J á n o s , / G r e g c h Á g o s t , / H e v e s s y Bertalan,(Draskóczy
László, ( M e f v e c z k y Sándor, (Madarász P á l , ( ^ s e n István,
/ Mikler Károly^Meliorisz Béla,^Groó Vilmos, QSzontagh An<Ior és/ Plathy Gyula a világiak, — továbbá/Becger Endre,
f DráskóczyLajo^Boi-tnyik György/Székely GyuiajChotvácsPái,
Ü H r o b o n János,QjBanczik Sámuel,/Hronyecz József,^Liszkay.
^TJanos, ^Révész János, Kemény Lajos a lelkészek sorából.

c) Hz egyházkerületünkben
főgymnasiumok
két"
képviselőjéül,
az Alkotmány 148. §. c) pontja alapján, a
megállapított sorrend szerint következő nyíregyházi és rimaszombati főgymnasium részéről^Martinyi József és^jZachar
Gusztáv küldetnek ki.
2 9 . (N.) A theologiai intézetek egyesítése ügyében (m. évi II. jk.
22.) jelenti püspök, hogy tavaly sem a bizottsági ülésen, sem az
egyetemes gyűlésen nem vehetett részt s a theologiai intézetek egyesítéséről pedig az egyetemes gyűlés jegyzőkönyve sem nyújt közelebbi tájékoztatást, kívánatosnak tartja, hogy az egyházegyetem határozathozatala sürgettessék meg,

Püspök jelentése tudomásul szolgálván, közgyűlésünk
megkeresi az egyetemes gyűlést, hogy a theologiai intézetek ügyében hozza meg mielőbb döntő határozatát.
3 0 . (N.) Mult évi közgyűlés II. jk. 24. pontjánál jelenti az elnökség, hogy a közalap 1898-ban 6 1 5 2 3 frt felett rendelkezett, ebben
állandó segélyül mondatott ki : Selmecz 2 5 0 0 , Dunántul 650, egyetemes nyugdíjintézet 2 4 0 0 0 , theol. akadémia 5 0 0 0 és 4 missionárius
lelkész 4 8 0 0 frttal, összesen 3 6 9 5 0 frt ; időközi segélyül mondatott
ki : tanítóképzők Sopron, Szarvas, Selmecz 900 frtjával, területünk
főiskolája és tanítóképzője 2520, soproni theologia 1080, leányiskolák: bányakerületi 1 3 8 0 , tiszai 1080, vallásoktatók segélyezése 3915,
függőben a kongruától 9296 frt 0 3 kr., szegény egyházak és missiók gyámintózeti segélye 2 6 3 1 frt 97 kr., összesen 6 1 5 2 3 frt, ebből
kerületünknek megküldetett: főiskola s tanítóképző részére 2520, leányiskolának 1080, missionárius lelkésznek 1200, vallástanítás czéljára
877 frt 50 kr., összesen 5677 frt 50 kr., kiadatott theologiának 1500,
semináriumnak 1020, leányiskolának 1080, missionárius lelkésznek
1200, vallástanitásra 480, letétbe helyeztetett 397 frt 5 0 kr., összesen 5677 frt 50 kr.. vallástanítás segélyezésére püspök távollétében
1240 frtról 877 frt 50 krra szállíttatott le.
Közgyűlésünk a jelentést, s ebben* azt, hogy egyházkerületünk a vallástanítás közalap segélyénél mostoha elbánásban részesült, sajnos tudomásul veszi.
31. (N.) Az egyetemes névtárra vonatkozólag (m. é. jk. 25. p.)
jelenti az elnökség, hogy az a mult évi egyetemes közgyűlés határozata szerint (jk. 109.) azért nem adható ki, mert a bányai s dunántúli kerületben a politikai községek még nincsenek beosztva s a
Horvát-Szlavonországra vonatkozó u j törvény uj viszonyokat létesített,
melyek az u j névtárban is kifejezést nyerendenek, s hogy egyházkerületünkben az u j névtár ezen év őszén kiadatik.
Tudomásul szolgál s az egyházkerületi névtár kiadatásának költségeit az egyházkerület előlegezi ugyan, de ez
előleg a példányok árából vissza lesz térítendő.
32. (N.) Az egyetemes pénztár mult évi számadásaira vonatkozólag jelenti — az egyházegyetem pénztárosának nyilatkozata alapján
— az elnökség, hogy az az egyetemes felügyelőnek betegsége miatt
ez ideig nincs felülvizsgálva, s épp ezért nem lett az egyházkerület-

nek megküldve, jelenti azonban, hogy az az egyházkerületi
lekben fog pótlólag közöltetni.
Tudomásul szolgál.

körleve-

3 3 . (N.) M. évi egyet, közgyűlés jk. 27-ik pontjánál jelenti az
elnökség, hogy az egyházegyetem a népiskolai statisztikai táblázatokat
változatlanul meghagyta s a rovatok egyöntetű ós helyes kitöltésére
vonatkozó utasítás azonban a tanügyi bizottság által kiadatott és szétküldetett.
Tudomásul szolgál.
34. (Gr.) A m. é egyetemes közgyűlés által, jegyzőkönyve 28.
pontjában az évzáró osztályvizsgálatok megváltoztatása tárgyában az
egyházkerületekkel nyilatkozattétel végett közölt indítványra nézve az
egyházkerületi tanügyi bizottság azt véleményezi, hogy az inditványnyal szemben az eddigi vizsgálati rendszer maradjon továbbra is
érvényben.
A közgyűlés ezen véleményhez képest, a tárgyalás alatt
levő indítványhoz nem adja hozzájárulását, hanem fentartandónak kívánja továbbra is az évzáró osztályvizsgálatok
eddigi módszerét.
3 5 . (N.) Elnökség az egyetemes háztartás szabályrendeletére
vonatkozólag jelenti, hogy a m. é. egyetemes gyűlés (42. p.) az
arra nézve megkívánt javaslat kidolgozásával a pénzügyi bizottságot
s a számvevőszéket együttesen bizta meg.
Tudomásul szolgál.
3 6 . (N.) Az egyetemes pénztár által fedezendő uti költségeket
és napi dijakat mult évi egyetemes közgyűlésünk (jk. 42.) olykópen
szabályozta, hogy a püspökök saját kerületöktől kapják azokat, helyben nem lakó lelkészek és tanárok, valamint az egyetemes bizottságok egyházi tagjai kapnak napidíjul 5 frtot, II. oszt. vasúti jegy
árát és fuvar költséget. Ezen dijak az illető bizottságülésen megállapittatnak s jegyző által elnöki utalványozásra felvétetnek. A nyugdíjintézet és közalap saját pénztárából fedezi a tagok költségeit, a többi
az egyetem pénztárából nyer kielégítést. Egyházkerületünkben a püspök uti átalánya meg lévén állapítva, ide vonatkozólag jelenti a ker.
pénzügyi bizottság, hogy a püspöknek a kerület körén kivül tett
utazásaiból felmerült költségei a kerület által fedeztettek s lesznek
fedezve jövőben is.

Az útiköltségekre s napidijakra vonatkozó elnökségi
kerületi pénzügyi bizottsági jelentés tudomásul szolgál.
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3 7 . (N.) Mult évi egyet, gyűlés j k . 51. pontjánál jelenti püspök,
hogy az egyetemes törvényszékbe Szentiványi Árpád kerületi felügyelő
lemondásával megüresedett helyre Kubinyi Aladár kir. törvényszéki
elnök, egyházmegyei felügyelő választatott meg.
Tudomásul szolgál.
3 8 . (N.) Mult évi ker. gyűlés II. jk. 31-ik pontjánál jelenti a
püspök, hogy a k o n g r u a törvénynek s a mult évi egyet, gyűlés határozatának ( j k . 59.) megfelelőleg az egyházkerületbeli összes lelkészek javadalmának összeírása elrendeltetett, a törvény s az annak
kapcsán kiadott miniszteri rendelet az egyházkerületi körlevélben
teljes szövegében közöltetett s az A) ós B) ivekkel a foesperesek
utján leterjesztetett, azok kellőleg kitöltve és okmányolva f. évi juni
30. napjáig bekivántattak, az ivek felülvizsgálata juli elején megtörtént, az észrevételek s kívánalmak a foesperesek u t j á n felzetileg leküldettek s ha majd visszaérkeznek, gyűlésünk után végleg felülvizsgáltatván, fognak a vallásügyi miniszterhez felküldetni, ezt megelőzőleg a f. évi juli 30-ig mint záros határidőig felterjesztendő
kérvények felterjesztettek, ihég pedig segélyre szorult lelkészek kórvénye 102, főhatósági joggal üresedésben lévő 11, s végül, hol a
lelkészek vagy nem folyamodtak, vagy nem tudták íizetésöket pontosan kimutatni, 17 lelkészi állás kongrua igénye bejelentetett. Tájékoztatásul közli e mellett p ü s p ö k : az 1894. évi összeírás szerint volt
8 0 0 frton alól 66 lelkész évi 3 0 1 7 8 frt fizetéssel, 22621*60 frt
hiánynyal, 1896-ban jött ehhez 9 lelkész 6246 frt fizetéssel, 9 5 4 frt
hiánynyal, összesen 75 lelkész 2 3 5 7 5 frt hiánynyal, az 1899. évi
összeírás szerint van 175 lelkésznek 1 2 6 3 9 2 frt 28 kr évi fizetése,
leszámítva ebből a törvényszerűit levonhatókat 1 7 5 6 4 frt 39 krt,
marad 1 0 8 8 2 7 frt 83 kr., ebben a 130 lelkésznél hiányzik 6 0 0 frtlioz
2 0 1 8 7 frt 9 kr, 8 0 0 frthoz 4 1 7 9 9 trt 73 kr, a lelkészek száma
emelkedett 55-e], a hiány emelkedett 1 8 2 2 1 írttal, a négy egyházkerület k o n g r u a igénye hozzávetőleg 180 ezer frt lesz.
Tudomásul szolgál.
3 9 . (N.) Mult évi egyetemes közgyűlés felhívta (jk. 81.) a négy
egyházkerületet, hogy külön szabályrendeletben állapítsák meg, mi
módon helyezendő el a tőkevagyon és különösen, hogy az egyház-
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kerületi közgyűlésnek tartatnék fenn a jog időről időre megállapítani,
mely értékpapírokban helyezhető el a tőkevagyon gyümölcsözőleg.
Olvastatott ennek kapcsán a pénzügyi bizottság jelentése, mely szerint
e kívánalomnak a jövő évi közgyűlés elé terjesztendő javaslatban
kiván eleget tenni.
Egyházkerületünk háztartási szabályrendeletének 15 — 17.
pontjában idevonatkozólag gondoskodva van ugyan, gyűlésünk azonban bevárja a pénzügyi bizottság javaslatát,
melynek egyedül az értékpapírok meghatározására vonatkozó
gyűlési jognak fentartására kell kiterjednie.
4 0 . (N.) Püspök jelenti, hogy a m. évi egyet, közgyűlés (jk. 97.)
felhívta az egyetemes számvevőszéket, hogy az egyházi háztartáshoz
(Alk. 315.) szükséges nyomtatványmintákat javaslólag állapítsa meg.
(Jgyane tárgynál a brassói egyházmegye felterjesztést intéz a k e r ü lethez, hogy a szóban levő nyomtatványok mielőbbi elkészítését szorgalmazza az egyetemnél.
A közgyűlés a püspök jelentését tudomásul veszi s a
brassói egyházmegyét jelen felterjesztésével az egyetemes
közgyűlés jelzett intézkedésére utalja.
41. (Sz.) Felvétetett a bold. báró Baldácsy Antal alapítványa,
mult 1898. évi állapotáról szóló előadói jelentés, mely szerint az
1899. évi február 1-én kelt ügyvivői jelentós, az 1899. évi május
hó 8-án kelt alapítványi igazgatósági jelentós ós a magyarhoni protestáns superintendentiák meghatalinazottainak 1899. évi junius 1-én
tartott közgyűlése jkönyve alapján jelenti előadó, hogy
1. az összes vagyon: 7 3 0 0 2 4 frt 54 kr. s az összes t e h e r :
2 2 3 . 5 5 0 frt 20 kr.
2. hogy a közgyűlés 2-ik jkvi sz. a. határozatával az alapítványi
birtokokon szükséges építkezésekre 3 0 0 6 6 frt 5 0 krt vett számításba ; végül
3. hogy az 1899. évi költségelőirányzat szerint bevételi többletként mutatkozó 6 6 0 7 6 frt 69 krból a közgyűlés a kerületeknek rendes osztalékképen 3000 frt, rendkívüli osztalékképen pedig 1000 frt
s igy összesen 4 0 0 0 frt kifizetését határozta el.
Az alapítvány állapotáról, annak szabályszerű kezeléséről s az alapítványi vagyon gyarapodásáról szóló előadói
jelentés örvendetes tudomásul vetetett.
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4 2 . (M.) A m. kir. vallás ós közoktatásügyi miniszter Budapesten 1899. m á j u s 8-án 3 2 8 2 4 . sz. alatti leiratával arról értesít,
miszerint a folyó évi állam költségvetésben az ág. hitv. ev. egyház
segélyezésére felvett összegből egyházkerületünkre 8 5 0 0 frt államsegély esik; ugyanazon miniszter 1899. évi április hó 1-én 18820.
sz. leiratával arról értesít, miszerint püspökünknek az 1898. évi
államsegélyre vonatkozó számadása megvizsgáltatván, helyesnek találtatott.
Ezen miniszteri leiratok tudomásul vétettek; miután
pedig egyházkerületünk a folyó évre 2 5 0 0 frttal több államsegélyben részesül, mint eddig, ezen összegnek hovaforditása
iránt az egyházkerületi gyűlés pedig 1894-ben alkotott ház- tartási szabályrendeletében, az 52-ik pontban, már akként
intézkedett, miszerint „a felemelendő államsegélyből" mindenek előtt a püspöki tiszteletdíj egészíttessék k i ; irodai
átalány és irodavezetői fizetés biztosittassók, és az espereseknek 1 0 0 — 4 0 0 frtig utazási pótlék adassék. Minélfogva
a fenti összegből 1 3 5 0 frt a püspöki tiszteletdíj kiegészítésére utalványoztatik ; a főesperesek közül pedig a gömörinek, tekintettel a hozzátartozó egyházközségek nagy számára
ós a tiszavidókinek tekintettel az egyes egyházközségek távol
fekvésére egyenkint 2 0 0 — 2 0 0 frt a VI szab. kir. városi,
a hegyaljai, kis-honti, liptói, a sáros-zempléni, a tátra-aljai ós
a XIII szepesi városi főespereseknek egyenkint 1 0 0 — 1 0 0
forint, az árvái főesperesnek, tekintettel egyházmegyéje
csekély kiterjedésére, 50 frt szavaztatik meg egyelőre pótlék czimen s kiinondatik az, miszerint a brassói főesperes
ezen felosztásnál mellőzendő volt azért, mert ő e hivatalánál fogva m á r az 1 8 8 6 . évtől kezdve 3 0 0 frt különleges
államsegélyben részesül.
Kijelenti egyszersmind a közgyűlés, hogy ezen határozatával a tiszavidéki egyházmegyének a főesperesi tiszteletdíj tárgyában tett felterjesztése is elintézettnek tekintendő.
4 3 . (N.)
hogy a mult
házak 1 3 7 2 4
vallástanitók

M. évi ker. gyűlés II. jk. 30. pontjánál jelenti püspök,
évben, a kerületünkben intézetek 8 2 2 5 frt 24 kr., egyfrt 62 kr., iskolák 1757 frt 50 kr., lelkészek 1 1 4 2 0 frt,
7 0 0 frt, tanítók 9 3 5 frt, lelkészözvegyek 8 7 3 frt 87 kr.,
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hittanhallgatók 449 frt 30 kr., károsodottak 2 8 0 frt, egy segédlelkész
46 frt 92 kr., árvák 64 frt 67 kr., összesen 38477 frt 12 krnyi
segélyben részesedtek. Ezen segély j ö t t : Apostoli királytól 100 frt,
közalapból 6950 frt, államsegélyből 9837 frt 50 kr., egyházkerülettől
5564 frt 30 kr., Baldácsy-alaptól 2 0 3 0 frt, gyámintézettől 3 8 7 8 frt 98 kr.,
Gf. A. Egylettől 10016 frt 34 kr., Atzendorfer-alapból 100 frt, összesen 38477 frt 12 kr. Ezen segélyek a f. évi körlevelekben részletesen fognak kimutattatni.
Tudomásul szolgál.
4 4 . (M.) Püspök jelenti, miszerint 1898. évi julius 1-től
1899. junius hó 30-ig, összesen 4 7 0 miniszteri rendelet érkezett
hozzá, még pedig általános érdekű 105, főiskolákra vonatkozó 62,
középiskolákra vonatkozó 159, iskolai segélyre vonatkozó 144. Ezen
miniszteri rendeleteket az alább a) b) c) d) pontokban foglaltak kivételével, melyeket az Alkotmány 127. §-a értelmében a közgyűlés
elé terjeszt, szabályszerű uton körözte.
Tudomásul vétetik.
a ) A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1897. évi márczius 29-én 18271. sz. a. kelt leiratában tudomásul vévén az eperjesi
ág. hitv. ev. tanítóképző intézetben megtartott tanképesitő vizsgálatról
szóló igazgatósági jelentést, jövőre nézve annak kiegészítéséül a vizsgálati jegyzőkönyvnek, anyakönyvi kivonatnak, sőt az ág. hitv. ev.
egyházegyetem 1894-ben tartott közgyűléséből kiadott képesítő vizsgálati szabályzatnak beküldését is kívánja. Ezen leiratra püspök
1897. ápril 17-én 832. sz. alatt azon választ adta. miszerint a miniszternek ilynemű felterjesztésekre eddig nem volt kifogása s eljárásunknak okmányokkal igazolása eddig nem követeltetett, a mi pedig
az 1894. évi, az Alkotmány értelmében kiadott egyetemes közgyűlési
szabályrendeletet illeti, az az akkori gyűlés jegyzőkönyve mellékletében kinyomatva egész terjedelmében fel lett terjesztve és arra eddig
észrevétel nem tétetett s autonom egyházunknak ezen joga a miniszter által soha kétségbe nem vonatolt; minélfogva ezen rendelkezési
jellegű felhívást az egyházkerületi közgyűlés elé fogja terjeszteni.
Erre a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1898. évi márczius 25-én
2 3 8 5 8 / 9 7 . számú leiratával kérdést intéz, vájjon a 8 3 2 / 1 8 9 7 . sz.
püspöki előterjesztésben kilátásba helyezett intézkedés foganatosítva
lett-e s ha igen, mily eredmény nyel ?
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Az egyházkerületi közgyűlés a püspöknek eljárását
helyeslőleg tudomásul veszi s nem vonja ugyan kétségbe
azt, hogy az államkormány felügyeleti jogánál fogva a
tanitőképesitő vizsgálatokról jelentést kívánhat, azonban az
erről szóló püspöki felterjesztések egész tartalmukra nézve
teljesen hiteleseknek tekintendők s ilyenekül elfogadandók
s azok adatainak okmányokkal való igazolása szükségtelen,
mert ily irányú kormányi rendelkezés egyházunknak az
1 7 9 0 / 9 1 . évi XXVI. t.-cz. által biztosított önkormányzati
szabadságával nem volna összeegyeztethető.
b ) A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 1898. évi október hó 4-én 4196. ein. sz. alatt közli azon körrendeletét, a melylyel
elrendelte, hogy a rendelkezése és vezetése alatt álló összes hazai
főiskolákon, középiskolákon, szakiskolákon és népoktatási tanintézeteknél ezentúl évenkint. megdicsőült királynénk Ó császári és királyi
felsége emlékezetének megünneplése végett a folyó évtől kezdve,
minden év november 19-én, vagy a mennyiben ez vasárnapra esnék,
az ezt követő napon iskolai gyászünnepóly tartassák, s felkéri az
egyházi főhatóságokat, hogy összes tanintézeteikben ugyanezen napon
hasonló gyászünnep tartását elrendeljék.
A megdicsőült királyné emlékezete iránti kegyeletes
érzéssel tudomásul vétetik.
c) A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 1899. ápril 18-án
26368. sz. alatt kelt leiratában arra kéri az egyházi főhatóságokat,
hogy alájuk tartozó tanítóképző intézetben és középiskolájokban minden tanévnek egy napján a vakokat gyámolító országos egylet czéljaira az ifjúság között s ha lehet a templomokban is gyűjtést elrendeljenek.
Tudomásul vétetik.
d) A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 1898. augusztus
19-én 3152. ein. sz. alatt közli, miszerint az elemi-, felső nép- és
polgári-iskolák használatára u j előmeneteli ós mulasztási napló nyomtatványt hozott be ós felkéri a felekezeti főhatóságokat, hogy a jelzett
nyomtatványok a fenhatóságuk alatt álló intézetekben is használatba
vétessenek. Püspök ezen rendeletet ós az ahhoz csatolt nyomtatványokat
előzetes véleményadás végett Fischer Miklós főgymnasiumi igazgatónak
adta ki, kinek véleményét az egyházkerületi közgyűlés meghallgatván:

— 77 —
Ezen ügyet kiadja a tanügyi bizottságnak azon utasítással, hogy jelentésót a jövő évi kerületi gyűlésnek terjeszsze be.
4 5 . (M.) Püspök a politikai községek beosztására vonatkozó
szabályrendelet végrehajtása alkalmával tett tapasztalataira hivatkozva,
kívánatosnak tartja, hogy az ev. ref. egyházzal régibb időben' megkötött kéri és nngy-geresdi szerződések megujittassanak minélfogva
az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, hogy tegyen lépéseket a vegyes
bizottság utján arra nézve, hogy az ev. ref. egyházzal közös érdekű viszonyok szabályozása tárgyában a kéri ós a
nagy-geresdi szerződősek értelmében uj szerződés köttessék.
46. (Sz.) Olvastatott az egyházkerületben fennálló összes fő- és
középiskolák 1898/99-ik iskolai évi állapotáról szóló jelentés; mely
a következő:
r

I. Általában.

Az egyházkerületben van 6 főgymnasium. Valamennyinek tannyelve a j a g y a r ; segédtannyelvül az iglói főgymn. az
L, a késmárki az alsóbb osztályokban a német nyelvet használja. Párhuzamos osztály nem volt sehol. A 6 főgymnasium közül 5, u. m . :
az eperjesi, iglói, nyíregyházi, rimaszombati és rozsnyói 75000 frt
államsegélyben részesült.
II. A tanulók száma. Felvétetett a tanév folyamán a 6 főgymnasiumba 2052 tanuló (11 el több, mint az előző évben). Vizsgálatot tett 1964 tanuló; ezek között magántanuló 70 (legtöbb magántanuló volt Nyíregyházán 30). Ismétlő volt 114 (5*8°/o). A görögöt pótló tanfolyamban 5 főgymnasiumban 307 tanuló vett részt.
A késmárki főgymnasiumban a görögöt pótló tanfolyam nincsen
szervezve.
III. A tanulók vallása. A vizsgálatot t e t t 1964 tanuló közt
vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 609 (3101°/o), ev. ref. 422 (21'49°/o),
róm kath. 381 (19-4%), g. kath. 37 (P88°/o), g. kel.^ 6 (0'31°/o),
izr. 509 (25 91°/o).
Az ág. hitv. ev. tanulók száma nem képezi az összes létszámnak Vs-át sem. Több izraelita, mint ág. hitv. ev. tanuló volt: Eperjesen ( 1 4 0 izr., 86 ág. ev.), Nyíregyházán (160 izr., 88 ág. ev.);
több róm. kath., mint ág. ev. volt Iglón (123 r^'kath., 94 ág. ev.);
több ev. ref., mint ág. ev. volt: Nyíregyházán (92 ev. ref., 88 ág.
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ev.), Iglón (106 ev. ref., 94 ág. Ii. ev.), Rimaszombatban (100 ev. ref.
és 95 ág. h. ev.); az ág. h. ev. tanulók száma °/o-ban kifejezve az
intézet más vallású tanulóira vonatkozólag: Nyíregyháza 20°/o, Igló
2 4 % , Rimaszombat 28*27%, E p e r j e s 30*5%, Késmárk 4 7 % , Rozsnyó
51*4%.
IV. A tanulók anyanyelve.
A megvizsgált 1964 tanuló közt
anyanyelvre nézve volt: magyar 1497 (76*22%), német 353 (17*97%),
tót 112 (5*7%) ós 2 más anyanyelvű tanuló.

V. A tanulók

kora és

illetősége.

9 — 12 éves tanuló volt
471, 1 3 — 1 5 éves 721, 15 éven felüli 772. Illetőségre nézve 8 tanuló volt más államból való; a többi mind magyarhoni.
VI. A tanulók szüleinek
polgári állása. Őstermelő 379,
iparos 349, kereskedő 331, tisztviselő 414, katona 8, értelmiség
393, szolgálatot tevő 50, magánzó 40.

VU. Egészségi

állapot. Könnyű betegségi eset előfordult 1976,

súlyos 82, járványos 45. Haláleset volt 3 és pedig Rimaszombatban
1, Rozsnyón 2. Legegészségesebbek voltak a tanulók Késmárkon, a
hol csak 35 könnyű ós 4 súlyos betegedósi eset fordult elő, holott
a tanulók 7704 tanórát mulasztottak.

VIII. Magaviselet.

Az 1894 nyilvános tanuló közül (70 magántanuló magaviseletből nem kapott osztályzatot) jó érdemjegyet
kapott 1390, szabályszerűt 484, kevésbbé szabályszerűt 19, rossz
osztályzatot 1 tanuló.

IX.

Fegyelmi

tanuló, tanárkari
záratott 1.

esetek.

Igazgatói megrovásban részesült 124
megrovásban 13, tanács folytán eltávozott 7, ki-

X. Mulasztások.

A tanulók 3 8 7 3 2 tanórát mulasztottak igazolva; igazolatlanul pedig 649 tanórát; nem mulasztott egy tanórát
sem 4 1 3 tanuló; igazolatlanul mulasztottak tanórát 242 en.

XI.

Tanulmányi

eredmény.

Minden tantárgyból jeles eredmény nyel vizsgázott 117 tanuló ( 6 % ) , minden tantárgyból legalább
jó érdemjegyet kapott 340 ( 1 7 % ) , minden tantárgyból legalább elégséges eredménynyel vizsgázott 1039 ( 5 3 % ) , egy tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 226 ( 1 2 % ) , 2 tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 143 ( 7 % ) , több tantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott 99 tanuló ( 5 % ) .

Rendkívüli tantárgyakat tanultak: a) franczia nyelvet Eperjest
és Rozsnyót kivéve mindenütt, összesen 3 9 - e n ; b) a magánrajzot
Iglót kivéve mindenütt, összesen 196 tanuló; c) műének Késmárkot
kivéve mindenütt, összesen 4 67-en; d) a gyorsírást Késmárkot kivéve 165-en; e) zenét Rozsnyót és Késmárkot kivéve 99-en ; f ) vivást
Iglón 2 3 -an és g) egészségtant Rimaszombatban 71-en.

XII.

Önképzőkörök.

Magyar

mind a 6 fógymnasiumban volt 3 4 2

Német

önképzőkör

különféle

néven

taggal.

önképzőkör

volt Iglón és Késmárkon 8 0 taggal.
Daloskör
volt mindenütt 266 taggal.
Zenekör Iglót és Rimaszombatot kivéve 4 fógymnasiumban
alakult meg 5 1 taggal.
Tornakör
Iglót és Rimaszombatot
volt 167 taggal.
Gyorsíró

kör

kivéve

4

fógymnasiumban

Nyíregyházát és E p e r j e s t kivéve 1 2 3 taggal.
kör csak Iglón volt 69 taggal.

Mathematikai
Vívókor Iglón és Késmárkon 7 0 taggal.
Olvasókör. E p e r j e s e n 39 taggal.
XIII.
Tanári kar. A 6 fógymnasiumban

működó
tanárok, tanítók összes száma 1 0 8 : ezek között r e n d e s tanár 63,
helyettes tanár 10, vallástanár 21, bejáró óraadó 3, tornatanitó 6,
rendkívüli tárgyat tanitó 4.
A r e n d e s tanárok közül állami oklevéllel

bir 32,

levéllel 2 5 , jogosítvány nyal 6. A helyettes tanárok
A r e n d e s tanárok fizetésének minimuma
pénz, Késmárkon 1 0 0 0

1200

nem

felekezeti okoklevelesek.

frt és 2 0 0 frt lakás-

frt és 2 0 0 frt lakáspénz; a helyettes

taná-

roké 8 0 0 f r t ; a tornatanitóké 800, csak Késmárkon 5 5 0 frt. A fizetés maximuma 1 6 0 0 frt 2 5 0 frt lakáspénz és 5 0 0 frt ötödéves korpótlék. Az igazgatók tiszteletdija 2 0 0 — 5 0 0 frt.

XIV. A főgymnasiumok

helyiségei.

A helyiségek összes
száma 1 9 2 . Ezekből tanterem 5 1 , tápintézeti 2 9 , könyvtári 1 1 , téli
tornaterem 6, rajzterem 6, természetrajzi szertár 9, természettani
szertár 1 2 , vegytani 1 (Nyíregyháza), tanári s z o b a 6, igazgatói iroda
6, levéltár 1 (Nyíregyháza), olvasó-terem 1 (Rimaszombat), földrajzi
1 (Rimaszombat), nagyterem 1 (Nyíregyháza), egyéb helyiség 40.
XV. Tanítási eszközök. A 6 főgymnasium 7 8 5 5 8 természet
rajzi, 2 3 4 3 természettani, 2 4 4 2 vegytani, 764 földrajzi, 1228 torná-
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szati és 9 6 5 1 rajztanitási eszközzel rendelkezett; az érem és pénzgyüjtemények 10838, a történeti, régiségi, művészeti és philologiai
muzeumok 216 darabot számláltak.
A 6 tanári könyvtárban volt 4 2 5 1 3 szakmunka 7 9 9 9 3 kötetben,
továbbá 406 folyóirat 5 7 6 2 kötetben és 8157 vegyes mű 2 6 8 0 9
darabban. Az ifjúsági könyvtárakban van 1366 tankönyv és 1 3 1 1 8
drb. ifjúsági olvasmány.
XVI. Jótékonyság.
A tandijelengedés kitett 4 0 7 3 frtot, a
tápdijelengedés 2 4 3 4 frtot; olcsóbb élelmezésben részesült 597
tanuló; intézeti ösztöndijat kapott 198, külső ösztöndijat 31 tanuló,
az ösztöndijak 3 4 7 4 frtot tettek; jutalomban részesült 141, segélyben 71 tanuló.

XVII.

Vagyon.

frtot képvisel;
ugyanannyi.

az

A 6 főgymnasium
évi bevétel 2 2 0 6 4 3

összes vagyona 1 5 6 0 5 6 8
frtot tett, az évi kiadás

Tudomásul vétetik.
4 7 . (Sz.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy az árvái és liptói
egyházmegyék által beterjesztett elemi népiskolai tankönyveket megbírálta s ennek eredményeképen használatra engedélyezendő tankönyvekül a következőket a j á n l j a :
/

I. Árvában

használtak

közül:

1. Prosťonárodny evanjelicky skolnik. Kiadta a zólyomi esperesség.
2. Uhorská čítanka a cvicebna knižka pre II., III., a IV. klassu
slovenských pospolitých skol. Urvó Vilmos.
3. Uhorská rnlűvnica pre nizsie triedy elementárnych skol. Sebesztha Károly.
4. Maly Katechismus Dr. Martina Luthera. Csobrda Pál.

II. Liptóban

használtak

közül:

1. Szirmay-féle magyar nyelvképző iskola tót tannyelvű
számára. Rizner Lajos.

népiskolák

2. Nemecká rnlűvnica a cvicenia v rozmluvách pre počiatočné školy
I. és II. rész.
3. Stručná Ústavoveda. Zelliger József.
4. Maly Katechismus Dr. Martina Luthera. Csobrda Pál.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1'.
15.

Zdravo- a teloveda p r e ludové školy. Uram Gergely.
Deutsches ABC und Lesebuch. Léderer A.
Biblické hystérie pre školy ev. a. v. Csobrda Pál.
A magyarok története tót ajkú elemi iskolák számára. Sebesztha Károly.
Magyar ABC ós elemi olvasókönyv. Gönczy Pál.
Druhá Oitanka vydal Zvolenszky seniorát.
Tretia citanka a mlúvnica. Bezso János.
Prostonárodny evanjelicky skolnik. Zólyomi esperesség.
Dejepis Uhorska p r e V. VI. triedu dedinských pospolitých skól.
Vargyas-Grroó.
Škola reci slovenskéj. Zigmundik János.
Tankönyv az osztatlan és vegyes tannyelvű népiskolák számára.
Csizmadia Aladár.
A közgyűlés ezen bizottsági jelentésben elősorolt s
elfogadásra ajánlott elemi népiskolai tankönyveket a használatra engedélyezettek sorába felveszi s azokkal az egyházkerületben elemi népiskolákban kizárólag kötelező használatra elfogadott tankönyvek jegyzékét kiegészíti.

Augusztus

11-iki ülés.

4 8 . (Sz.) A mult évi egyházkor, közgyűlés 34. jkvi sz. a. hozott
határozata folytán felvétetett az egyházkerületi tanügyi bizottság szabályrendeleti javaslata az egyházkerületi összes középiskolák tanügyi
rendtartása tárgyában, mely szabályrendeleti tervezet alkotmányos
tárgyalás végett az egyházmegyékkel és a kebel beli főgy mnasiumok
elöljáróságaival közöltetvén, 10 egyházmegye a javaslatot általánosságban, a részletes tárgyalás alapjául elfogadja, a szepesi XIII városi
egyházmegye azonban ezen javaslatot a kerületi közgyűlés napirendjéről levétetni, s az összes kerületi középiskolák fentartó testületeinek
meghallgatásával a ker. tanügyi bizottság által újból tárgyaltatni határozta. — Előterjesztetett ezzel kapcsolatban a kerületi tanügyi bizottság határozati javaslata, mely szerint inditványoztatik: mondja
ki az egyházker. közgyűlés, hogy a tanügyi rendtartási javaslatot, az
egyházmegyék szerint megtörtént szavazás eredményéhez képest általánosságban elfogadottnak nyilvánítja, s annak részletes tárgyalását
elrendeli.
6
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Egyházker. közgyűlés, az egyházmegyék nyilatkozata,
s beható tárgyalás után a javaslatot általánosságban elfogadottnak jelenti ki; minthogy azonban ezen javaslat egyes
szakaszainak .rendelkezései, részint szabatosabb formulázást,
részint a zsinati törvények szellemével és alkotmányjogi alapelveivel való összhangbahozást igényelnek: egyházker. közgyűlés a részletes tárgyalásba — jelen alkalommal — nem
bocsátkozik, s azt a jövő évi egyházker, gyűlésre halasztja
s megbízza az egyházker. elnökséget, hogy ezen javaslatot
az egyházker. középiskolák felügyelői és igazgatóival kiegészített és saját elnöklete alatt tartandó tanügyi bizottsági
ülésben tárgyaltatván és átdolgoztatván, annak véleményes
jelentését és javaslatait, jövő évi egyházker. gyűlésünkhöz
közvetlenül terjeszsze be.
4 9 . (N.) Felvétetett az egyházkerületben főgymnasiumok vallástani vizsgálatairól szóló következő jelentós.
1. Az eperjesi főgymnasium vallástanára, Frenyo Lajos az ottani,
a mult iskolai évben mind a 8 osztályban lefolyt vallástanitásról
általánosságban jelenti, hogy ott az összes osztályokba összesen 107
prot. tanuló iratkozott b e ; 88 ág. h. ev. és 19 ev. ref. vallású, kik
közül évközben kettő eltávozván, vizsgát tett 105 tanuló. A vallástan
mind a 8 osztályban külön heti 2 órában, összesen tehát heti 16
órában taníttatott akkép, hogy 2—-2 osztály tananyaga az elóző években folytatott combinativ tanítás miatt ugyanaz volt. Az évi tanulás
eredményét akkép foglalja össze, hogy a 105 vizsgázott tanuló közül
jeles volt 36, jó 28, elégséges 38, elégtelen 3. Jelenti továbbá, hogy
a téli időszak alatt a collegium imatermében 16 isteni tisztelet tartatott, ezeknek jó hatását főleg abban tapasztalta, hogy midőn a vasárnapot követő első vallásóra alkalmával a tanulókat a vasárnapi
beszédből kikérdezte, a beszéd tartalmának elmondásában a kicsinyek
versenyeztek a nagyobbakkal, sőt azokat e tekintetben felülmúlták.
Megjegyzendő és kiemelendő itt az, hogy a vallástanár többi collegáival együtt mindig részt vett az istentiszteleteken, a tanulók
templomlátogatását szigorúan ellenőrizte, a miben nagy segítségére
voltak az osztályfők és többi collegái. Ezenkívül kiterjedt a vallástanár figyelme az ifjúság valláserkölcsi lelkületének ébresztésére is,
a mennyiben a kicsinyek számára valláserkölcsi lapot járatott ós a
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Luther-társaság kiadványait terjesztette, alkalomadtán egyikét-másikát
meglátogatta, hibáikra figyelmeztette, igy magukviseletét ellenőrizte. A
jelentés összbenyomása az, hogy Eperjesen a vallástanítás hivatott
egyénre van bizva s jó kezekbe letéve, mit, különösen is kiemel jelentésében Grlauf Pál egyházkerületi biztos, ki a VIII. osztály nyolcz
növendékének szigorított vallásvizsgáját vezette, melynek eredménye
az volt, hogy hárman jeles és öten jó osztályzati jegyet nyertek.
A vallástanár megjegyzi, hogy miután kevés megfelelő tankönyvünk van s válogatni nincs miben, felhívandó volna a kerületi
tanügyi bizottság, hasson oda, hogy a tankönyv irás ne maradjon az .
egyes szerzők privát ügye.
2. Az iglói főgymnasiumról Thern László vallástanár jelenti,
hogy ott a mult iskolai évben 206 tanuló, ezek között 95 ág. h. ev.
és 3 ev. ref. részesült a vallástanitásban, kikhez járult még egy görög-keleti tanuló is, ki helyben lakó atyjának és evang. anyjának
kívánságára az evang. tanulókkal együtt neveltetett. Osztályzatot nyert
az év végén — a görög keleti tanulót is beleértve — 94 ág. h. ev.
és 107 ev. ref. tanuló, még pedig jelest 74, jót 72 és elégségest
55. A VlII-ik osztály szigorított vallásvizsgájához, mint azt Dianiska
András kerületi biztos jelenti, 16 evang. növendék j á r u l t ; az eredmény pedig az, hogy 8 jeles, 6 jó és 2 elégséges osztályzatot kapott.
Kiemeli, hogy a vallástanár a tananyagot ez idén is kellő alapossággal és pontossággal, valamint az ifjakra való vallásos erkölcsi
hatással tárgyalta és feldolgozta. A tanuló ifjúság — a téli hónapok
kivételével — tanári felügyelet alatt rendesen látogatta az isteni tiszteletet s kétszer járult az Úr szent vacsorájához, melyet a vallástanár magyar nyelven szolgáltatott ki. Azonkívül több izben tartatott
ifjúsági istentisztelet a templomban. Jövőre nézve el van határozva,
hogy a vallástanár a gymnasiumi nagy teremben fog a téli hónapok
minden második vasárnapján ifjúsági isteni tiszteletet tartani. Az
ünnepélyes alkalmaknál az ifjúság az egész tanári kar vezetése, a
vasárnapi gyülekezeti istentiszteletnél a tanári kar felügyelete alatt
jelent meg az Űr házában. Az ifjúság vallás-erkölcsi gondozását az
egész tanári kar szent kötelességének vallja, támogatva és elősegítve
a vallástanár működését.
3. A késmárki lýceum vallástanára, Binder Jenő helyett, ottani
igazgató a következőket jelenti: vallástanitásban részesült a lefolyt
6*

-

84

iskolai évben 205 tanuló és pedig: evang. 141, ev. ref. 64. Ezek
közül vizsgára nem jelent meg 8 evang. tanuló. A megjelent 197
közül 109 jeles, 58 jó, 28 elégséges és 2 evang. tanuló elégtelen osztályzatot nyert. A vallástani órák imával kezdődtek esetleg
végződtek. Vasárnaponként a tanuló ifjúság 4 — 5 tanár vezetése mellett részt vett az istentiszteleten. Mióta a vallástanár megkezdte
működését, vagyis f. ó. j a n u á r első felétől az összes protestáns tanulók minden vasárnapon a lýceum régi épületének dísztermében
istentiszteletre gyülekeztek össze; 7 — 8 tanár és az igazgató min• denkor jelen volt. Ezen iskolai istentisztelet tartott a húsvéti szünidőig. A lyeeumi iskolatanács ezen iskolai istentisztelet ünnepélyességének emelésére egy külön és kitűnő harmoniumot vétetett, mely
csak azon czélnak szolgál kizárólag és az auditóriumban van elhelyezve. Kapcsolatosan jelenti a VIII-ik osztály szigorított vallásvizsgájáról Strauch Béla egyházkor, biztos, hogy vizsgát tett összesen
22 növendék és pedig 12 ág. h. ev. és 10 ev. ref., kik közül mindegyik egy-egy egyháztörténelmi és egy-egy hit-erkölcstani tételre
felelvén, következő lett az e r e d m é n y ; jeles 13, jó 8, elégséges 1.

A reformátusok

átlag jobban

váltak

be, mint

a mieink!

Ki-

terjesztette figyelmét az egész tanintézetre nézve is a vallás-erkölcsi
tanulmányra és életre is. Megelégedésére szolgált, hogy különösen
azon idő óta, hogy külön vallástanár gondozza ott is ifjúságunkat,
az eredmény mindenekben megfelelőbb. Meg kell azonban jegyeznie,
hogy ugy a használt egyháztörténelmi tankönyv (Pálfi), mint a hiterkölcstani kézikönyv (Batizfalvy), az előbbeni gyarló volta és oknyomozás hiánya folytán, az utóbbi pedig megemészthetlen irálya és
tulterjengőssége folytán, használatra nem alkalmasak. Végül megjegyzi, hogy Binder Jenő vallástanár a kezdet nehézségeivel küzd
még. Remélhető, hogy idővel beválik. Általa készségesen elfogadott
tanácsot kapott a kerül, biztostól, különösen a katechizálás szempontjából.
4. A nyíregyházi főgymnasiumról Adorján Ferencz vallástanár
jelentésében kiemeli, hogy tőle a lefolyt tanévben 92 evang. és 96
ev. ref., összesen tehát 188 tanuló részesült vallástanitásban. Osztályozva csak 91 evang. tanuló lett, kik közül 50 jeles, 20 jó, 20
elégséges és 1 elégtelen osztályzati jegyet nyert. Hogy miért nein
lettek osztályozva az ev. ref. tanulók, annak oka el van hallgatva,
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holott pedig ők is az evang. növendékekkel együttes vallástanitásban
részesültek. A mult tanévben összesen csak heti 10 óra fordíttatott
vallásoktatásra, a miért aztán több osztályt össze kellett vonni. Kiváló
gond fordíttatott az egyházi énekek dallamainak elsajátítására, melyeket a gyülekezet kántora tanított heti 2 órában. A tanulók egész
éven át szorgalmasan látogatták az isteni tiszteleteket. Az enyhébb
hónapokban az iskola udvarán gyülekezvén össze, a tanári testület
r

vezetése mellett indultak az U r házába. A hidegebb hónapokban
( d e c z e m b e r — m á r c z i u s ) a főgymn. dísztermében ifjúsági istentisztelet tartatott, melyen a tanári kar is testületileg részt vett. Az Ur
szent vacsorája egyszer, áldozó csütörtökön lett kiszolgáltatva, és
pedig azért, hogy a nagyrészt helybeli fiatalság évenként legalább
egyszer családja tagjaival is j á r u l h a s s o n az U r asztalához. A vallásos szellem ébresztése és ápolásában részt vesz az egész tanári kar,
mely nemcsak szóval, de tettel is példát mutat az ifjúságnak a
vallásosság gyakorlására. A tanári kart illeti az elismerés, hogy ugy
a délelőtti, mint a délutáni t a n ó r á k imádsággal kezdődnek és végződnek, hogy a fillóregylet mellett az ifjúsági gyámintézet is megalakulhatott. Különös örömmel emeli ki vallástanár a VIII. osztálylyal elért sikert, melynek szigorított vizsgájához kiküldött egyházker.
biztos, Materny L a j o s azt jelenti, hogy a 12 megvizsgált tanuló közül
5 evang. növendékük valamennyi jeles, a 7 ev. ref. tanuló közül 2
jeles, 3 ió és 2 elégséges osztályzati jegyet nyert. Az .eredmény e
szerint nagyon jó — mondja a ker. biztos, — a miből következtetni
lehet, hogy a vallástan tanítása jó kezekre van bizva.
5. A rozsnyói főgymnasium vallástanára jelentéséből kiemelendő,
hogy a vallástanitásban ez elmúlt tanévben összesen 152 tanuló részesült, 109 evang. és 4 3 ev. ref. A vallástanítás itt is, mint a többi
intézetben a magyarhoni ág. h. ev. egyetem által kiadott „vallástanitási terv" szerint történt, a benne kimért tananyag felölelésével.
Kiemelendő itt is, hogy az egyházi ének tanítására, még pedig a
felsőbb osztályokban is, súly fektettetett. A tanulók érdemsorozata a
következő: jeles 92, jó 44, elégséges 16. A vallástani órák egyházi
ének és imával kezdődtek ós végződtek mind a 8 osztályban. Az
ifjúság vasár- és ünnepnapokon (ősz, tavasz és nyáron) 4 — 4 tanár
és a vallástanár vezetése mellett látogatta az Isten házát. Harmincz
énekes könyv állott az ifjúság rendelkezésére. Téli vasárnapokon,
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deczember—februárig a tanácsteremben tartatott 6 — 7 tanár jelenlétében ifjúsági istentisztelet. Az Úr szent vacsorájában az ifjúság
templomlátogatása szigorúan ellenőriztetett, az ünnepekre liazarándult
tanulók lelkészi bizonyitványnyal tartoztak igazolni, hogy az istentiszt
teleten jelen voltak. Az ifjúság valláserkölcsi élete általában jónak
mondható. A vallástanár arra törekedett, hogy a vallás ne csak tan
maradjon, hanem életté váljék, mely a szívben gyökerezik, s rnegszentelőleg, nemesitőleg hasson ki az ifjúság egész jövőjére, áldásként
az egyházra s hazára. A VIII-ik osztály szigorított vallástan i vizsgájáról a kerül, biztos, Becser Endre jelentéséből szószerint idézem a
következőket: „Vizsgázott 12 ág. h. ev. és 7 ev. ref. tanuló, s a
nyert öntudatos ós a tárgy (hit- és erkölcstan) iránti szeretetre s
teljes átértósére valló feleletek behatása alatt a vizsgáló bizottság
egyhangúlag a 12 evang. tanuló közül 10-et jelesen, egyet jó ós
egyet elégséges, — a 7 ev. ref. tanuló közül pedig 2-őt jeles, 3-at
jó és 2-őt elégséges eredmény nyel vizsgázottnak jelentett ki. Ezen
eredmény maga fényes tanúbizonysága úgy az ifjúság ügyszeretete
ós buzgalmának, mint az előadó tanár lelkiismeretes, odaadó munkájának s kecsegtető záloga annak, hogy a mit a régi rendszer mellett
oly sajnosan nélkülöznie kellett, az u j vezetés hatása alatt egyházunk
nagy áldozattal fentartott középiskoláinkból öntudatos, önérzetes, egyházszerető s áldozatra is kész tagokat fog az életben is nyerni."
6. A -rimaszombati egyesült polg. főgymnasium vallástanára,
-Glauf Pál jelentésének veleje az, hogy tőle ott összesen 101 tanuló
vett vallásbóli oktatást. A vallástanítás szempontjából régtől gyakorlatban lévő csoportosítás a mult tanévben is változatlanul fentartatoti.
E csoportosítás szerint az I-ső osztály, továbbá a IL, V. ós VI. osztályokban az evang. tanulók együtt tanulják a vallástant a reform, tanulókkal
úgy ellátva, hogy a II. és V. osztályokat a reform, vailástanár, az
I. és VI. osztályokat pedig ő tanítja. A többi osztályokban el vannak
különítve a két prot. felekezetű tanulók s külön-külön úgy csoportosítva, hogy III. ós IV. osztály az egyik csoportot, a másikat pedig a
VII. és VIII. osztály képezi. A tankönyvek a kerület által elfogadottak. A tanulókkal — a helybeli összes iskolák evang. növendékeivel egyszerre — télen-nyáron vasárnaponként d. e. 8V2 órakor
a templomban ifjúsági rövid istentisztelet tartatott. A tanulók kétszer
járultak az ÍJr vacsorájához. A vallásiam vizsgákon valamennyi osz-
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tályban megjelent Liszkay János ker. biztos. A VIII-ik osztály szigogoritott vallásvizsgája megvizsgált 15 tanulót, kik közül 13 jeles és
2 jó eredménynyel vizsgázott. Valamennyi osztály vizsgája dicséri a
fóesperes-vallástanárt. Kiemeli ker. bizios, hogy a tanulók az egyházi
énekből is dicséretes eredménynyel tettek vizsgát.
Ennek kapcsán püspök jelenti, hogy a vallástanitásnak az idegen
iskolákban való ellenőrzése czéljából is megtette a vonatkozó szabályrendelet értelmében a szükséges intézkedéseket a biztosok kiküldése
által, kiknek jelentéséből kitűnt, hogy ref. lelkészek 172 evangelikus
növendéket s viszont evangelikus lelkészek 4 9 5 református s 2 unitárius növendéket tanítanak vallásra megbízatás nélkül.
A közgyűlés felkéri a püspököt, hogy a hitsorsos és
a ref. lelkészek által kölcsönösen, de megbízatás nélkül
teljesített vallásoktatás kérdését a viszonosság elve alapján
rendezni igyekezzék. Egyebekben a jelentés tudomásul
szolgál.
5 0 . (S.) Olvastatott az Eperjesen fennálló 4 évfolyamú theologiai
intézet jelentése, mely szerint, bár a 4-ik tanszék ez idő szerint
rendes tanerővel be nem töltetett, mégis négy folyamával fentartatott
oly módon, hogy a 4-ik tanszók tárgyait részben a három rendes
tanár, részben kisegítő tanárok adták elő, az így megtakarított öszszegből pedig részben a 3 rendes tanár fizetése gyarapittatott, részben a kisegítő tanároknak bizonyos tiszteletdíj jutott; hogy nevezetesen a gyakorlati tanszék tárgyai közül a neveléstant Mayer Endre
rendes tanár adta elő ós egyszersmind vezette a homiletikai, lithurgikai és katechetikai semináriumokat, az egyházjogot Dr. Mikler
Károly jogakadémiai tanár, — a gyakorlati Írásmagyarázatot és
katechetikát ifj. Dráskóczy Lajos, a tót nyelvet pedig Liptay Lajos
helybeli lelkészek adták elő. A hittanhallgatók anyagi helyzete javítása czéljából a tandíj eltöröltetett, az internátus jótéteménye pótlakások kibérlésével kiterjesztetett az összes theologusokra, a convictusba pedig a kerületbeli hittanhallgatók díjmentesen, a más kerületbeliek pedig fél dijjal vétettek föl. Az intézet válsága megszűntnek
tekintendő. A hittanhallgatók létszáma 14, illetőleg 17-ről 22-re emelkedett. A 22 hittanhallgatóból 3 jelentkezett alapvizsgára, 3 pedig
szakvizsgálatra, 2 negyedéves szeptemberben jelentkezett szakvizsgálatra. A juni 20—21-én megtartott vizsgálatok csak részben voltak
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sikeresek, a mennyiben az alapvizsgálatra jelentkezők közül 2 (más
intézetből átjött) hittanhallgató jövő szeptemberben teendő javító vizsgálatra utasíttatott egy-egy tárgyból, a szakvizsgálatra jelentkezők közül
pedig egy, szintén egy tárgyból. A jelentés a 4-ik tanszék betöltését feltétlenül szükségesnek s mihelyst a körülmények engedik, a
módozatok előre megalapításával
foganatositandónak
t a r t j a ; addig is
azonban, mig ez be nem következik, a jelenlegi berendezkedést a 4
tanfolyamra, valamint a rendes tanárok díjazására és a kisegítő tanárok alkalmazására és díjazására vonatkozólag a jövő évre is fentartandónak javasolja; egyúttal azt kéri, hogy a ' h i t t a n h a l l g a t ó k n a k
a lefolyt iskolai évben biztosított kedvezmények a jövő iskolai évre is
biztosíttassanak, úgy azonban, hogy a tanári kar fölhatalmazást nyer,
hogy az esetleg arra érdemetlent a convictusi jótéteményből részben
vagy egészen megfoszthassa.
A kerületi közgyűlés ezen jelentést megnyugvással és
helyesléssel veszi tudomásul s a hittanintézetnek ideiglenes
berendezését a jövő tanévre is fentartja s az e végből szükséges intézkedések megtételével a püspököt megbízza.
51. (S.) Olvastatott a kerületi tanítóképző intézet évi jelentése,
a mely is a következő adatokról számol be. Az 1898. szept. havában
nyugalomba vonult Zsarnoviczky István tanár helyébe a vallástan és
tót nyelvű tárgyak előadására rendkívüli tanári minőségben Liptay
L a j o s eperjesi lelkész alkalmaztatott. Perényi Vilmos helyettes igazgató helyébe Slajchó Mihály tanitó-képzőintézeti rendes tanár választatott meg igazgatóvá 1899. juni 29-én. A tanitó-kópzőintézet 3 évfolyamú, internatussal egybekötve. Gyakorló iskolája még nem volt.
Van 3 saját czéljaira szóló tanterme, 1 gyakorló kertje, 7 szobás
internátusa, 4 szobás felügyelő-igazgatói lakása. — Az intézetnek
1898/9-ben volt 2 rendes, 2 rendkívüli és 2 helyettes tanára. Volt
a tanév elején 47 (44 ág. hitv. ev., 1 ev. ref., 2 izr.) rendes nyilvános tanulója. Vizsgálatot tett év végén 42 ( 1 0 kitűnő, jeles 7, jó
13, elégséges 8, két tárgyból elégtelen 4, jómaga viseletű 37, szabályszerű 5). Magántanuló volt 34 (14 ág. hitv. ev., 12 ev. ref., rórn.
kath. 1, izr. 7). Felvételi vizsgát tett 7 tanuló (6 ág. hitv. ev., J izr.).
A rendes és magántanulók együttes létszáma a tanév végén 76 volt.
A 44 ág. h. evang. rendes tanuló közül tiszakerületi 37, más kerületbeli 7 volt, kik mindannyian tandíj mentességben s az intézet jó-
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téteményeiben részesültek. Ingyenes benlakása volt 39-nek. élelmezési
segélyben részesült 37, ösztöndijat (46 frt 40 kr.) kapott 11 növendék. A tanulóknak adott különféle jótétemények pénzértéke 3315 frt,
az intézet fentartása az 1898/9-iki tanévben 9438 frtba került,
Tudomásul vétetik.
52. (Z.) A nnilt évi ker. gyűlés 38 ik pontja kapcsán olvastatott
az egyházkerületi polgári leányiskola állapotáról és működéséről szóló
jelentés, mely örvendetes tapasztalat gyanánt kiemeli, hogy az
iskola vezetésénél a tudományos kiképzés mellett a lefolyt tanévben
is a vallásos, hazafias szellem, és nemesen érző kedély fejlesztése
volt a czél, felhasználtatott minden alkalom arra nézve, hogy a növendékek szivében az Isten akaratában való megnyugvás, s a vallásos
hitben való megerősödés ápoltassék.
Az intézet összes növendékeinek száma volt: 100. Ebben a
benlakóké 4 4 ; — több jelentkezőt helyszűke miatt visszautasítani
kellett.
A növendékek egészségi állapota általában kedvező volt, miben
a város kedvező égalja ós hygienikus viszonyai mellett nem csekély
része van az intézet uj, s a modern egészségügyi kívánalmakat is
teljesen kielégítő épületének és berendezésének is.
Az állásáról két évi buzgó működés után lemondott Kobilicz
Margit helyébe Zách Anna, polg. iskolai képesítéssel biró tanítónő
választatott meg, s a zongorázni tanuló növendékek nagy száma miatt
egy második zongora tanítónőnek alkalmazása is szükségessé válván,
erre Lehoczky Eleonóra képesített zongora tanítónő választatott meg
ideiglenes minőségben.
Az internátus ugyan jelentékeny anyagi hasznot h o z ; — az
építkezési és fölszerelési kiadásokra felvett kölcsönök azonban még
mindég igen nagy sulylyal nehezednek az intézetre.
Ezen jelentéssel kapcsolatban az intézeti iskolaszék elnöksége,
az iskolaszéki világi elnöki széknek betöltését; Zách Anna tanítónőnek
véglegesítését, s a már kerületi gyűlési határozattal elvben engedélyezett gyűjtésnek foganatosítását kéri.
Az egyházkerületi közgyűlés az intézet czélszerü vezetéséről, eredményes működéséről és fellendüléséről tanúskodó jelentést örvendetes tudomá&ul veszi, az intézetben
működő összes tanerők s különösen az intézet buzgó igaz-
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gatónője ós lelkes vezetősége irányában teljes elismerését
fejezi k i ; az iskolaszék világi elnökségének tisztéről egyházkerületünk felügyelőjévé törtónt megválasztása folytán
lemondott Szentiványi Árpád az intézet alapítása, fejlesztése és felvirágoztatása körül kifejtett érdemeiért meleg köszönetet szavaz; az ekkép megüresedett iskolaszéki világi
elnöki állás, nemkülönben a megüresedett iskolaszéki tagsági állások betöltésére nézve jelen jkv. 20 ik pontjában
történt rendelkezés; Zách Anna tanítónőt véglegesített állásában megerősíti s a kérelmezett gyűjtésnek alkalmas időben való eszközlésével a kerületi elnökséget hatalmazza fel.
5 3 . (Gf.) Olvastatott a hittanintózeti szak- és lelkészi vizsgálatról
szóló jelentés, mely szerint lelkészi vizsgálatot tett Štefánik Igor jó,
Schindler Márton elégséges e r e d m é n y n y e l ; a szakvizsgálatot pedig
Engler L a j o s jeles, Maliárik J á n o s jó eredménynyel állotta ki, K afta
Nándor ellenben a dogmatikából javitó vizsgálatra utasíttatott.
Tudomásul szolgál.
5 4 . (Z.) Püspök jelenti, hogy az egyházkerület tanítóképző intézetében a tanképesitő vizsgálatot E p e r j e s e n 1898. év szeptember hó
19. és 2 0 - á n ; nemkülönben f, é. junius hó 20., 27. és 28. napjain
tartotta meg.
A jelentkezett 4 3 jelölt közül (intézeti r e n d e s tanuló 16 ; más
intézeti ós magántanuló pedig 2 " ) 4 kitűnő, 7 jeles, 11 jó és 15
elégséges képesítőt n y e r t ; 6 jelölt pedig javitó vizsgára utasíttatott.
A képesített 37 jelöltből 22 felekezetünkben, 7 ev. r e f . ; 4. róm.
kath.; 1 gör. k a t h . ; 3 pedig izraelita vallású.
A képesítettek között kántor 16 van.
Magyar és német nyelvű képesítést kapott 6 jelölt, magyar és
tót nyelvűt 12, magyar-német és tót nyelvű képesítést pedig 3 jelölt.
Jelenti végül, hogy egyházkerületünk lelkész-tanitóinak legnagyobb
része megszerezte már a tanítói oklevelet, mi által lehetővé vált
tanítói fizetésüknek az állam által történt kiegészítése.
Legközelébb is két lelkész-tanitó tette le kitűnő eredmónynyel a
tankópesitőt.
Örvendetes tudomásul szolgál.
5 5 . (S.) Olvastatott
mely szerint:

az

érettségi

vizsgákról

szóló évi jelentés,
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1. Javító, majd pótérettségi vizsgálat 1 8 9 8 . szept. 6 — 9 napjain
Iglón tartatott. Javitó vizsgálatra jelentkezett 29 tanuló, kik közül
26-an „órett"-eknek jelentettek ki, 3-an pedig 3 hónapra visszavettettek; pótvizsgára jelentkezett 12, közülök 5-en lettek érettségi bizonyitványnyal ellátva. 7-en pedig egy év múlva teendő érettségire utalva.
2. Ugyancsak Iglón 1898. decz. 10-én 4 ifjú tette le a második
javitó érettségi vizsgát, 1 jó és 3 elégséges eredménynyel.
3. Az 1898/9-iki rendes érettségi vizsgák m e g t a r t a t t a k :
a) Késmárkon juni 1 1 — 1 5 napjain. 40 tanuló közül „jelesen"
érett lett 5, „jól" érett 3, érett 25, két hó múlva teendő javítóra utasíttatott 5, egy évre visszavettetett 2.
b) Rozsnyón
juni 1 5 — 1 6 - á n . 25 tanuló közül 5 „jelesen", 2
„jól", 11 „elégségesen" tette le a vizsgát, 2 hó múlva javítóra utasíttatott 6, egy tanuló pedig súlyos vétség elkövetése miatt szóbeli
érettségi vizsgára nem bocsáttatott.
c) Iglón juni 1 9 — 2 6 . napjain. 63 tanuló közül 5 „jelesen", 9
„jól", 34 „egyszerűen" érettnek lett nyilvánítva, két hó múlva javítóra utasíttatott 12, egy évre visszautasittatott 3 tanuló.

cl) Nyíregyházán

juni 2 0 — 2 4 . 3 1 tanuló közül 1 a „jeles",
1 1 a „jól", 13 az „egyszerű" érett, két hó múlva javítóra utasíttatott 8, egy évre visszavettetett 1 ifju.
e) Eperjesen juni 2 6 — 2 8 . 17 tanuló közül „jelesen" érett 3,
„jól" érett 3, „érett" 9, egy évre visszavettetett 2 ifju.
4. A rimaszombati egyesült prot. gymnásiumtól eltekintve — miután
ez évben a tiszai ev. ref. egyházkerület fenhatósága alatt állott — kerületünk 5 főgymnasiumában 224 tanuló jelentkezett érettségi vizsgálatra. Ezek közül „jelesen" érettnek 19 (8.48%), „jól" érettnek
29 (12.94%),

„érett"-nek

126

(56.25%) lett osztályozva, két h ó m ú l v a

teendő javitó vizsgálatra 34 (1 5.27%) utasítva, osztályismétlés ajánlata mellett egy évre 16 visszavetve (7.14%) azon 6 tanulóval együtt
(2.68%), kik elégtelen Írásbeli dolgozataik miatt szóbeli vizsgálatra
nem bocsáttattak.
5. Az elnökbiztosi jelentések mindegyikében ki van emelve a
tanárok szakavatott, buzgó, lelkiismeretes munkálkodása és a növendékekkel való atyai — a hol a szükség ugy hozta magával —
erélyes fegyelmet is gyakorolni kész, igazságos, mindig jó indulatu
bánásmódja.
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6. Megemlékeznek e jelentések azon megnyugtató, bizalmat keltő
örvendetes tényről is, hogy a kormányképviselők az egyházkerületet
képviselő elnökökkel mindenütt összhangzó egyetértéssel működtek
közre s tett észrevételeikkel vagy figyelmeztetéseikkel — mint a
milyen volt az érettségi vizsgálati utasítás 22. §-ának betartására
való figyelmeztetés, „hogy a szóbeli érettségi
vizsgálatok
alatt
a tanítás az intézetben szüneteljen"
ós a szaktanárok ügybuzgó
működése iránt mind 5 intézetünkben hangsúlyozott elismeréseikkel,
a tapasztalt tényekhez hiven, igazságszerető szakférfiakhoz méltóan
jóindulattal jártak el nagyfontosságú kötelességükben.
Örvendetes tudomásul vétetik.
5 6 . (S.) Olvastatott az egyházkerületi népiskoláknak 1898/9. évi
állapotáról szóló jelentés, mely szerint az egyházkerület mind a 1 í
egyházmegyéjéből a kimutatások beérkeztek, a melyek a mult évi
kimutatások adataival összehasonlittatván, a valóságnak megfelelő
adatokat tartalmaznak, a mi a mellett tanúskodik, hogy évenként
nagyobb körültekintéssel és behatóbb figyelemmel történik a kimutatásoknak kiállítása. A jelentós arra kéri fel az egyházkerületi közgyűlést, hogy rendelje el azt, miszerint az egyes egyházmegyékből
az évi kimutatások — azoknak behatóbb áttekintése ós összesítő feldolgozhatása ezéljából — ezentúl junius hó l-ig bezárólag küldettessenek föl.
Egyházkor, közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi s
elrendeli, hogy a statisztikai kimutatás jelen jegyzőkönyv
mellékleteként kinyomassék; egyszersmind felhívja az egyházmegyéket, hogy az egyházmegyei népoktatási táblás kimutatásokat ezentúl minden évben j un. hó l-ig terjeszszék
fel a püspökhöz.
57. (Sz.) A mult évi egyházker. közgyűlés 43. jkönyvi sz. a.
határozatára püspök jelenti, hogy a késmárki főgymnasium államsegély iránti kórvénye még mindig függőben van, miután a mult évi
egyet, közgyűlés 60. jkvi sz. a. hozott határozata folytán a nevezett
főgymnasium államsegélyére vonatkozó s előleges jóváhagyás végett
felterjesztett szerződési tervezet, az egyet, tanügyi bizottságnak oly
felhívással adatott ki, hogy véleményes javaslatát — tekintettel különösen a Jony Tivadar-féle alapítvány határozmányaira is — a jövő
évi közgyűléshez nyújtsa be.
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Sajnálatos tudomásul vétetett.
5 8 . (Sz.) A nuilt évi egyet, közgyűlés 95. jkvi sz. a. hozott
határozata folytán püspök jelenti, hogy az eperjesi collégiumnak,
továbbá a nyíregyházi, rimaszombati, rozsnyói és iglói főgymnasiumoknak, egyházkerületileg m á r jóváhagyott s a mult évi egyet, közgyűlési jkönyv 92-ik pontjánál bemutatott államsegély iránt való szerződései az egyetemes levéltárba helyeztetni rendeltettek.
Tudomásul vétetett.
5 9 . (S.) A nyiregyházai főgymnasium tanári karának a „Biblia
olvasókönyv" szerkesztése iránti indítványának t á r g y a l á s a ; miután a
tanügyi bizottság ezen ügygyei nem foglalkozhatott és igy a r r a nézve
véleményes jelentést nem tett,
a jövő évi kerületi közgyűlésre halasztatott el.
6 0 . (Gr.) Olvastatott a pénzügyi bizottság évi jelentése, mely
szerint az egyházkerületi pénztár m. é. zárszámadása szabályszerűen
megvizsgáltatván: helyesnek találtatott.; minélfogva a bizottság a pénztáros és ellenőr részére a felmentvény megadását ajánlja.
Ugyanezen bizottság j a v a s o l j a :
1. Hogy a theol. tanárokat terhelő, egyenkint 60 frt egyetemes
nyugdijintézeti belépési járulókot helyettük a tudományi alap fizesse be.
2. Hogy a háztartási szabályrendeletnek a felelősséget megállapító 31. §-a módosíttassák akként, hogy abból a b) alpont kihagyatván : az a) alpontban e szavak u t á n : „eljáró egyházkerületi pénzügyi
bizottsági tag", ez vétessék be : „különösen ós első sorban az elnök".
3. Hogy a zsinati költség-tartozás czimén a közigazgatási alap
követeléseképen nyilvántartott 4 0 0 5 frt 65 kr., mely nem kamatoztatott
s igy a közigazgatási alap zárszámadási hiányát okozta, fizettessék
vissza a tűzkárbiztositási tartalék-alapból.
4. Hogy a megcsökkent kamatjövedelem emelése szempontjából
az értékpapírok egy hányada magánkölcsönökbe helyeztessék el.
5. Hogy az árvaházi alapnak, az építésre szükségelt tőke elvonása folytán megapadt pénztári bevétele a tűzkárbiztositási tartalékalapból kárpótoltassék.
A közgyűlés

e jelentést

tudomásul

vévén:

Kulcsár

Károly pénztáros és Marusák Károly ellenőr részére, pontos
és hűséges
mentvényt

működésűk
megadja.

elismerése

mellett

a

szokott

fel-

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy a theologiai
tanárokat kötelező egyetemes nyugdijintózeti egyenkint
60 frt belépési .járulók a tudományi alapot terhelje s a
mennyiben e járulék tényleg már be is fizettetett, ennek
megtörténtét jóváhagyja.
A bizottság javaslatához képest elrendeli a közgyűlés,
hogy a tűzkárbiztositási tartalékalap tőkeszámlájáról 4 0 0 5 frt
65 kr. átirassék, mint tartozás-törlesztés a közigazgatási
alap tőkeszámlájára.
A mi az értékpapírok bizonyos hányadának kölcsönökre való fordítását illeti, ennek keresztülvitelét a közgyűlés a pénzügyi bizottság belátása s felelősségére bizza.
A háztartási szabályrendeletnek javasolt módosításához,
mert ez a felelősségről szóló határozmányokat csak gyengíthetné, a közgyűlés nem adja hozzájárulását.
Az árvaházi alap bevételének pótlására nézve tett bizottsági javaslat ellenében a közgyűlés a mutatkozó hiány
fedezeti forrásául a közjótékonyságot jelöli meg.
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61. (G.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerületi pénztár
m. é. forgalmának

kimutatását

és a m. é. mérlegszámlát, mely a

következő:
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Készpénz 1899 decz. 31-én
Tőkékben : '
Alapító leveleken
Értékpapírokban
Kötvényeken
Takarékp. betétkönyvön
Ingatlanokban
Ingóságokban

frt

1993 32

1600
142023 80
2 5 9 9 1 3 37
3 9 4 1 0 91 4 4 2 9 4 8 0 8
19631 90
3203 50

Kintlévőségek

22835 40

:

Kamatok értékpapíroknál
„
kötvényeknél
„
nyugdijaknál
Járulékok nyugdíjas tagok
„
közalapnál
„
ker. segélynél
tűzbiztosításnál
Folyó számlán árvah. pénzt.
„
„
tanítóképző
zsinati teher
összesen

415
6031
114
1292
171
177
387
142
263
4005

61
90
74

1

44

64
19
40
45
57
65

frt.

kr.

TT

2f 1 23
r- to
sa
©

kr.

Teher.
kr.

frt

kr.

Közigazgatási alap
4 0 0 9 1 91
Tudományi
„
6 4 4 1 0 42
Tanitó képző
1 1 0 3 5 6 41
Nyugdijintézeti alap
1 8 4 2 1 0 32
Árva házi
„
3 9 9 6 2 28
Zsedényi-alap
2 1 3 2 8 59
6 2 0 1 65
Stenczel-Nendtvich alap
Máday-alap
3 6 8 8 61
Baldácsy-alap
2 2 6 2 10
Czékus-alap
441 42
345 66
A. B. O.-alap
384 87
Távozó-árvák alapja
Károsodottak
26 71
Tűzkár biztosítás alapja
3 7 2 7 26
Letét alapok
3 3 4 1 0 8 4 8 0 7 7 9 39

13002 59
4 8 0 7 7 9 39

összesen

4 8 0 7 7 9 39

CO"
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6 2 . (G.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerületi pénztári alapok jövő évi költségvetését, mely a f. é. egyházkerületi körlevelek 38. sz. a. közöltetett részletesen, végösszegeiben pedig a
következő:
1. A közigazgatási
alapnál 152 frt 91 kr. egyenleg maradvány mellett 4986 frt 84 kr. szükséglet és fedezet.
2. A tudományi
alapnál 247 frt 35 kr. egyenleg hiány mellett 8266 frt 21 kr. szükséglet és fedezet. A feltüntetett hiány fedezeteül különösen az uti költségeknél elérendő megtakaritások jelöltetnek meg.
3. A Baldácsy-alapnál
207 frt 14 kr. egyenleg maradvány
mellett 4 0 9 0 frt 48 kr. szükséglet és fedezet.
4. Máday-alapnál
20 frt 40 kr. egyenleg maradvány mellett
220 frt 40 kr. szükséglet és fedezet.
5. Stenczel-Nendtvich-alapnál
140 frt 92 kr. tőkésítés mellett 281 frt 93 kr. szükséglet és fedezet.
6. Zsedényi-alapnál
3 frt 14 kr. egyenleg maradvány mellett
853 frt 14 kr. szükséglet és fedezet.
7. Tanitóképezdei
alapnál 8080 frt 05 kr. szükséglet és fedezet.
8. Nyugdijintézeti
alapnál 3906 frt 83 kr. egyenleg hiány
mellett 14340 frt 96 kr. szükséglet és fedezet. A hiány a tőkéből
való leirás által lesz elenyésztetendő.
9. Árvaházi
alapnál 1039 frt 42 kr. egyenleg hiány mellett
4 5 7 9 frt 30 kr. szükséglet és fedezet. A hiány a közjótékonyságtól
várja fedezeti forrását.
A közgyűlés ezen költségvetést elfogadja s az 1900.
/

évre megállapítja.
63. (Z.) Ezzel kapcsolatban felvétetett még és olvastatott az eperjesi
ker. collégium számvizsgáló bizottságának az 1898. évi számadások
megvizsgálását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonata, az 1897. évről 468
frt 23 kr.-nak, az 1898. évről pedig 60 frt 26 krnak és az ugyanazon évre a tanítóképző által felhasznált 8 öl fa árába 72 frt összeg,
mint tartozásnak, a szervezeti szabályzat 26-ik §-a értelmében az
egyházkerületi pénztárból a collégiurni főpénztárba való befizetése
tárgyában.
Püspök indítványára: ezen folyó természetű ügynek
elintézése az egyházkerületi elnökség és a collégiurni fel7
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ügyelőnek adatik ki, kimondatván, hogy minden ily természetű ügy a kerületi gyűlés elé nem tartozik.
6 4 . (S.) Olvastatott az egyházkerületi árvaház bizottságának évi
jelentése, mely utalással arra, hogy az 1898-ik évről is nyomatott
részletes jelentést küldött az egyes egyházaknak, iskoláknak, az árvaház rendes, rendkívüli és pártoló -tagjainak, örömmel közli, hogy az
u j árvaház építése teljesen befejeztetett és hogy 1898. évi október
8-ika óta már benne laknak az árvák. Ez a félemeletszerü épület
czéltudatosan tervezett és kellően berendezett helyiségeivel a háromszobás árvaatyai lakáson kivül 4 0 növendék számára nyújthat helyet.
Az építkezési kiadások a következők: a főépület fölépítésének általány-összegű költsége 1 6 0 0 0 frt, a berendezés, bebútorozás 2 0 0 0
frt, mellékmunkálatok, kerítések 7 0 0 frt, csatornázás 3 0 0 frt, az alsó
folyosó ablaka 1 5 0 forint, kertrész-vásárlás 3 0 0 forint, összesen
1 9 4 5 0 frt.
Az árvaház 1898-ik évi bevételei tettek 1 5 7 9 frt 06 krt., ehez
járult az 1897-ik évi pénztár-maradvány 183 frt 87 kr. és az egyházkerületi pénztár által -nyújtott 2 2 0 0 frtnyi ellátmány, mely 3 9 6 2
frt 93 krból Miskolczra folyt be 8 5 frt 4 2 kr. s az árvaház 1898.
évi szükségleteire fordíttatott 3 7 3 5 frt 06 kr., tehát az 1899. évre
maradt készpénz 142 frt 46 kr.
Sajnálattal jegyzi meg a bizottsági jelentés, hogy sok egyház
van még kerületünkben, mely nem vesz tudomást kerületi árvaházunk
létezéséről ós nem járult annak támogatásához egy fillérrel sem. Nagy
aggodalomra ad okot az is, hogy ugy a rendes, mint a rendkívüli
tagok, valamint a pártolók és a külföld adományai czimón is jóval
kevesebb folyt be az 1898-ik évben, mint az előző években, csupán
az iskolai gyűjtések eredménye nem maradt hátra a mult évek átlagos eredményén. Sajnálattal hozván fel azokat a bizottsági jelentós,
ugyanakkor hálával emlékezik meg Nehrer Gyula rozsnyói lakosról,
ki az 1898. évben 1 0 0 frttal növelte -régebbi alapítványát, majd időközben elhalálozván, vógrendeletileg is 1000 frtot hagyott árvaházunk
czóljaira. Dolezsal Körmendy Antónia, gácsi (róm. kath.) urnő 5 0 0
frtot adott az árvaházi alaphoz, oly kikötéssel, hogy ezen összeg 4°/o-os
kamatozó részére haláláig jogot formál.
Az 1898-ik évben gondozott az árvaház 29 növendéket (17 fiút
és 12 leányt). Ezek közül az intézetben lakott és neveltetett 26, a
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kerület eperjesi tauitóképezdéjében taníttatott 3. Anyanyelvre nézve
volt: magyar 18, német 8 és tót 3.
Az árvaház Rozsnyón fedezett összes évi kiadásaiból esett egyegy árvára átlag 130 frt 55 7 /o kr. Ha pedig csupán az élelmezésre
fordított összeg osztatik meg az élelmezett (26 növendék, 3 cseléd,
árvaatya és családja) 33 személy között, akkor kitűnik, hogy egy-egy
személy évi élelmezése átlag 4 5 frt 7 0 4 / n krba, tehát naponként 12V2
krba került.
A rnult évi kerül, közgyűlés engedélye alapján 1898 szept. 1-én
évi 80 frt tartásdíj fizetése mellett 2 fizető növendék vétetett fel, kik
az árvákkal együtt laktak és ezekkel egyenlő bánásmódban részesültek és az intézet vezetését semmi tekintetben nem nehezítették.
Az árvaház 1898-ik évi élete csendes és rendes lefolyásu volt.
Az árvaházi bizottság javaslatát
mint kérelmet — következőkben terjeszti elő: Hasson oda az egyházkerületi közgyűlés, hogy
az árvaház rendes, rendkívüli és pártoló tagjainak száma szaporodjék és hogy tekintettel az építkezésre, a külföldről is nagyobb segélyt
kapjon.
Az egyházkerület egyik emberbaráti jótékony keresztény alkotása: az árvaház fokozatos gyarapodását, fejlődését, a gondozott szegény árváknak uj, alkalmas épületben
elhelyezését, gondos ellátását az egyházkerületi gyűlés örvendetes tudomásul veszi, elismerését szavazván az árvaházi
bizottságnak, folytatva ez évben is lankadatlanul buzgó
gondoskodásáért árváink ügyében és árvaházunk érdekében.
Egyúttal megkeresi a kerületi közgyűlés az egyes egyházak
ügyintézőit, első sorban pedig a lelkészeket és tanítókat,
hogy árvaügyünk felkarolása érdekében mind serényebben
oda hassanak, hogy az árvaház rendes, rendkívüli és pártoló tagjainak száma gyarapodjék és hogy nevezetesen az
árvaházi „iskolai adományok" begyűjtésére lehetőleg mindenütt kiváló gond fordittassók.
6 5 . (Z.) A Baldácsy-segélyekre nézve eljárt bizottság jelenti,
hogy folyamodtak: 40 egyház (mult évben 49), 24 lelkész (mult évben 28), 28 lelkészözvegy (mult évben 27), 2 lelkészárva, 1 tanitóözvegy és a dunántúli kerületből 1 tanárárva. Javasolja e bizottság,
hogy ez évben 2 0 8 0 (mult évben 1910) frt osztassék ki segélyül és
7*

pedig a lelkészekre nézve azon irányelvre való tekintettel, hogy első
sorban azok segélyeztessenek, a kik nem részesülnek állami és közalap segélyben.
A közgyűlés ezen javaslatot elfogadva, a folyamodók
közül a Baldácsy-alapból a következőket segélyezi:
1. mint pusztuló és insóges egyházközségeket 70 forintjával : Kölesét, Restért, Kun-Taplóczát, Várgedét, Her/ nád-Vócsót, Tokajt és Plavniczát. Segélyösszeg: 490 f r t ;
2. mint építkező egyházközségeket 30 f r t j á v a l : Harasztot, Mernyiket, Fancsalt, Csanálost,, Uj-Klenóczot, Hacsavát,
Gerlicsét, Rudnát, Szomolnokot ós Vázseczet. Segélyösszeg:
300 f r t ;
3. A lelkészek közül egyenként 50 frtjával: Liptai Laj o s eperjesi, Zemán János abosi, Ostermann Pál ránki,
Klimó Mihály boczabányai, Baloghy Farkas margonyai, Kemény Lajos osgyáni és Krcsméry Miloszláv jaszenovai
lelkészeket. Segélyösszeg: 350 frt.
A lelkószözvegyek közül egyenként 40 frttal: Palásty
Gáborné, Vitányi Adolfné, Vaskó Jánosné, Bartliolomaeidesz
Gyulánó, Noszák Theofilné, Pankuch Tamásnó, Ozukker
Jánosné, F a r b a k y Józsefné,^Kmeti Jánosné,>Okályi Adolfné,
Fizély Frigyesné, Benyo Jánosné ó + K a c s k a Sámuelnó ;
egyenként 30 frtjával pedig: Scultóty Edónó,^Szalagyi Miliályné, Terray Béláné, Lám Lajosné, Belicza Mártonné,
x.Nemes Pálné, (Vida L a j o s n é , \ B o h u s Gyuláné, Philadelfy
Adámné, .Hodzsa Mihályné,£jjehóczky Jánosné, Simkovits
Pálné, >Javassy Lajosné ós Kellő Györgyné. Segélyösszeg:
9 4 0 frt.
Az egyházkerületi közgyűlés felkéri egyúttal a püspököt, hogy Dobsinszky Emilia ós Emma elaggott, vagyontalan
lelkészárváknak a Baldácsy-alap tartalékjából való segélyeztetése iránt belátása szerint intézkedjék.
Zsaskó szerencsétlenül járt árvái egyházközség a kerületi felügyelő által kezdeményezett gyűjtésből 55 frtot ós
a kárvallottak számára fenmaradt alapból 28 frt 70 krt,
összesen 83 frt 70 krt kap.
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6 6 . (Z.) Felvétetett az ösztöndijakért
ványra vonatkozó előadói jelentós.

beérkezett

két

folyamod-

A közgyűlés az 1897. évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 62-ik pontjában megállapított elveket tartva szem előtt,
Möhr Gryőző kolozsvári egyetemi bölcsészet hallgatónak,
nemkülönben a tanári pályára készülő Schneider Béla érettségit tett merényi lakosnak, tanulmányaik folytathatására
egyenként 100 — 1 0 0 frtot szavaz meg ösztöndíjul a kerületi alapból.
Az ekként, felmaradó 375 frt a püspök kezéhez utaltatik ki oly czólból, hogy ezen összeget a mutatkozó szükséghez képest bittanintézetünk hallgatóinak segélyezésére
fordítsa.
^j>7 v 2(Z-)---01vflstatott Radvány István egyházkerületi tüzkárbiztositó biztosnak évi jelentése, mely szerint a Fonciére pesti biztosító
intézetnek az 1898/9-ik évi biztositások utárf~Ós~pe4íg
~~~
1. "az- 0 gy há/ak h i ? t.n s i tá.si

4326 frt 20 és

V2 kr. ;
2. tisztviselők dijai fejében pedig 282 frt 67 k r . ;
3. hivek biztosításából 4 frt 60 k r . ;
4. végül egyházi hivatalnokok termény biztosítása után 46 frt 55 kr.
Hogy a fenti ezimek alatt imént felsorolt biztosítási dijak főösszege, vagyis 4 6 6 0 frt 2V2 kr. összegnek 4 0 % - á t kitevő 1 8 5 3 frt
53 és tél kr. a szerződés értelmében az egyházkerület pénztárába
beszállittatott s hogy az utolsó évben tüzkáreset volt Harasztiban,
hol 650 frt, Leibiczon, hol 925 frt és Tiszolczon, hol 29 frt és
17 kr. lett kifizetve,
A kifizetett összeg 6604 frt és 17 krt tesz ki.
A jelentés örvendetes tudomásul szolgál, Radvány István kerületi tűzkárbiztositási biztosnak pedig odaadó lelkes
és önzetlen fáradozásáért a közgyűlés őszinte elismerő köszönetét nyilvánítja.
6 8 . (Z.) Felvétetett az egyházmegyék járulékának kivetése.
A közgyűlés az egyházmegyék vonatkozó nyilatkozatainak meghallgatása után a folyó évi járulékokat az eddigi
összegekben következőleg részletezve állapítja m e g :
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Árva
fizet a közigazg. és tudom. pénztárba
és
Brassó „ a
„
»i
51
és
Gömör „ . a
55
55
és
Hat sz. v. „ a
. 55
55
Hegyalja „ a
„
és
55
55
Kishont „ a
és
„
•55
55
Liptó
„ a
„
és
55
55
és
Sáros
„ a
55
n
Tátraalja., a
és
„
55
55
Tiszavid. „ a
,,
és
55
XIII v. „ a
„
és
55
55

7.5 frt — krt
150 55
55
789 55 92 .,
417 5? 24 „
167 55 75 „
4 2 0 55 72 „
2 4 0 55 30 „
140 55 20 „
277 55 28 „
467 55 30 „
689 55

„

Összesen 3 8 3 5 frt fe kr.
(»9. (S.) Olvastatott az egyházkerületi nyugdíj intézeti bizottságévi jelentése, mely szerint a bizottság a mult évi kerületi gyűlés óta
egy ülést tartott ( 1 8 9 8 decz. 15.) és részben ezen ülésében, részben későbben elnökségi végzéssel 13 esetben szavazott meg nyugdijat,
még pedig három munkaképtelenné vált tanárnak, Zsarnoviczky Istvánnak 100 frtot,7 Pák h Károlvnak 200 frtot, Kuncz Ödönnek 200
f r t o t ; négy munkaképtelenné vált tanítónak: Horvay Jánosnak 20 frtot,
Káli Mártonnak 50 frtot, Czékus Istvánnak 2 0 0 frtot, Csink Jánosnak 20 f r t o t ; három lelkészözvegynek: Simkovies Pálnénak 100 frtot,
Kellő Györgynének 20 frtot, Terray Bélánénak 200 f r t o t ; egy tanitóözvegynek: Janko Károlynénak 20 frtot; egy lelkészárvának: Philadelphi Vilmának 20 frtot; egy tanárözvegynek: Holub Józsefnénak
2 0 0 frtot, összesen 1350 frtot, tulajdonképpen azonban csak 1150
frtot, a mennyiben az utolsó helyen nevezett tanárözvegynek megszavazott, 200 frt nem képez a nyugdíjintézetre nézve ujabb terhet,
miután ez összeget előtte munkaképtelenné vált férje húzta. A bizottsági jelentés szerint a nyugdijmegszavazásokra vonatkozó határozatok
és végzések — a fennálló szabályrendelet értelmében — megerősítés
végett a kerületi elnökséghez lettek fölterjesztve. Függőben maradt
az elintézés ez ügyben. A nyugdíjintézetnek ugyanis egyik tagja a
mult évben másodszor megnősülvén, második nejének nyugdíjjogosultsága iránt kérvényezett az alapszabályok 11. §-át módositó 1869.
évi kerül, közgyűlés 36. jkvi pont 4. alatti határozata értelmében. A
bizottságnak ezen ügyben azon intézkedése, hogy a jogosultság ezen
esetben fennáll, hatályba nem lépett, megerősítést nem n y e r t : „a meny-
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nyiben az 1891. évi kerül, közgyűlés a feltételek megmásitása
czéljából minden rendes és pótfelvételt megszüntetett, az u j szabályzat pedig a régi tagokra nézve is a f. évi kerül, közgyűlésen jön
döntés alá. Elvégre indítványozza a bizottsági jelentés, hogy félremagyarázhatások kikerülése czéljából, addig is, mig a fennálló alapszabályok érvényben maradnak, azoknak 16. §-a a) alpontja második
kikezdése után, a mely ugy szól: „Ha valaki önvétsége miatt egyházi hatósága által fosztatnék meg hivatalától, az a maga személyére
nézve elveszti nyugpénzét",
a következő szavak tétessenek: „addig

teljesített

befizetései

sem téríttetvén

vissza11.

A kerül, közgyűlés e jelentést tudomásul veszi, az
intézet válságának lehető beszüntetése iránt a jelen közgyűlésen tett ujabb intézkedések következtében a nyugdijintézeti bizottság minden további működését beszünteti, a nyugdijintézeti ügyekben minden ezentuli teendőket a jelen közgyűlés jegyzőkönyve 22. pontja alatt megválasztott ötös
bizottsághoz utalja, a melynek elbírálása ós javaslattótele
alá a jelen jelentésben érintett két kérdés is bocsáttatik,
egyébként elismerést szavazván a nyugdijintézeti bizottságnak és nevezetesen kettős elnökségének buzgó működéséért,
70» (Z.) A mult évi jegyzőkönyv 54. pontjánái elnökség jelenti,
hogy az egyházmegyék évi számadásaikat beterjesztették, ezek azonban, miután a kerületi számvevőszék egyházi elnökének súlyos és
hosszas betegsége miatt ülést nem tarthatott, meg nem vizsgáltattak.
A fennállott VII. b. városi esperesség nyugdijintézeti vagyonára
vonatkozó számadását az erre kitűzött határidőn belül beterjesztette,
az megvizsgáltatván, rendben és helyesnek találtatott.
Kívánatos lenne, hogy az egyházközségek és egyházmegyék számadásaikat egységes minta szerint vezessék s ezért idevonatkozóan
gondoskodás történt, hogy az egyetemes gyűlés vonatkozó határozatának hozatalánál ezen elvnek figyelembevételével rendelkezzék.
A jelentés tudomásul szolgál azzal, hogy a ker. számvevőszék az egyházmegyék számadásait haladéktalanul vizsgálja meg s jelentését a jövő évi kerületi közgyűlés elé
terjeszsze.
71. (Sz.) A Reischel-féle alapítványhoz az árvái és liptói egyházmegyék által támasztott igény tárgyában ezen ügy előadója jelenti,
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hogy a mult évi egyet, közgyűlés 101. jkvi sz. a. hozott határozata
folytán, ugy egyházkerületünk mult évi közgyűlésének 56. jkvi számú
határozatában foglalt nyilatkozata, valamint a dunáninneni egyházkerületnek ez ügyre vonatkozó nyilatkozata, a Reischel-alapitványt
kezelő bizottsághoz tétetvén á t ; ezen bizottság véleményes jelentése
s annak folytán az egyet, közgyűlésnek érdemleges határozata bevárandó.
Tudomásul

vétetett.

72. (S.) Az egyházkerületi gyámintézet évi működéséről szóló
j e l e n t é s r e vonatkozólag:
a kerületi közgyűlés kerületi gyámintézetünknek saját
hatáskörében tett intézkedéseit és hozott határozatait —
melyek az ezen jegyzőkönyvhöz mellékletképen
csatolt
kerül, gyámintézeti közgyűlési jegyzőkönyvben foglalvák —
helyeslőleg tudomásul veszi és mindazoknak, a kik ezen
áldott intézetünk érdekében úgyis mint ügyvezetők, úgyis
mint jótékonyan alapítók és adományozók az elmúlt év
folyamában is .buzgólkodtak, a maga részéről is elismerést
m o n d : egyházaink és tanintézeteink mindannyiának szivére
kötvén ezentulra is a gyámintézet áldástterjesztő, buzgó
munkáját, valamint a gyámintózeti alapszabályoknak minden
részletében való pontos megtartását.
73. (N.) A tátrai fürdőtelepeken való lelkészi szolgálat rendszeresítése tárgyában jelenti az elnökség, hogy a mult év óta sem
Barlangligeten sem a Csorba-tónál ez érdekben nem törtónt ujabb
mozzanat; U j - T á t r a f ü r e d r e pedig a f. é. aug. hóban teljesítendő lelkészi szolgálatra Materny L a j o s főesperes küldetett ki.
Tudomásul szolgál.
74. (G.) A jövő évi közgyűlés helyének és idejének kitűzésével
a közgyűlés az elnökséget bizza meg.
75. (Sz.) A mult évi egyházker. közgyűlés 5 7 . jkvi sz. a. hozott határozata folytán a liptói egyházmegye beterjeszti a Tranovszkyegylet alapszabályait s ezen egyletnek számadásait az 1 8 9 5 . évtől
kezdve.
Mielőtt egyházker. közgyűlés ugy a nevezett egylet
alapszabályai, valamint a beterjesztett számadások felett
érdemlegesen határozna, az összes ügyiratokat azon kérés-
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sei teszi át a dunáninneni egyházkerülethez, hogy netalárii
észrevételeit püspökkel közölje.
76. (Z.) Elnöki jelentés, mely szerint Majerka és Mühlenbach
egyházközségek a múlt évi I. jkv. 30. pontja alatt hozott azon határozatot, mely kimondotta, hogy mindaddig szavazásra jogosultságuk
nincsen, a mig a lelkészi állomásaikat be nem töltik : — az egyetemes közgyűléshez felebbezvén, ennek 32-ik jkvi pontja értelmében
kerületünk határozata indokai alapján helybenhagyatott.
Tudomásul szolgál.
77. (Sz.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 59. jkvi számú
határozatára püspök jelenti, hogy a n.-rőczei egyházközségnek iskolái
államosítását jóváhagyó ezen egyházkpr. közgyűlési határozat ellen
benyújtott felebbezése a mult évi egyetemes közgyűlés 33. jkvi számú
határozata által — a jelzett egyházkerületi határozat jóváhagyása
folytán — mellőztetvén: az igy jogerőre emelkedett határozat mult
évi. deczember hóban végrehajtatott.
Tudomásul vétetett.
78. (Sz.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 6 0 . jkv szám alatt
hozott határozatára, melyben a fekete-lehotai ev. e>yház elemi iskolájának államosításához közgyűlésünk jóváhagyásával nem járul s
mely határozat a mult évi egyetemi közgyűlés 31. jkvi számú határozatával helyben hagyatott, — püspök jelenti, hogy nevezett egyház,
elemi iskolájának államosítására irányuló kérését megújította s ezt,
valamint az iskola államosítására vonatkozó szerződós-tervezetet elfogadás illetőleg megerősítés végett a gömöri egyházmegye 1898.
évi november hó 23-ik napján tartott rendkívüli közgyűléséhez benyújtotta; ezen kérelemhez és szerződés-tervezethez az egyházmegyei
közgyűlés V. jkvi sz. a. határozatával hozzájárulván, azt jóváhagyás
végett közgyűlésünkhöz felterjeszti.
Közgyűlés az ügyiratoktól arról győződvén meg, hogy
a fekete-lehotai egyházközségnek nem állanak rendelkezésére
olyan pénzforrások, melyek ezen iskolának fen tartását lehetővé tennék; miután mult évi közgyűlésünk 60. jkvi sz.
a. határozatának indokai, ezen tényállás megállapítása folytán
most már fenn nem forognak, ezen határozat megváltoztatásával kimondja: hogy a gömöri egyházmegyének a feketelehotai elemi iskola államosítására vonatkozó határozatát
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j ó v á h a g y j a s az államosítás tárgyában kötött s múlt évi
közgyűlésünk 60. jkvi pontjánál bemutatott szerződést megerősíti s ezen határozatot az összes ügyiratokkal, Ja legközelebb tartandó egyetemes közgyűléshez felterjeszteni rendeli.
79. (Z.) Elnökség jelenti, hogy a m. é. ker. gyül. jkv. 64-ik
pontja értelmében a liptói egyházmegye által a dunáninneni egyházkerülettől zsinati költségek czimén igényelt 4 3 1 frt 4 5 krnak kifizetése iránt ezen egyházkerülethez megkeresést intézett, ez azonban már
az ottani kerületi gyűlés után érkezvén m e g : csupán a f. évi kerületi
közgyűlésen fog tárgyaltatni.
T u d o m á s u l szolgál.
8 0 . (Z.) Olvastatott a brassói m a g y a r egyházmegye jelentése,
mely szerint az 1896. évi közgyűlés jegyzőkönyve 64-ik pontjában
.hozott azon felhívásnak, mely szerint a népiskolai vallástanitást fokozatosan, és pedig a 111-ik évfolyamtól kezdve a lelkészek vállalják
magukra. P ü r k e r e c z e t , Tatrangot és Bácsfalut kivéve, mely utóbbi
két egyházközségnek lelkésze előrehaladott koránál fogva kíméletet
igényel — elégtétetett.
Örvendetes tudomásul szolgál.
81. (Gr.) Olvastatott az árvái egyházmegyének f. é. közgyűléséből
kelt felterjesztése az iránt, hogy felső Árva diasporája részére Trsztena székhelyivel egy missionáriusi lelkészi állomás rendszeresittessék,
a trsztenai kir, r. kath. gymnasiumban a vallástanítás kötelezettségével.
A közgyűlés e felterjesztést indokoltnak találván: Trsztenát a missiói központok sorába felveszi s az annak
szervezésére szükséges anyagi segélyt a közalapból szorgalmazni fogja.
8 2 . (Gr.) A gömöri egyházmegye az elemi mindennapi és ismétlő iskolai vallástanitásra nézve tantervet terjeszt be megbirálás végett.
E tanterv véleményezés végett kiadatik a tanügyi
bizottságnak.
83. (Z.) Olvastatott a kishonti egyházmegye f. é. közgyűlésének
XXVI-ik határozata, melyben felkéri az egyházkerületet: intézkedjék
a „Háztartási szabályrendeletnek" s ü r g ő s elkészítése, s ebben az
egyházi alkotmánynak az egyházi adók kivetésére vonatkozó vitás és
sok zavarra alkalmat nyújtó egy.es rendelkezéseinek kellő megvilágítása és szabályozása iránt.
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Miután az egyetemes közgyűléz ez irányban a munkálatokat foganatba vette: tudomásul szolgál.
8 4 . (Z.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 55-ik pontja
kapcsán püspök jelenti, hogy a ráhói egyházközség a kishonti egyházmegyének mult évi jegyzőkönyve VII. pontjában hozott határozata ellen felebbezóssel élt.
A közgyűlés a felebbezést, miután az az egyházi alkotmány rendelkezéseivel ellentétben, a fokozatos fórumnak,
c

7

jelen e s e t b e n : az egyházkerületi hatóságnak mellőzésével,
közvetlenül az egyetemes közgyűléshez intéztetett, visszaadni
rendeli.
8 5 . (Sz.) A liptói egyházmegye megerősítés
és fokozatos felterjesztés czéljából beküldi a Liptó-Szt.-Miklóson 1 8 9 6 . évben alakult
„ág. hitv. ev. hittanhallgatók és tanitóképezdei növendékeket segélyező
egylet" alapszabályait, mely alapszabályok már korábban közvetlenül
a m agy. kir. belügyminisztériumhoz terjesztettek tel ; onnan azonban
azon értesítéssel küldettek vissza, hogy az alapszabályok csak azon
esetben fognak érdemleges tárgyalás alá vétetni, ha előbb azok az
illetékes egyházi egyet, közgyűlésnek jóváhagyási záradékával láttatnak
el. Az alapítók ezen m:n. rend. folytán az alapszabályokat a liptói
egyházmegyei közgyűléshez nyújtották be, niely azt 1 8 9 9 . évi jul.
6-án tartott közgyűlésében jóváhagyta s közgyűlésünkhöz felterjesztetni rendelte.
Egyházker. közgyűlés ezen egyesület megalakulását
helyesléssel és méltánylással f o g a d j a ; minthogy azonban
az alapszabályok 2-ik és 19-ik §-aiban a segélyezés feltételéül az van kikötve, hogy abban csak „oly ifjak részesülhessenek, kik az ág. hitv. evang. tót nyelvű egyházak
lelkészei, vagy tanítóiul szándékoznak magukat kiképezni",
— az alapszabályok ezen §-ait, mint az „alkotmány" 31.
§-ába ütköző rendelkezést egyházker. közgyűlés el nem fogadhatja s épen ezért, mielőtt ezen alapszabályok jóváhagyása kérdésében h a t á r o z n a : visszaküldiazokat a liptói egyházmegyéhez oly értesítéssel, hogy az illető egylet alapszabályai akként módosíttatnak, miszerint „segélyben részesülnek azon ifjak, kik a [magyarországi ág. hitv. ev. egyházak lelkészei vagy tanítóiul szándékoznak magukat kiké-
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pezni" — ez esetben az alapszabályok jóváhagyása és
az egyetemes közgyűléshez leendő felterjesztése érdemében
határozni fog.
Egyik akadálya volt az alapszabályok megerősítésének
azon körülmény is, hogy a liptói egyházmegyében már korábban megalakult Tranovszky-egylet s a jelen alapszabályok
mellett megalakult egylet ugyanazon czél kitűzésével s
ugyanazon tényezők közreműködésével van tervezve; ennélfogva közgyűlésünk ezen feltűnő jelenségre való hivatkozással, kérdést intéz a liptói egyházmegye utján az egylet
alapitóihoz: mily törekvések által vezéreltetnek, az ugyanazon czéltszolgáló s mégis két külön szervezettel biró egylet
megalakításánál.
8 6 . (Sz.) Felvétetett a sáros-zempléni egyházmegye f. évi julius
hó 12-én tartott közgyűlésének 17. j k vi sz. a. hozott azon határozata,
melyben a girálti ev. egyház által elemi iskolájának államosítását
kimondó és mult 1 8 9 8 . évi jul. hó 3-án tartott közgyűlésében hozott
határozat jóváhagyatik
s hozzájárulás és megerősítés végett jelen
közgyűlésünkhöz felterjesztetik.
Közgyűlésünk a felolvasott ügyiratokból egyrészről arról
győződvén meg, hogy .a nevezett egyházközségnek nem állanak rendelkezésére oly anyagi eszközök, melyek az iskolának kellő színvonalon való fentartásához szükségesek;
másrészről meggyőződvén arról is, hogy az egyházközség
és egyházmegye által az iskola átadásánál oly feltételek
köttettek ki, melyek egyházunk felekezeti érdekeit kellőképen
biztosítják: a girálti iskolának államosítása tárgyában hozott
egyházmegyei határozatot j ó v á h a g y j a s utasítja a girálti
egyházközség elöljáróságát, hogy az államosításra vonatkozó szerződést megkötvén, azt j ó v á h a g y á s végett első
sorban a sáros-zempléni egyházmegyéhez, s annak útján az
egyházker. elnökséghez terjeszsze fel.
8 7 . (N.) A tiszavidéki egyházmegye felterjesztést intéz a kerü
lethez azon s a j n o s ügyben, hogy Nagybánya város több iskolájában
a tanítást megelőző imák alkalmával a növendékek, tekintet nélkül
vallásfelekezetükre, keresztet v e t n e k ; ezen törvényellenes szokás megszüntetésére az illetékes lelkész panaszt emelt a vallásügyi minisz-
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terhez, a kitől elutasitó választ kapott, ezekhez képest kéri a kerületi
gyűlést, hogy az egyetemen utján tegyen ezen törvényellenes szokás
megszüntetésére felterjesztést.
Kerületi közgyűlés ezen felterjesztést azzal a d j a vissza
a tiszavidéki főesperesnek, hogy azt kellőképen felszerelve
n y ú j t s a be a püspöknél, a ki ahhoz képest fog saját hatáskörében intézkedni.
8 8 . (G.) Olvastatott a tiszavidéki egyházmegyének f. é. közgyűléséből kelt felterjesztése a kisebb javadalmazási! lelkészektől elvont
m. é. államsegélynek haladéktalan kiosztása iránt.
A közgyűlés kijelenti, hogy a kisebb javadalmazási! lelkészek részére a k o r m á n y által folyósított államsegély a
c o n g r u a törvény életbelépése következtében ez évre m á r
nem utaltatott ki.
A mennyiben pedig e felterjesztés azon segélyre vonatkoznék, mely a közalapból szokott volt kiosztatni s melynek a mult évre utolszor való kiosztását, a m. é. egyetemes közgyűlés a c o n g r u a törvény életbeléptetése s végrehajtásától tette f ü g g ő v é : a közgyűlés ezen feltételes segélynek függő kérdését az egyetemes közgyűlésre kiküldött
képviselők figyelmébe a j á n l j a .
8 9 . (Gf.) Olvastatott a collégiumi igazgató választmány kérelme
az egyetemes közgyűléshez intézett azon folyamodványának pártolo
felterjesztése iránt, hogy a supplikánsoknak a dunántúli egyházkerület
s némely más egyházkerületbeli egyházmegye területéről történt eltiltásával szemben, szerezzen az egyetemes közgyűlés érvényt, a supplikatio fentartását kimondó m. é. határozatának.
A közgyűlés ezen folyamodványt pártolólag terjeszti
fel az egyetemes közgyűléshez, maga részéről is szükségét
látván az intézkedésnek.
9 0 . (Z.) Olvastatott és tárgyaltatott a tiszavidéki egyházmegye f. é.
közgyűlési j k vének 26. pontja, a Sártory-féle debreezeni alapítvány
jogi természetének megállapítása és annak ellenőrizése tárgyában.
Kiadatik az egyházkerületi elnökségnek azzal, hogy az
alapitó levélnek ós egyéb okmányoknak 'beszerzése s ennek
megfelelően a, továbbiak iránt s a j á t hatáskörében intézkedjék ; — jelentése a jövő közgyűlésre elváratván.
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91. (Z.) Elnökség bemutatja a tuhrinai fiókegyház hiveinek feiebbezését, melyben a sárosi egyházmegyének — a zsegnyei tanitó
részére igás napszám szolgáltatásának kötelezettségét megállapító —
határozatát megváltoztatni, s magukat e kötelezettség alól felmentetni
kérik.
A közgyűlésen jelenlévő sárosi e s p e r e s a vonatkozó sérelmes
egyházmegyei határozatot nem tudván előmutatni, — ennek hijján
pedig érdemleges határozat nem hozható, ezért:
a közgyűlés a beadványt a sárosi esperesnek kiadatni rendeli azzal, hogy azt a vonatkozó egyházmegyei határozattal
felszerelve a jövő évi közgyűlés elé idejében felterjeszsze.
92. (Sz.) Olvastatott a rozsnyói ág. h. evang. egyház elnökségének folyamodványa, melyben a kebelében évtizedek óta betöltetlenül álló második lelkészi állás rendszeresítésére és betöltésére az
engedélyt megadni kérelmezi.
Egyházkerületi közgyűlés a rozsnyói ev. egyház ezen
törekvését elismeréssel veszi t u d o m á s u l ; mindaddig azonban, mig az egyházközség a lelkészi hiványt be nem mutatja, nem bocsátkozhatik az egyházközség kérésének tárgyalásába.
9 3 . (N.) Olvastatott az egyházkerületi tanári értekezlet Nyíregyházán 1899. évi aug. 8-ikán felvett jegyzőkönyve, mely szerint a
r e n d e s elnökének 3 évre F i s c h e r Miklós iglói gimnáziumi igazgatót
választotta meg. a nyugdijintézeti válságnál a tanárok ós tanítók kötelező kilépése helyett az önkéntes kilépést kívánja, a supplicatio további fentartását kéri, a tanügyi rendtartásnál több módosítást ajánl,
az államilag kinevezett tanárok részére vasúti kedvezményt kiván kieszközöltetni s ennek ügyében mozgalmat szándékozik indítani a kebelbeli főgymnasiumok körében.
Tudomásul szolgál.
9 4 . (Gr.) Felvétetett az egyházkerületi polgári leányiskolái iskolaszék elnökségének az egyetemes közgyűléshez intézett folyamodványa
3 0 0 0 frt kamatnélküli kölcsön engedélyezése iránt.
Miután az egyházkerületi polgári leányiskola hasonló
kérelmével a m ült évben m á r egyszer elutasitíatott; a közgyűlés ezen folyamodványt kiadja az elnökségnek, h o g y a n n a k
kedvező elintézését személyes közbenjárás utján megkísérelje.
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9 5 . (G.) A jegyzőkönyv hitelesítésével az elnökség mellett, a
jegyzőkön kivül Raclvány István, Münnich Kálmán,
Materny L a j o s , Simkovics J á n o s és Ruzsiak J á n o s tagokból álló hitelesítő bizottság bizatik meg.
9 6 . (G.) A tárgysorozat kimerítése után elnöklő felügyelő köszönetet mond elnöktársának, a püspöknek, a közgyűlési tárgyak megismertetése s a tárgyalás irányításában nyilvánult t á m o g a t á s a é r t ; a
jelenvoltaknak pedig mindvégig tanúsított ügybuzgó é r d e k l ő d é s ü k é r t ;
s azon óhajjal fejezi be z á r ó b e s z é d é t : vajha amint most történt,
ugy a jövőben is, az eltérő egyéni nézetek összhangba olvadnának
ós meghajolnának a magasabb egyházi közérdek kívánalma előtt!
E r r e válaszolólag a püspök azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy
ha köszönet illet itt valakit, ugy ez a köszönet első sorban az elnöklő felügyelőé, ki a közgyűlést kitartó türelemmel és tapintattal
vezette s a kit az egyházkerület állandó bizalma, ragaszkodása s
üdvkivánata kisér továbbra is.
Ezzel a püspök hálaadó imája után a közgyűlés bezáratott.
Kelt, mint fent.

egyházmegyei főjegyző, k i egyszersmind
jegyzökönyvet szerkesztette.

v. főjegyző,

jegyző.

Égyzö.

jegyző.

jegyző.

Hitelesíttetett a Csorbai-tónál, 1899. évi augusztus 24-én, a jegyzőkönyv 94-ik pontjában kiküldött bizottság által:
egyházkerületi felügyelő.
püspök.
egyházmegyei felügyelő.
föesperes.
egy házmegy e i fel ügyel ö.

mellekletek.
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Melléklet I. a jegyzőkönyv 4-ik pontjához.

Köszönő irat a nyíregyházi egyháznak.
Tekintetes

és N agy tiszteletű

Egyházközségi

Elnökség!

E g y h á z k e r ü l e t ü n k legutóbbi közgyűlése ugy összességében, valamint
egyes tagjaiban, a szives vendéglátásnak, a testvéries figyelem és előzékenységnek annyiféle jelét tapasztalta a nyiregyházi nemes egyházközség
részéről, hogy méltán vallhatjuk, miszerint ez egyházközség, a mint
lélekszámra nézve egyházkerületünk kebelében a legelső, ugy a testvéri
szeretet és hitközösség tanúsításában is a legelői igyekezett állani.
Meg v a g y u n k azért győződve, hogy a közgyűlés összességének a
legkedvesebb emlékektől táplált érzelmeit j u t t a t j u k kifejezésre, midőn az
igazán szives ós szeretetteljes fogadtatásért meleg köszönetet mondunk a
Tekintetes és Nagytiszteletü Egyházközségi Elnökségnek és felkérjük,
hogy ezen köszönetnyilvánításunkat az egyházközségnek is tudomására
adni méltóztassék, azon hő óhajunk kíséretében; v a j h a a nyiregyházi
egyházközség, az Isten kegyelmének támogatása mellett, továbbra is virágozzék fejlődő s gyarapodó intézményeiben s híveinek gyümölcsöző
hitéletében; s legyen egyházkerületünknek azon vidékén világító tornya,
melyről mindenkor a hitbuzgó elődök egyházias erényeinek s az evangéliomi vallásosság és hithűségnek fénysugarai á r a d j a n a k szét.
Hitrokoni szeretetteljes üdvözletünk és tiszteletünk őszinte kifejezése mellett m a r a d t u n k
Csorbái tó, 1899 augusztus 24
testvérei az Ú r b a n :
a tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület
ez évi közgyűlése n e v é b e n :

Zelenka Pál,
püspök.

Szenliványi Árpád,
egyházker. felügyelő.
Glauf Pál,
egyházker. főjegyző.
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Melléklet II. a jegyzőkönyv 7-ik pontjához.

HATÁROZATI JAVASLAT
a theologiai fakultásnak Budapesten felállítása tárgyában.
Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy egy ág. hitv. evang.
theologiai fakultásnak Budapesten, a m a g y a r kir. egyetem körében
történő szervezését az 1848-iki 19. és 20-ik törvény folyományának
tekinti, — egyetemes egyházunkra nézve jogosnak és a tudomány,
műveltség és közélet szempontjából szükségesnek tartja s annak most
a kir. egyetem rendezésekor államköltségen felállítását kívánja.
Ezen határozat a testvéregyházkerületekkel elfogadás végett közöltetik, az egy házegye te in közgyűléséhez pedig intézkedés végett
felterjesztetik.

I. Törvényjavaslat és indokolása 1870-ben.
Az 1848-iki 19-ik törvény a „magyar egyetemet egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendelte (1. §.) s „az oktatás és tanulás
szabadságának azt az elvét, hogy a rendes tanárokon kivül más jeles
egyének is — oktathassanak", a tanuló pedig arra nézve, mely tant
melyik tanártól kívánja hallgatni, szabad választást tehessen, törvényesen
kimondta. (2. §.) „Ezen elvnek alkalmazása a közoktatásügyi miniszterre"
bízatott; tudósítását ez ós egyéb e részben teendők iránt a legközelebbi
országgyűlésnek benyújtván. (8. §.)
Az 1848-iki 20-ik törvény „e hazában törvényesen bevett minden
felekezetre nézve, különbség nélkül, tökéletesen egyenlőséget ós viszonosságot" állapítván meg (2. §.), elrendelte, hogy „minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek s ez elvnek részletes alkalmazásával a minisztérium az illető
hitfelekezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elé kimerítő
törvényjavaslatot fog előterjeszteni".
Ezen két törvénynek végrehajtását akkor az események, azután
pedig az átalakulás nehéz munkája gátolták meg 1870-ig. Ez évben azonban a lánglelkü Eötvös József báró, mint vallás- és közoktatásügyi mi-
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niszler, ezen két törvény korszakalkotó jelentőségének tudatával állapított
meg 2 törvényjavaslatot a vallás szabadságáról és az egyetem újjászervezéséről s mindkettőt a törvényhozás elé terjeszté.
Törvényjavaslat

a pesti

királyi

egyetem

újjászervezése

tárgyában.

„Az 1848-iki 19-ik törvény értelmében a tanszabadság elveinek
alapján szerveztetnek (1 -17. §.), hat tudományi kar (fakultás), u. m.
bölcsészeti, jogi, orvosi és róm. kath., görög keleti és protestáns theologiai
tudományi fakultások. (1. §.)
Egymással tökéletesen egyenjogú ezen hat fakultás, mindegyike
önálló egészet képez, saját tanárainak s önmaga által választandó dékánjának vezetése alatt. (1. §.)
Rendes, rendkívüli és segédtanárok működnek azokban s az egyetemtől évi fizetést húznak. (3. §.)
Miniszter előterjesztésére Ö Felsége nevezi ki a rendes és rendkívüli
tanárokat, a segéd- és magántanárokat pedig a vallás- és közoktatásügyi
miniszter. (4. §.)
A három theologiai karba a tanárok és magántanárok az illető
egyházak ajánlata alapján neveztetnek ki. Tanársegédek szintén ily
módon. (4. §.)
Minden tanár élethossziglan neveztetik ki, vétség felett az egyetem
Összes tanáraiból alakított, biróság itél; — állami nyugdíjra jogosított
mindannyi. (6. §.)
Az egyetem föntartására szükségélt költségek az országos pénztárból
fognak költségvetésileg fedeztetni. (15. §.)
Indokolás

a közoktatásügyi

miniszter

részéről.

Az egjmtemnek, mint országos főtanintézetnek újjászervezését, illetőleg a képviselőház 1868. évi november 13-án elfogadja Deák Ferencz
képviselő által általános tetszés között kifejezett e l v e t : hogy az egyetem
birtokában levő kathojikus (és e czélra tett külön) alapítványok továbbra
is az eredeti czélra biztosíttassanak és ha szükséges, a többi vagyontól
elkülön ittessenek.
A keresztyén hitfelekezetek számára 1848-ban a 20-ik és 1869-ben
az 53-ik törvényben biztosított jogegyenlőségnél és az országgyűlés határozatánál fogva a fakultások az egyetemen, mint tisztán állami intézetben csak ? módon szervezhetők :
vagy ugy, hogy ott egy theologia fakultás sem legyen, tehál a
jelenleg létező katholikus fakultás is töröltessék,
vagy ugy, hogy ott a törvényesen bevett s egyenjogositott minden
hitfelekezet számára szerveztessék theologiai fakultás.
Ha az előbbi mód szerint a kath. fakultás töröltetik, akkor az egyetem vagyonának kath. egyházi czélokat. illető része elkülönítendő és az
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egyháznak hasonló czélra átadandó. Azonban ezen elkülönítés nagy nehézségekkel van összekötve . . . hosszas és bonyodalmas munka . . . melynél csak törvényes eljárás segíthet.
Már ezen anyagi körülmények miatt is, de az egyetem történelmi
múltjára való tekintettel is czélszeriinek véltem a második módozathoz
hozzányúlni, annál is inkább,
mivel, mint ezt a tudomány művelésében első helyen álló németországi egyetemek bizonyítják, egyrészről a különböző theologiai fakultások az egyetemen a tudomány szabad mivelését és terjesztését egyáltalában nem nehezítik s mivel másrészt alapos reményünk lehet, hogy
a fővárosban az egyetemen tanuló ifjak (alkalmuk lévén a más fakultásokban előadott tantárgyakat is hallgatni) nagyobb alkalommal birnak
több oldalú kiképeztetésre, mint a pusztán seminariumokban tanulók . . .
A theologiai karnál azonban, hol nemcsak egyedül az általános
tudományos képzettség jöhet tekintetbe, ugy tetszik nekem, hogy a vallási féltékenység megakadályozása szempontjából kívánatos, hogy a tanárok az illető egyházak ajánlata folytán neveztessenek ki.

II. Egyetemes egyházunk nyilatkozata 1870-ben.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter azon két törvényjavaslata
nagy hullámzást idézett elő. Az egyházkerületek és az egyetemes
közg'yűlés tárgyalás alá vették a kir. egyetem újjászervezésére vonatkozót.
Tiszai kerületben Lőcsén tartott egyházkerületi közgyűlésen : Zsedényi Ede kerületi felügyelő elnöki megnyitójában felhívja a közgyűlés
figyelmét a vallás- és oktatásügyi miniszter által ujabban kibocsátott
törvényjavaslatokra, ezek közt kivált a pesti egyetem reorganizácziójára
vonatkozva, ezeket mondván : minden ember, ki az egyetemet az egész
ország tulajdonának tartja, azon véleményben van, hogy az egyenjogositás elve az egyetemen is kell, hogy nyerjen érvényt. Mások ugy vélekednek, hogy minden felekezet maga gondoskodjék saját theologusainak
képzéséről, mert tartani lehet tőle, hogy a miniszter által kinevezett
tanárok kénytelenek lévén a kormány által megszabott tantervhez alkalmazkodni, a theologusokat nem fognák a protestáns hit valódi alapelveiben nevelni. Szóló utóbbiak nézetét nem oszthatja, mert valamint Bresslauban, Bonnban a prot. theol. fakultás mellett felállított róm. kath,
theologia teljes tanszabadságot élvez, ugy a Pesten felállítandó prot.
fakultás sem fosztatnék meg szabadságától . . .
Máday Károly püspök évi jelentésében örvendetes
mozzanatként
tűnik fel a vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslata, mely szerint a
prot. theologia is helyet foglal az egyetemen s lelkészeink ott egyházunk
befolyásával lesznek kiképzendők.
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Jegyzőkönyv 56. pontja alatt ez határoztatott:
Az Ácsán 1869-ben készített tervet illetőleg, az esperességek meghallgatása után határoztatott az önálló theol. akadémia kérdésének függőben hagyása az egyetem rendezésének eldőltéig.
Dunáninneni kerületben 1870-ben Modorban megtartott közgyűlésen
Geduly Lajos püspök évi jelentésében ezeket m o n d j a : a közel jövőben
nagy hatásnak lesznek azon törvényhozási rendszabályok, melyek a mult
ülésszakban az országgyűlés elé terjesztettek . . . a m. k. egyetem újjászervezéséről. Az indítványozott egyetemi prot. theologiai szak folytán
kétszeresen sürgető szükség gyanánt áll elő annak megfontolása, esetleg
megelégedjiink-e az ily szaknak országos költségen leendő felállításával,
vagy pedig lelkészeink nevelését ezentúl is saját kezeinkben tartsuk-e
meg . . .
Dunántúli egyházkerület 1870-iki jegyzőkönyvében ezen törvényjavaslatról nincs megemlékezés.
Bányai egyházkerület jegyzőkönyve 1870-ről nincs birtokunkban.
Az egyetemes
közgyűlés
1870. okt. 5. és 6. napjain bizottságot
küldött ki oly utasítással, hogy ezen törvényjavaslatra még a gyűlés
folyama alatt adja be jelentését és javaslatát.
Az egyetemes bizottság javaslata itt egész terjedelmében közöltetik.

A theologiai akadémiai ügyében kiküldött bizottság
jegyzőkönyve.
A folyó évben Pesten megtartott egyetemes gyűlés tanácskozásának
első napján, okt. 5-én, a theologiai akadémiai fontos ügye felmerülvén,
egy bizottság küldetett azon megbízással: törekednék ez tájékozásképen
megfelelni azon kérdésre, ragaszkodjunk-e továbbra is a mult évben Ácsán
kidolgozott theologiai akadémia terv eszméjéhez, vagy czélszerünek találjuk-e elfogadni az oktatásügyi miniszter ur által időközben elkészített s
az országgyűlés elé terjesztendő abbeli törvényjavaslatát, hogy a pesti
országos egyetemben a kormány országos költségen egy prot. theol.
fakultást fog felállítani. A bizottság tagjai b. Ambrózy Béla ur elnöklete
alatt Pec Gyula, Andorka János, Hodzsa András és Zelenka Pál lelkész,
továbbá Müll n er Mátyás, Petrik J. Jakab, Király József, Bmericzy Lajos,
Tatay István és Domanovszky Endre tanár urak.
A bizottság azon nap délután 5 órakor összejővén, az elnök ur a
fennemlitett kérdést tanácskozás tárgyául kitűzte.
A bizottság tagjai mindnyájan legíklvösebbnek, vallásuk és egyházuk szellemének és érdekeinek legmegfelelőbbnek Ítélik egy tökéletesen
önálló, minden a magyarhoni prot. élet határain túl eső hatalomtól
egészen független, saját erőnkből felállítandó s egészen tisztán csak önmagunk által igazgatandó theol. akadémia eszméjét. A bizottság tagjai
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hiszik azt is, hogy az apáktól evang. egyházunkra szálló buzgóság és
áldozatkészség feljogosíthat mindnyájunkat azon szép reményre, hogy
egy ily intézet felállításához saját magunkból is, noha csak évek folytán,
kiállíthatjuk a szükséges anyagi erőket. De mivel ezen czél eléréséhez,
ha csak saját erőnkből akarnánk meríteni, a bizottság többségének véleménye szerint valóban sok év kívántatik, mivel oly időben, midőn az
áldozás mindenfelé sokféle igénybe vétetik s különösen, mivel egyházi
ügyeink és iskolai intézményeink, ha ez utóbbiak közül a felsőbbeket és
a tudományra szentelteket számra nézve nem is szaporítjuk, a haladó
kor igényei mindig több fedezni valót k í v á n n a k ; a bizottság többségének
szabad és őszinte véleménye szerint a fentebb érintett elv prot. autonómiánk csorbítása és prot. szabad szellemünk veszélyeztetése nélkül összeegyezhető a kormány azon iránylatával, hogy ez országos költségen a
pesti egyetemben prot. theol. fakultást felállítson. De mivel ezen elv uj
és magyarhoni prot. életünkben eddig ismeretlen, a tárgy fontosságánál
az elvből következhetendő nagy horderejű eredményeknél fogva elvet
nem pusztán kimondani, hanem azt érett megfontolás és lelkiismeretünk
sugallata szerint indokolni is kötelességünk.
Semmiféle igéret, semmiféle biztatás és az anyagi állapotok jobbra
fordultának semmiféle kecsegtetése mellett sem szabad lemondanunk azon
örökké való kincsekről, melyek magasabb életünk alapját képezik. Ezen
kincsek a prot. szellem, oly kincs, mely valamennyi protestánssal közös;
a másik: autonómiánk, oly kincs, melylyel nem minden ország protestánsai dicsekszenek. A protestantizmus a kereszténységnek legtisztább
f o r m á j a ; az a szabad gondolkozásnak és az igazság szabad nyomozásának
elve. Ily kincsről tehát, mely által a gondolat világában a nem protestánsoknak is lettünk irányadói, melynek örököseivé a történet és őseink
küzdelmei folytán lettünk, lemondanunk lelkiismeretünk nyugalmának
feláldozása nélkül nem szabad. De autonómiánkról, vagyis azon jogunkról, hogy ügyeinket saját magunk által hozott törvényeink szerint igazgatjuk, ezen jog megbecsülhetetlenségénél fogva szintén le nem mondhatunk.
De a bizottság tagjainak többsége teljesen meg van győződve, hogy
ezen legbecsesebb kincseinkből sem veszítünk semmit, ha a kormány
által országos pénzerőből a pesti egyetemben felállítandó prot. theol.
fakultás eszméjét elfogadjuk, részünkről azon feltételt kötvén ki, hogy a
kormány csak a magyarhoni prot. egyetem által ajánlott férfiakból nevezhet ki tanárokat a prot. theol. osztályba. A prot. egyetem legjobban ismervén tanfér fiait, ilyeneknek csak olyanokat fog ajánlani, kiknek a
protestáns szellemtől áthatott érzületében biztosítékot, kikben érdekeinek
védőit, virágzásának előmozdítóit látja, s a kiknek tudományos képzettsége neki diszére és büszkeségére válik. Ezáltal a prot. egyetem befolyása a legfelsőbb theol. intézetére meg lesz óva, s minden lehető aggó-

dalmának alapja elvétetik, különösen pedig az, hogy azon fakultásban
prot. ellenes szellem terjesztethetnék s a tudomány az igazságnak nem
kedvező gyámkodást elfojthatná. De a kormány érdeke is kívánja, hogy
csak a prot. egyetem által ajánlott férfiak sorából alkalmazzon tanárokat.
Kívánja ezt érdeke nemcsak azon oknál fogva, hogy egy nem csekély
számú felekezet igazságos kivánatainak eleget tegyen, hanem azon okból
is, mivel a szabad gondolkodás elvén nyugvó felekezet kebeléből kiválasztandó férfiak közvetve előmozdítják azon kormány törekvéseit, mely
az államot az igazság és felvilágosodás alapjára fektetni és ezen kormányozni akarják.
Ha a pesti egyetemben a már létező kath. theologia mellett a keleti
vallásnak számára és a mi részünkre is be fognak rendeztetni theol. osztályok, ez nemcsak a hittudomány mezején, de tudomány mezején általában versenyt fog szülni s mi a tudomány hatalmában bizva, csak
nemes versenyre gondolhatunk. Ez pedig nálunk a theol. ismeretekre, a
theol. fogalmak tisztázására jótékonyan fog hatni, mert az, mi a különböző felekezetekben közös, lassanként tisztábban fog felismertetni s a
tudománynak ezen diadala a felekezeti merevségeket is, ha ilyenek még
léteznek, szelídíteni fogja.
El van ismerve, hogy a fennálló theol. intézeteink a bittudományok
mostani fejlettségi fokát tekintve, kívánalmainknak azon mértékben
meg
nem felelnek, hogy azokból ifjaink rendszeres és harmonikus
kimiveltetést vigyenek az életbe. Ennek oka részint az, mivel elegendő tanári
erővel nem rendelkezhetünk és mivel a magában véve is csekély számú
theol. tanáraink másnemű, különösen gymnasiumi elfoglaltatás által vannak igénybe véve. Ennek egyik, ránk protestánsokra nézve valójában
szomorú eredménye az, hogy mi theol. irodalommal nem birunk. Ezen
kopárságot virágos vallási irodalmi mező csak akkor válthatja fel, ha
oly theol. intézetünk lesz, melyben a fejlett theol. tudományok előadásához elegendő tanárokkal birandunk s ők az órák nagy számával elhalmozva nem lesznek.
El nem mulasztjuk felhozni azon kérdést is: czélszerü-e,
hogy
theologusaink
Pesten, az egyetemhez
kapcsolt prot. fakultásban
nyerjenek jövő életpályájuknak
megfelelő
kiképeztetést?
Azon nehézség,
hogy theologusaink nagyobbára szegények lévén, a költséges városban
annál nagyobb akadályok közt tanulhatnának, mivel alig van kilátás,
hogy a kormány által felállíttatni szándékolt prot. fakultás, tápintézettel
is birandna valaha, mondjuk, azon nehézség elenyészik, midőn felgerjed
bennünk a remény, hogy ily czélra lelkes vagyonnal
biró prot. íérfiaink
bizonynyal fognak áldozni. Egy feltétel, mely mellett a pesti egyetemben felállítandó theol. fakultást elfogadhatónak véljük az, hogy az ily
czélra a már meglevő pénzalap szabad rendelkezésünkre
kezünkben
maradjon, hogy igy belőle másnemű tanintézeteink szükségeinek fedezé-
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sén kivül, a pesti theol. fakultásban
tápintézetet
és ösztöndijakat
a/apithassunk.
Ágostai hitvallású ifjuságunk elismert tanítási képessége nem
egyoldalú képzettsége és ügyessége elég zálog azon reményhez, hogy
ifjaink a drága városban is folytathatják
tanulmányaikat.
Az pedig
kétségbe nem vonható körülmény, hogy oly városban, mint Pest és az
egyetemben, több képzettségi eszköz és alkalom kínálkozik a theologus
számára is, mint kisebb városokban.
Mivel a közoktatási miniszter ur törvényjavaslata csakis javaslat,
az a törvény erejére csak akkor fog emelkedni, ha azt a törvényhozó
testület is elfogadja. A mennyiben ily tárgyakban a gondolkozási iránylatokat ismerjük, bizonyosan lesznek annak ellenzői is azon elvnél fogva,
hogy a szabad államban szabad lévén az egyház és hogy az államnak
az egyházhoz semmi köze sem lévén, az utóbbi gondoskodjék oly intézetekről, melyekben jövendő lelkészeit kiképezheti. Való igaz elv : „Szabad egyház szabad államban". De lehetetlen, hogy ezen szabadság a
közönyösségig fajuljon el. Vallás nélkül az állam nem volt eddig soha
és nem lesz ezentúl is soha, noha a kettőnek egymástól szabadnak és
függetlennek kell lenni. De épen azért, mivel az állam vallási, tehát
egyházi élet nélkül sem lehet el, az államnak kötelessége az egyházat,
ha ez a maga czéljaihoz nem bir elegendő eszközökkel, gyámolítani,
kötelessége neki. a szűkölködő egyháznak, hogy ez jövendő lelkészeit
saját hite, szelleme szerint kiképeztethesse, segéd módot nyújtani. Igazságtalanság, a keresztyén vallás örök' igazságaival, az észjog elveivel
merőn ellenkezik azon eljárás, hogy az állam csak egy vallási községet
gyámolitson anyagilag, a többieket egészen a magok sorsára hagyván
akkor is, ha ezek legszentebb czéljaik kivitelében az anyagi erők hiánya
miatt akadályoztatnak. Ezen elveinkből kifolyólag érintetlenül nem
hagyhatunk egy pontot, azért, hogy akkép álljunk tisztán a haza szine
előtt, miszerint senki se mondhassa, hogy az ország pénzét olyanra akarjuk fordítani, mi a semmivel határos. Midőn a miniszter urnák a pesti
egyetemben felállítandó nem katholikus fakultások kérdése felmerült,
ily intézetek felállítását a sajtó, nevezetesen oly lapok is, melyek máskép
a felvilágosodás mellett harczolnak, azon oknál fogva ellenezték, hogy a
theologia nem tudomány. Nem akarjuk azon nyilatkozatokat frivolitásnak tekinteni s hiszszük, hogy azok az obscuritás elleni visszahatásnak
kifolyásai. Ha megjegyezzük, hogy alaptalan beszédekkel az obscuritást
legyőzni soha nem fogjuk és bogy azon férfiak, kiktől az ily nyilatkozatok erednek, meg nem gondolták szavaik veszelyességét, meg nem
gondolták, hogy a népeknek a nagyon becses politikai szabadságon
és anyagi jóléten kivül más érdekeik is vannak. Az egyetemes
gyűlés által egy, ugy az országos, mint az egyházi életre nézve
fontos kérdés megfejtésére lévén kiküldve, bátran szembe kellett
szállnunk azokkal, kik véleményadásunkkal egészen ellenkező álláspontot
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foglalnak el s csak azt sajnáljuk, hogy azon nyilatkozatok ferdeségét
itt nem fejtegethetjük.
Midőn a miniszter ur által elfogadott
s más művelt
államokban
már régi idők óta életbe léptetett eszmét mi is előadott okainknál fogva
és a felhozott feltételek mellett elfogadni készek
vagyunk,
teszszük
ezt csak azon feltevés mellett, hogy a miniszter ur által indítványozott
elv minden részleteiben
is olyan leend, hogy a pesti egyetemben felállítandó protestáns theologiai fakultás mind általában a theologiai
tudományok fejlettségének
színvonalán álljon, mind pedig különösen, hogy
azon fakultás a magyarhoni
protestantismus
viszonyainak
és
nyelvi
érdekeinek megfelelő
legyen.
Ha egyedáruság valahol veszélyes, bizonyosan ilyen az azon a
téren, melynek feladata az igazságokat terjeszteni és azokat fejleszteni,
tehát a tudomány terén. Hogy a protestáns hittudomány
nálunk
egyedáruság soha se lehessen, czélszerünek véljük kimondani, hogy a már
létező liittani intézeteink
a felállítandó mellett tovább is
fennálljanak
és hogy ha idők folytával, vagy egyházunk érdekei azt kívánnák, mi
egy teljesen szervezett theologiai akadémia felállításához a jogot magunknak mindig fentartjuk. Ez különben is magától értetik. Mindezeknél
fogva hiszsziik és meg vagyunk győződve, hogy ha a pesti egyetemben
országos költségen fog egy prot. theologiai fakultás felállíttatni, az általunk felhozott feltételek mellett mi egyházi érdekeinket
minden
veszélyes és idegen befolyás
ellen elegendőképen
biztosítottuk
és nyerni
fogunk
egy oly intézetet,
milyennek
felállításához
egyelőre
anyagi
erőnk nincs.
Mélyen tisztelt egyetemes gyűlés! A kormányok és a kormányformák
változnak és igy megtörténhetik, hogy szeretett hazánkban sem fog
mindig oly férfiú a közoktatás élén állani, kinek szabadelvüségében
jogaink és legszentebb érdekeink megóvásának biztosítását láthatnék.
Ellenben az egyháznak azon elvei, melyeken az, mint Isten országa a
földön, mint a szeretet és szellemiség országa nyugszik, mikép maga az
isteni ige, változhatatlanok és örökké valók. Ha tehát volna
némely
buzgó protestáns
kebelben aggodalom
azon oknál fogva, hogy jöhet
idő, midőn a lényegesen megváltozott politikai élet és irányok folytán
emberi szenvedély
vagy vakság változást akarna tenni a
változhatatlanon és az igazságot, miután ez is, mint jelenség, a változásnak ki van
téve, meg akarná rontani : azt legyen szabad részint azzal megnyugtatnunk, hogy a rosszakarat az igazságot
csak is mint jelenséget
ronthatná meg egy ideig, de maga az igazság enyészhetetlen alapjából annál
dicsőségesebben felemelkednek, részint azzal, hogy a netalán
bekövetkezhetendő
rosszakarat elleni harczban oldalunkon állanának
mindazok,
kik protestáns szellemünkkel
rokon gondolkozású
szabadságot és haladást
előmozdítani életök legszebb feladatának és az Isten parancsának
tekintik.
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Magunkat tisztelettel ajánlva, maradunk a főtisztelendő és egyete 1
mes gyűlésnek
Pest, 1870. évi október hó 6-án.
Alázatos szolgái:

Dr, A.mhrózy Béla,

Domanovszky

Endre,

mint elnök.
jegyző.
Jegyzés : A tanácskozás folyamában Hodzsa András turóczi esperes
ur hivatkozva meggyőződésére és a kerülete részéről kapott azon utasítására, hogy a mi a theologiai akadémiát illeti, a kivitelre és részletekre
nézve az illető esperességek fentartják maguknak a jogot a dologhoz
akkor szólani, midőn az iigy a kivitel stádiumához közelebb fog eljutni,
az esperes ur a többségnek véleményével egy értelemben nem volt s
ezt igazolása végett a jegyzőkönyvbe felvétetni kérte, de különben
észrevételeit a vele nem egy értelemben levők előadására mindenkor
megtette.
A bizottságnak ezen javaslata 1870. október 6-án került tárgyalás alá. Székács a jelentésben kifejtett nézeteket helyesli és elfogadásra ajánlja. Geduly az egész vitát feleslegesnek tartja, mert abban
a meggyőződésben van, hogy az országgyűlés ezt a törvényjavaslatot nem fog-ja elfogadni, inkább a már fennálló theo), kart fogja beszüntetni. Eőri Sándor szerint a törvényjavaslat pártolása, az egyház
érdekeinek alárendelése . . . Ha most fennálló theol. intézetek nem
felelnek meg a kor és a műveltség igényeinek, egyesítsük erőinket
egy minden
körülménynek
megfelelő nagy intézet felállítására.
Kubinyi Ágoston hasonló nézetben van. Ha a kormány akar tenni
a felekezetért valamit, adja az előirányzott összeget a felekezet rendelkezésére. Szontagh
Pál ellenzi a bizottság javaslatát, mert annak
elfogadása esetében feljogosittatnék a miniszter az egyház jóváhagyás á r a történő hivatkozásra. Indítványozza e kérdésnek az illetékes
egyházakhoz tárgyalásul leterjesztését. Hun fal vy Pál a dolog természetéből merített érvekkel s mondhatni indignáczióval kel ki
Szontagh indítványa ellen. (Prot. egyh. és iskolai Lap 1870-ik évi
40-ik számából.)
Határozat: Miután az egyetemes gyűlés ily nagyfontosságú kérdésben érdemileg az egyházhivek meghallgatása nélkül nem határozhat, a
beadott vélemény az egyházkerületekhez és esperességekhez oly végből
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küldetik le, hogy lehető észrevételeiket terjeszszék be a felügyelő úrhoz,
hogy azokból az egész egyház egyesült véleménye alakuljon ; kijelentvén egyébiránt, hogy az egyetem egy önálló theologiai akadémia felállítása iránt eddigi törekvéseit ezutánra is folytatni fogja, tekintet nélkül
a miniszteri javaslat kedvező vagy kedvezőtlen sorsára (jk. 25. p.)

III. 1870—1899-ig egyes tünetek és biztató jelek.
A törvényjavaslatokból nem lett törvény. Eötvös báró hazánk
csapására 1871-ben elment az apákhoz. A Deák-párt gyengült s benne
Deák testileg erőtlenedet!,. Következett a fúzió, Deák halála, az ország
anyagi helyzetének romlása s a szervezkedés, rendezkedés, a társállamnak s a politikai külviszonyokkali küzdelemnek hosszú évei, a
melyekben csak egy hang hallatszott a protest, theologiai fakultásról
a budapesti egyetemen s ez is m á r nem Eötvös hangja volt.
r

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter (1871 —1888.)
ugyanis a törvényhozásban tett nyilatkozatában már nem vette fel az
egyetem tagozatába a hittudományi kart, mert a hittudomány oktatása,
a mennyiben annak művelése változatlanul' felállított hitelvekre van
utalva, nem az állam, hanem minden egyes hitfelekezet jogai és- kötelességei közzé tartozik; a mennyiben pedig a hittudomány szabad művelésnek enged tért s a tudomány magasb fejlesztését eredményezheti, egyetemi képviseltetése a bölcsészettörténelmi és jogállamtudományi karban
is van már biztosítva.
A pesti egyetemnél azonban, mivel annak vagyonában levő katholikus, illetőleg katholikus czélokra tett alapítványok iránt a törvényhozás
még nem intézkedett, ennek megtörténtéig a kath. hittudományi karnak
az egyetemmel kapcsolatos fentartását azon alapítványok rendeltetése
követeli, melyek különösen kath. czélokra tétettek s az egyetem összes
vagyonába beolvasztva együttesen kezeltetnek. Képviselőházi napló
1872—1875. Vll-ik kötet 361. lapján.
Ezen s általában az 1848-iki 19. és 20-ik törvények végrehajtását
czélzó törekvés kivált az egyházpolitikai törvények előmunkálata, indokai,
tárgyalásának küzdelme alatt és által s azok végrehajtása után újra erőre
kapott s mind szélesb körben s emelkedő hangon követelte azoknak
életbe léptetését.
Dr. Wlassits
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1897.
íebruár 27-én az országgyűlésen
ezeket mondta:
. . . Mikor a felső oktatásról akarok szólani, egy eszme megérleléséhez kívánok járulni. Előre jelzem, ez a felső oktatás törvényhozási
szabályozásának kérdése. Azzal az illetékes közvélemény teljesen egyetért, hogy jobb az egyetemi, mint a szakiskolai rendszer, mert ott is, hol
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mi a szakiskolákat fenn akarjuk tartani, mint például a jogakadémiáknál, szinten arra törekszünk, h o g y azok az egyetemi fakultás színvonalán
emelkedjenek . . . A kettős czélt, a tudományos buvárlást s egyúttal a
szakképzést akarjuk mi főiskoláinkban elérni, ettől én legalább részemről
nem tágítok. Ez oly irány, a melyet én, ha Isten engedi, meg is fogok
valósítani. (Helyeslés) . . .
Ha megnézzük törvénytárunkat, két sovány an rendelkező törvényt
találunk, melyek a felső oktatásról szólanak. Elismerem, nagyfontosságú
törvények az 1848-iki XIX. és 1872-iki XIX. törvényczikkek. Azonban
mig a népoktatás és a középiskolák ügye törvénynyel van szabályozva,
addig a felső oktatás törvénynyel szabályozva nincs, hanem sok tekintetben elavult rendeleteken és sok részben az absolut korszakból származott rendeleteken nyugszik. (Ugy van!) Hivatalbeli elődeim előtt a kérdés egészen tisztán állott. Különösen két közoktatásügyi miniszter elődöm
törvényjavaslatot is terjesztett be. Ismeretes az Eötvös József és a Trefort-féle törvényjavaslat, melyeknek egyike sem tudott odáig jutni, hogy
belőlük törvény válhatott volna.
Midőn én felvetem a kérdés szükségét, ígérem a törvény
komoly
előkészítését, terminust nem mondok . . . hanem magát az eszmét akarom megérleltetni, magára az eszmére hivom fel az illetékes körök figyelmét és óhajtom, hogy azokat a nehézségeket,
melyek útjában állanak,
egyesűit erővel leküzdhessük és törvénynyel
szabályozzuk
a felső oktatás ügyét. (Helyeslés).
Ez sok tekintetben szükséges. Ugy vélem, hogy alkotmányos országban ily nagyfontosságú kérdés, a minő a felső oktatás ügye, törvényhozási uton szabályozandó, bármily jók volnának is a rendeletek.
Legyen szabad felemlítenem, hogy ma tulajdonképen azt sem tudjuk, mi az egyetem. Ez nincsen a magyar törvényben sehol meghatározva és midőn a felekezetek egyetemállitási jogáról, melyet az alkotmány
kétséget kizárólag biztosit, beszélnek, nincs megmondva, hogy hány
fakultás kívántatik az egyetem fogalmához. Gondoljuk meg, hogy például
a tanrendszer a tanárok pragmatikája, fizetési viszonyai, szóval minden,
a mi a tanszabadsággal, az egyetemi tanári állás tekintélyével és önállóságával szervileg összefügg, törvényhozáson kivüli állapotban van.
A felsőbb oktatásnak törvény által való szabályozásánál
legnehezebb kérdések egyike az úgynevezett theologiai
intézetek kérdése, melyeket az egyetemmel kapcsolatban már itt a házban a mult évben is
fölvetettem.
Eötvös József báró az ő javasatában bölcsészet, nyelvészeti, orvosi,
jog- és államtudományi, róm. kath., protestáns és görögkeleti theologiai
fakultások felállítását tervezte. Trefort 1873-iki javaslata ép az ellenkező
álláspontra helyezkedett és elvben eltörölte a hittani karokat és csak
átmenetileg hagyta meg a budapesti egyetemnél a katholikus hittani kart,
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Az állam és egyház közti viszonyok szabályozása hozta magával a
külföldön is, hogy e tekintetben kettős törekvést látunk. Vannak külföldi
államok, melyek a theologiai karokat nem veszik fel az egyetem kebelébe, ott a hittani karok elvándorolnak vagy a felekezeti egyetemre,
vagy bizonyos saját intézeteikbe. Hanem példáül Németország,
Hollandia
vagy Anglia a hittani karokat mintegy beillesztik az egyetem rendszerébe. *Már most az a kérdés, hogy nálunk Magyarországon minő álláspontra helyezkedjünk ? Nekem e tekintetben egész határozott
meggyőződésem van s annak kifejezést
is adok. Az állam és egyház közti viszonyt hazánkban gyakran félremagyarázzák. Igen tekintélyes államférfiak
szájából magam is hallom gyakran, hogy nálunk az állam és az egyház
szét van választva s ennek a szétválasztásnak
az elvét képviselik
például az egyházpolitikai
törvények
is. Ez merő tévedés, mert ez az egyházi és állami dologi hatáskörök, nem pedig az állam és az egyház szétválasztása. Azt az állami indifferentismust,
midőn az állam semmit sem
törődik az egyházzal, az egyházpolitikai törvények nem képviselik. A
magam részéről, de meg a szabadelvtiség szempontjából sem tartanám
helyesnek és czélszerünek.
Mint méltóztatnak látni a budget-tételekből, nálunk az állam igen
is segítségére
megy a történeti
egyházaknak, a melyekkel bizonyos
hosszabb vagy rövidebb történeti tradicziók alapján szorosabb vagy távolabb kapcsolatban van az állam. Nálunk az államra nézve nem közönyös a vallásosság. Az állam, a mint méltóztatik látni, befolyt az egyr

házak dotácziójába és igy tovább. En igen nagy súlyt fektetek
arra is,
hogy az állam, magára a papképzésre legalább annyira befolyjon, hogy
lehetővé tegye 'azt, hogy ne csak az elszigetelt seminaríumokban, (Ugy
van !) hanem igen is az egyetemeken
megtalálja minden vallásfelekezet
a nagyobb egyetemi képzést. így például, ha előre szabad
mondanom,
hogy miként tervezném, Budapesten a róm. kath. és görög keleti
szerb
egyháznak
theologiai karát vélném fentartandónak,
Kolozsvárt
pedig
az egyesült protestáns és a görög keleti román theologiai kart. — így
felosztva lehetővé volna téve ezen felekezetek papjainak magasb kiképzésben részesítése. — Ezt azért hoztam fel, hogy rámutassak arra, hogy
ha törvénynyel akarjuk szabályozni a felsőbb oktatást, akkor sok és csak
lassan megérlelhető nehéz kérdésekkel is állunk szemben. A theologiai
karok szempontjából, a melyekre nézve én azt hiszem, hogy a mostani
illetékes szakkörök véleményével teljesen egybehangzó az én álláspontom; mindazok, kik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak ujabban, nem azt
kívánták, hogy a theologiai karokat kiközösítsék
az egyetemről, hanem
ellenkezőleg azon kívánalmat fejezték ki, hogy ezen theologiai
karok
igy az egyletem kebelében
léptessenek
életbe. (Országgyűlési napló
1 8 9 6 - 1 9 0 L IV. 269. 270. 1.)
Zsilinszky
Mihály, egyházkerületi felügyelői székfoglalói beszédében
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a többiek közt ezeket mondta: Felekezeti szempontból különösen az ev,
tanitók és papok nevelésének ügyeit tartom kiváló fontosságúnak. Ha
semmi más, az önfentartás ösztöne kényszerit bennünket arra, hogy tanítóink és különösen papjaink nevelésére nagyobb gondot fordítsunk.
Theologusaink száma ijesztően fogy; az ifjúság javarészét a kedvezőbb
anyagi helyzetet igérő pályák vonják el. Ezen a bajon pedig segítenünk
kell. Tudom, hogy ennek fő nehézsége anyagi viszonyainkban rejlik. De
minden erőfeszítésünk mellett a magunk erejéből nem vagyunk képesek
egy magasb színvonalon álló theologiai intézetet felállítani, úgy törekednünk kell, hogy a budapesti tudomány-egyetemen
állami költségen protestáns theologiai fakultás is állittassék.
(Bányaker. közgyűlés VI. jk.
1898. okt. 18. jk. 9-ik pontjában.)

IV. A határozati javaslat indokolása.
Az előadottak után rövidre vonható a javaslat indokolása.
Kétségbe Vonhatlan tény, hogy az 1848-iki törvényben kimondott
„tökéletes jogegyenlőség és viszonosság" a theologiai fakultás ügyében
is kell, hogy nyerjen alkalmazást vagy ugy, hogy a róm. kath. theologiai fakultás is a tudomány-egyetem köréből kihelyeztetik, vagy ugy,
hogy abban az ág. hitv. ev. egyház részére is theologiai fakultás államköltségen szerveztetik. Az előbbi eset ma és hosszú ideig is még csak
nem is képzelhető, azért, mert ha mondhatta 1870-ben az indokolásban
Eötvös báró: „ha mi a római kath. fakultást, (mely a philosophiaival
együtt valamennyi fakultás közt először jött létre s 200 óv előtt a mostani egyetemnek magvát képezte) el akarjuk törölni, ugy az állam az
egyetemi vagyonról előterjesztett kimutatásában kiderül, hogy e vagyonnak eddig közös kezelése és az alapítványok összekeverése folytán a
theologiai fakultást illető résznek elkülönítése borzasztó nehézségekkel
összekötött és hosszadalmas és bonyodalmas munka volna, melynél még
attól is kellene félni, hogy csak törvényes eljárással vihető keresztül, ugy
azt államunk mai viszonyai közt még inkább mondhatjuk, még azért is,
mert ezen alapoknak különválasztása a róm. kath. egyház többi állami
vagyonviszonyainak rendezésével szoros összefüggésben van, és ha
1875-től, tehát már 24 év óta, az erre kiküldött országgyűlési bizottság
még csak meg sem kezdte a munkát, bizonyára nem akarathiány, hanem
kedvezőtlen idők és viszonyok miatt történt az, és igy nem várható
Eötvös báró szerint ezen borzasztó nehézségekkel összekötött hosszadalmas és bonyodalmas munkának a jövő század első évtizedeiben való
sikeres elvégzése.
Kell tehát, hogy a másik módozat nyerjen most a napirendre került
egyetem rendezésével egyidejűleg, t. i. ág. hitv. evang. theologiai fakultásnak a budapesti tudomány-egyetemen államköltségen történő felállítása
teljes érvényt.
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Szükség van erre a tudomány emelése, a műveltség biztosítása és
az állami s benne az egyházias közéletnek egészségesbbé tétele szempontjából.
A tudomány, értékében, hatásában mind jobban növekvő kincs,
melytől a közélet hitteljes szellem munkásait, a haza népének nevelőit
és vezetőit nem szabad megfosztani. Kell tehát, hogy alkalom és mód
nyújtassák a theologiák hallgatóinak is vallás különbség nélkül a tudomány rokonágazataiba is bejutásra s azon magasb és szélesb látkörnek
és mélyebb tudvágynak és felfogásnak megszerzésére, a mely tudományegyetemen kivtil sehol másutt oly könnyen és biztosan nem nyerhető meg.
Hazánk központján a tudomány sokféle ágazataiban bányamunkásokul vállalkozó ifjaknak a tudomány-egyetemen találkozása s négy éven
keresztül együtt létele, egymással, a tanárokkal való érintkezés, a közélet
hatal masb törekvéseinek közvetlenül szemlélése, a közélet hatalmasb nyilvánulásaiban való résztvétel, műveltség szempontjából s művelődés indokából is gátat vet az önhittségnek és szükkeblűségnek, emeli a kölcsönös
méltánylásnak ós elismerésnek tudatát, melegiti a testvéries érzetet, erősiti a békés egyetértés kapcsait, vezetőt és irányt ad a közéletben összhangzatos közreműködésre. Ezen látkörnek, ily indulatnak és iránynak
megadása, ha valahol, hazánkban égetően szükséges. Nyelvi, vallási és
társadalmi szempontból széttagolt hazánkban ez az államnak s benne az
egyházaknak, kivált pedig az evang. egyháznak valójában életkérdése.
Hazánk központján egy ág. hitv. evang. theologiai fakultásnak a
tudomány-egyetem körében szervezése nem csak a tanuló ifjak, hanem
maga az egyház szempontjából is feltétlenül jogos és elvitázhatatlanul
szükséges. Jogos azért, mert egyházunk a történeti egyházak sorában
önálló s mint ilyennél kell, hogy saját szellemvezetőinek közvetlen befolyásával menjen az egyházi közéletben sikeres és lelkes működésre az
ifjú, vagyis saját egyházcsaládjában nyerjen egészséges, hatásában és
emlékeiben az egész életre kiható idomitást s mint jó gyermek az atyai
bölcsesség és anyai szeretet határozó befolyásával tudjon menni életútjára
s haladni rajt öntudatosan, biztosan. Jogos továbbá azért, mert a jogegyenlőség és viszonosság követelménye, hogy a hol az egyiknek, ott
legyen a másik felekezetnek is szellemi ezen gyúpontja, ne adjon tehát
sem az állam, sem az egyház azon balbiedelemnek tápot, hogy czéljaik
munkáihatására még a tudomány központján sem nyerhetnek a törteneti
egyházak egymás mellett helyet. Szükséges az végül egyházunkat illetőleg még azért is, mert egyházunk is Budapestet vallja központjának, nem
Kolozsvárt, mely még azon szász egyház jogkörében van ma tettleg,
melylyel semminemű kapcsolatban nincs ma egyházunk s melynek szervezete, törekvése, szelleme és érdekei egyházunkra nézve teljesen idegenek sőt, sokban ellentétesek.
9

— 130 —

IMelléklct III, a jegyzőkönyv 8 pontjához.

Az állami dotáczió felemelése tárgyában

HATÁROZATI JAVASLAT.
Ujitsa meg az egyházkerület 1895-ben hozott határozatát lényegében, terjeszsze fel azt az egyetemes közgyűléshez oly kérelemmel, hogy
egyházunknak az 1848-ik évi 20-ik törvény szellemében történő állami
dotáczióban részeltetése s addig is az alább részletezett 107025 frtnak
mint évi több segélynek megszavazása tárgyában küldjön az államkormányhoz s együtt a magyar törvényhozáshoz indokolt feliratot. Közölje
gyűlése határozatát nyomban a testvéregyházkerületekkel elfogadás s az
egyetemes gyűlésen hasonló eljárásnak szorgalmazása végett.
Egyházkerületünk (1895.) indokolt indítványát az egyetemes közgyűlés (1895.) többsége elfogadván, az állami dotáczióra vonatkozó fel
irat az e végből kiküldöttek által a miniszterelnöknél és a vallás- és
közoktatásügyi miniszternél 1896. január havában beadatott.
Ezen feliratban egyelőre kéretik :
253 lelkész és missionárius javadalmának
800 írtig pótlására
63126 frt
66 segéd-lelkész fizetésének 500 frtig pótlására 18181 .,
anyakönyvi bevételért 38482 frt, stólákért
89011 kárpótlásul
695 lelkész, theologiai ós vallástanár és kántornak egyetemes nyugdíjintézetnél teljes
fizetésre biztosítására, az évi járulék 40°/()-ja 61025 frt
egyetemes alap czéljaira az eddigi
50000 ,,
egyházkerületek 24 ezer írtjához még 56 ezer frt 80000 ,,

81307 frt
127493 írt

191025 frt

összesen
399825 frt
évi dotáczió az egyházegyetem rendelkezésére.
Egyetemes közgyűlésünknek ezen és 1897-ben ismételt felirataira
válasz máig sem érkezett. J ö t t azonban válasz helyett az 1898-iki XIV-ik
törvény, mely a lelkészek fizetését 9 év alatt 800 frtig kiegészíti, továbbá
ugyanezen lelkészeknél kárpótlásul az anyakönyvi ós stoláris veszteségekért az anyakönyvek bevételének és a keresztelések és esketések után
járó stoláréknak a javadalom bevallási iveiből rendelt kihagyása; végül
az 1899-ik évről szóló költségvetésben az egyházkerületek 24 ezer frt évi
segélyének 10 ezer frttal felemelése.
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Elintézetlenül maradtak tehát a 800 frton felül dotált lelkészeknél
az anyakönyvek után és stólákban veszteségnek kárpótlása, egyetemes
nyugdíjintézetünknek pedig évente ... ...
61025 frttal
dotálása, az egyházkerületek czéljaira szükségelt 80
ezer frtból kapott 34 ezer frt levonásával pedig
46000 frtnak
államilag megszavazása, összesen évi
107025 frt
szükséglet.
Ujabb felterjesztés volna tehát teendő, ezen jogosan kívánhatott és
égetően szükségelt 107025 frtnak az államköltségvetésbe történő felvétele,
illetőleg az egyetemes egyház állami dotácziójának az 1848-iki törvény
szellemében biztosítása s ezzel a teljes jogegyenlőségnek és viszonosságnak 51 év multán most már csakugyan életbeléptetése tárgyában.
Az 1895. és ismételten 1897-ben felterjesztett feliratnak 3 fő indoka
volt, a mostaninak is ugyanaz, és annyi, lesz t. i. a szükség, a jog, és a
méltányosság.

Szükség.
A zsinattartás hosszú ideje alatt (1892—1894) számot vetettek
egyházunk tényezői a közegyház anyagi helyzetével. A zsinati munkálat
szerint volt az egyetemes egyháznak 1891-ben:
Vagyona: ingatlanokban 23 millió 340 ezer forint, tőkében 9 millió
570 frt. összesen
32910000 frt érték,
Évi jövedelme:
tagok évi járulékából és
adományaiból az összes czélokra
... ...
1 millió 491 ezer frt
Tőkekamatokban
...
... ...
407 >>
Ingatlanok bérértékéből és jövedelméből
... . „ 1
„
34
Segélyben : államtól 68 ezer frt, politikai községektől 98 ezer frt, idegenektől 13 ezer frt.
összesen
... ... ... ... ...
179 fi
3 millió 111 ezer frt.
Évi kiadása: a közegyház összes czéljaira
1 millió 544 ezer frt,
Iskolai czélokra : középiskoláknál 462 ezer f r t ;
elemi iskoláknál 1 millió 105 ezer frt, összesen: 1
,, 567 „ ,,
3 millió 111 ezer frt.
A fentiek szerint egyházunk évi szükségletéhez az 1 millió hitsorsos lélek képviseletében 1,491.000 frt adatott, mely összeg lelkenként átlag 1 frt 50 kr. évi adomány; az évi kiadásnak pedig több mint fele
iskolákra fordíttatott, oly czélra tehát, mely ev. egyházi czél ugyan,
hazánkban azonban az állam czóljával kezdettől egy s tulajdonképen
állam helyett hozott nagy áldozat. Egyházunk önmagát emésztő ezen
nagy áldozata elégséges lehetett a múltban, elégtelen azonban ma, mikor
a törvény, a kor, a nemes verseny rohamosan mind nagyobb igényt táff
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maszíanak, a melynek kielégítésére erejét többé nem feszitheti. Saját
intézetei fizetések dolgában is rendezést követelnek, különben is oly
szükségletek kielégítése tolul az egyházi élet összes ágazatain mind jobban előtérbe, a melyekre az anyagilag és lélekszámra erőtlenedő egyház
nem tud találni kellő fedezetet. Theologiánk 1400 írttal, jogakadémiánk
1200 írttal és tandijosztalékkal, tanítóképzőnk 1200 írttal, leányiskolánk
500 írttal dotálja a nevelőtanárokat, akkor, mikor az egy vagy szomszédos helyen levő gymnasium kezdő tanárai 1450, veterán tanárai pedig
2300 frt fizetésben részesittetnek. Theologusaink segélyezésére nincs jövedelem és hogy legyen, kénytelen az egyházkerület egy katedrát be nem
töltve, feláldozni e czélra. Tanítóképző növendékeink anyagi istápolására
1200 frtnál nincs több, az internátus épületei pedig oly rozzant helyiségek, melyekben az egyház legszegényebbjei sem volnának elhelyezhetők
nyugodtan s oly szűkek, hogy azokban az egészség és a tisztesség koczkáztatásával 4—7 növendék zsufoltatik egy-egy helyiségbe. Püspökeink
895—1600 frt évi fizetést kapnak ; zsinati törvény rendelte másodlelkészre,
irodavezetőre, irodák berendezésére, reprezentáczióra nincs pénz, ámde
annál nagyobb az igény velők szemben egyház és társadalom részéről.
Espereseink 30—100 frt tiszteletdíjjal bocsáttatnak hatósági utjukra, zsinati törvény rendelte káplánra, reprezentáczióra nincs pénz s mégis joggal elváratik tőlük, hogy mindenütt helyt álljanak, személyes utánjárással és befolyással biztosítsák az egyház alkotmányos rendjét és munkálják az egyház érdekeit.
Miért nem segit tehát az egyház ezen ismert pusztító baján, miért
veri maga ily módon püspök, esperes, tanár pásztorait ? Azért, mert nincs
anyagi ereje hozzá. S miért nincs ? Azért, mert az egyetlen forrást, az
egyházhivek áldozatkészségét, azok szétszórásának veszélye nélkül nem
tudja jobban kihasználni; mert az állam helyett fentartott iskolákra
másfél millió frtot áldoz évente s elismerésül, segítségül mintegy 68 ezer
forintot (4'3°/o) kapott az államtól 1891-ben, azóta többet kap, ámde az
évi áldozat 12%-ánál még ma sem többet.

1 o g.
Az 1848-iki 20-ik törvény ,,a hazában bevett minden vallásfelekezetre
nézve tökéletes jogegyenlőséget és viszonosságot" állapitott meg (2. §.)
s kimondta nyomban, hogy ,,minden bevett vallásfelekezet egyházi és
iskolai szükségei — az illető hitfelekezetek meghallgatásával — közálladalmi költségek által fedeztessenek". (3. §.)
Egyházunk sem akkor, sem azóta nem kívánta ezen törvény 3-ik
pontjának szószerint történő végrehajtását. Állam érdeke s az egyház
autonómiája ellent mondanak annak. Megkívánta azonban s fogja is elvárni mindig, hogy a teljes jogegyenlőség és viszonosság nyerjen

csakugyan már alkalmazást. A teljes jogegyenlőség megköveteli, hogy
az állam egyenlő mértéket alkalmazzon az ev. egyházakkal szemben is,
a teljes viszonosság pedig megkívánja, hogy az eddig kiváltságos kath.
egyházakkal helyes arányba hozassék a dotácziót illetőleg a mi egyházunk is.
Hivatalos kimutatás szerint 235 millió forint értékii vagyont kapott
az államtól a kath. egyház. Jogos tehát az a kívánság, hogy a magyar
állam népességének s azon dotácziónak arányában kapjon az ev. egyház
is tőkevagyont (23 millió frt), vagy annak megfelelő évi átalányt
(1320000 frtot), mely utóbbi esetben is még 247000 frttal kevesebbet adna
az állam, mint a mennyit az iskolákra fordít egyházunk évente.
Jogos ezen igénye egyházunknak nem csak azért, mert azt egy
törvény biztosítja, hanem még azért is, mert erre van már az államkormánynak kötelező Ígérete is.
Nyilvános tény ugyanis 1894-ből, hogy az akkori miniszterelnök
minisztertársaival együtt nemcsak politikai nagy körben, hanem a képviselőház pénzügyi bizottságában, sőt az állami költségvetés tárgyalásánál is a képviselőházban tettek azon törvény végrehajtására kötelező
ígéretet, a volt igazságügyi miniszter ur pedig az egyházpolitikai törvényjavaslatnak tárgyalásakor a törvényhozás mindkét házában egyezőleg és
nyíltan kimondta, hogy a kormány az 1848-iki 20. törvény szellemében
kész a protestáns egyházak állami dotáczióját külön törvényben biztosítani.
Nyilvános tény ugyancsak 1894-ből, hogy az ev. egyházak hivatalos felhívást kaptak méltányos igényeiknek részletesen kimutatására oly
nyilatkozattal, hogy annak beadása után a dotáczióra vonatkozó törvényjavaslat a törvényhozásnak fog benyujtatni.
A kormány kötelező ezen Ígérete egyezség, mely akkor kellő nyilvánossággal megköttetett. Az ev. egyházak kellő hűséggel váltották be
adott szavukat . . . a kormány részéről azonban az 5. törvényjavaslathoz
igért 6-ik törvényjavaslat akkor és azóta elmaradt,

Méltányosság.
Államunk gyors fejlődése, az államtárssal érdek és jogküzdelme
mozgalmas időket támasztottak, melyek elmúlása előtt a fentebbi törvény
végrehajtása és igéret beváltása alig történhetik meg. Történjék meg
tehát az, a mi kivihető, a mihez nem kell az államkormány jóakaratánál
egyéb; a mi égetően szükséges s a mi a jog és osztóigazság követelményein kivül még a méltányosság szempontjából is elengedhetlen kötelesség.
Méltányos ugyanis, hogy az állam részéről az egyetemes
nyugdíjintézet is dotáltassék, oly arányban, amilyet a törvényhozás az egjdiázbeli
tanárok és tanítók javára törvényben már megállapított. Az állam fentartásának nem csekélyebb tényezői a lelkészek, theologiai és vallás-
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tanárok, mint a gimnáziumi tanárok és elemi iskolai tanitók. Egyházunk
azon tisztviselői szintén ingyen és hűen munkálják az állam magasabb
érdekeit; megérdemlik tehát, hogy a mit az egyház nekik és legszánandóbb özvegyeiknek és árváiknak nem adhat meg, adja meg azt nekik
az egyházi dotácziónak e czélból is ielemelésével
az állam. Az egyházbeli jogakadémiai, gimnáziumi és tanítóképzői összes tanárok teljes fizetésükre nyertek nyugdijjogot. Ez pedig történt az évi járulékhoz átlagosan
40°/o-tólival történt állami hozzájárulás által. Hasonló eljárás volna egyetemes nyugdíjintézetünk arányában is alkalmazandó. A teljes fizetésnek
nyugdíjul biztosításához hiányzik a 40%, vagy is itt évi 61025 frt. Ez
lett az 1895-iki, majd az 1897-iki feliratban kérvényezve. Erre még választ
sem kapott egyházunk.
Biztosítandó „volna ezen állami hozzájárulás még azért is, mert az
állam érdekeivel is ellenkezik az, hogy mig az egyház jogakadémiai,
tanítóképzői, gymn. tanár és elemi iskolai tanitó tisztviselői teljes nyugdíjra nyernek jogosultságot s ezzel szerény és szegényes megélhetési mód
mellett legalább már jövőjüket illetőleg nagyoblb fokú megnyugvást
nyertek, az ezen tanárokkal és tanítókkal egy téren, egy czélért működő
lelkész, theologiai és vallástanárok csupán évi 400 frt nyugdijat s ezt is
csak teljesen munkatehetetlen voltuk idejére, özvegyeik pedig csupán
200 frtot, árváik pedig csupán 40 frtot kapjanak. Keserű ezen hatás, a
háttérbe szorítva mellőztetés, ezzel a kedvet és erőt pusztító nyugtalanság, mindig kárára, de meg szégyenére is válik az egyháznak épugy,
mint az államnak.
Az osztó igazság, a méltányosság, úgyszintén a tisztviselőknek is
szóló teljes jogegyenlőség és viszonosság megkövetelik, hogy ne tekintessenek mostoha gyermekekéd ezek a tisztviselők sem.
Méltányos továbbá, hogy az egyház igazgatásának, benne a vezetésnek és ellenőrzésnek, úgyszintén a képviseletnek hivatott organumai
az egjdiázkerületek,
mint főhatóságok, még azért is, mert püspökeik,
espereseik, a többi tisztviselőkkel együtt szintén az állam ingyen és hű
munkásai oly helyzetbe hozassanak anyagilag, hogy azok az állam részéről is méltánylást érdemlő teendőiket sikerrel tudják elvégezni. Még nagyobb indok* azonban azoknak főiskolák, tanítóképzők, leányiskolák fentartására és középiskolák segélyben részesítésére hozott évi nagy áldozata.
És ha mindez nem volna, már maga az, hogy az egyházkerületekben levő középiskolák mindegyike évi 16000 frt államsegélyben részesül,
pedig ezek mindegyikére csak néhány száz tanulónak gondozása van
bizva, mig a magasabb érdekeket nagy körben ápoló, lelkek százezreit
gondozó, tudomány és könyörülő intézeteket fentartó egyházkerületek
csupán 6000 frt segélyt nyernek az államtól, h©gy továbbá a csak 200
ezer lelket számláló erdélyrészi német egyházkerület 1862-től évente 16
ezer frtot (lelkenként 8 krt) kap a magyar államtól, a magyarhoni 1

millió lelket számláló 4 egyházkerület pedig csak 24 ezer frtnyi (lelkerh
ként 2.4 kr.) elismerésben részesittetik épen a magyar állam részéről;
hogy végül Ausztriában a 350 ezer lelket számláló evang. két egyház a
főtanács czéljaira 41 ezer frtot, a theologiai fakultásra Bécsben 27100 frtot,
ezenkívül 1886-tól 41600 frtról máig 105 ezer frtig fokozatos emelkedéssel 173100 frt államsegélyt (lelkenként 49 5 krt) kap évente, mig a mi
1 millió lelkíi egyházunk a közalapra kapott 50 ezer írtnak is betudásával csak 7.4 krt kap lelkenként, szomorú bizonyság a mellett, mily
kevésre becsüli az 1848-iki törvény szellemhatása alatt álló magyar kormány és általa a törvényhozás még ma is egyházunkat,
Nem csak jogos tehát, hanem bőven indokolt is egyházegyetemünknek 1895-ről és ismételten 1897-ről kérelme, nemcsak jogos, hanem méltányos mai szerény azon igényünk, hogy addig is, mig az állam törvényhozása igazságos elbánásban fogja majd részesíteni egyházunkat s külön
törvényben megszavazza az állami dotácziót, kapjon az egyházegyetem
nyugdíjintézete 61025 frtot, kapjanak az egyházkerületek'évi 20—20 ezer
frtot az állami költségvetésben biztosítva évente.
Számítunk az államkormány Ígéretének beváltására, kötelességének
most már teljesítésére.
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Melléklet IV. a jegyzőkönyv 56-ik pontjához.

.A népiskolákra vonatkozó adatok
Folyó

Lélek-

Egyházmegye neve

szám

1
2

18Q8—QO-ben.

szám

Arvai egyházmegyében

7153

Brassói

„

Gömöri

„

40439

Hat sz. k. v.

„

10221

5
6

Hegyaljai

„

12306

Kishonti

n

18885

7

Liptói

„

33408

8
9

Sáros-zemp.

„

9584

Tátraaljai

„

9883

10
11

Tiszavidéki

„

28076

3
4

...

16430

Tizenhárom szepesi városi egyházmegyében

...

Összesen

16323
202708

T a n k ö t e l e s

v o l t
•

Egyházmegye

13—15 éves

6—12 éves
fin

leány

összes

fi u

leány

6—15 éves
összes

fiu

leány

összes

364

402

766

165

128

293

529

530

1059

Brassói

1144

1163

2307

478

481

959

1622

1644

3266

Gömöri

2184

2149 i

4333

904

907

1811

3088

3056

6144

Hat sz. kir. v.

687

686

1373

237

203

440

924

889

1813

Hegyaljai

607

573

1180

220

181

401

827

754

1581

Kishonti

919

960

1879

444

407

851

1363

1367

2730

1671

1756

3427

680

718

1398

2351

2474

4825

Sáros-zempl.

582

607

1189

222

231

453

804

838

1642

Tátraaljai

659

611

1270

241

227

468

900

838

1738

Tiszavidéki

1367

1322

2689

463

459

922

1830

1781

3611

XIII sz. v.

952

984

1986

418

353

771

1370

1337

2707

11136

11213

22349

4472

4295

8767

15608

15508

31116

Arvai

Liptói

Összesen :

I

I
helyben elemiben

Egyházmegye

fia leány összes

s

ismétlőben

k o

1

á fc> a

idegen elemiben

j á

r

t
telsö v. polgári
iskolában

ism. iskolában

magánintézetben

középtanodában

fi u leány összes fiu leány összes fiu leány összes fiu leány összes fiu leány összes fiu leány összes

j
ŕ

Arvai

323 368 691 114

97 211

12

15

3

9

Brassói

1008 1028 2036 307 278 585

91

63 154

Gömöri

1840 1830 3670 679 706 1385 305 272 577 135 139 274

45

20

27

3

—

5

14

2

6
—

—

65

1

8
—

1

—

5

—

5

30

—

30

11

—

1

11
*

VI sz. k. v.

461 434 895

Hegyaljai

379 350 729 115

Kishoníi

830 873 1703 282 289 571

Liptói

74 150 137 130 267

34

23

57

36 156 192

28

69 184

99 110 209

43

32

75

40

38

78

2

74 155

70

24

94

6

34

40

—

1121 1137 2258 341 370 711 141 174 315 371 370 741

34

35

69

—

1

1

3

5

—

76

81

Sáros-zempl.

531 586 1117 199 217 416

24

13

37

3

1

4

Tátraaljai

600 583 1183 276 230 506

3

2

5

5

8

13

2

13 168

14

99 113

—

62

68

99 167

—

Tiszavidéki
XIII sz. v.

1186 1127 2313 104

86 190

78

887 930 1817 265 170 435

9

74 152 155
5

14

32

30

—

Összesen: 8158821816376 2 451 23084759 1897 1897 3794|l 155 921 2076| 345 553 898
i
l
II

28 149

—

1
—

3
—

2
3

—

—

—

40

7

—

22

—

23

3

3

—

2

—

2
—

49

2

—

2

53 202

47 456

22
1

—

24
3
2

2

79
83

49

81
83

56 512

Egyházmegye
neve

leány

összes

60

40

100

2805

186

275

461

—

2967 •

5983

72

89

161

48797

921

870

1791

3

19

22

20430

727

600

1327

100

154

254

9963

Kishonti

1291

1294

2585

72

73

145

23223

Liptói

2031

2089

4120

320

385

705

5304

Sáros-zempléni

763

818

1581

41

20

61

33353

Tátraaljai

888

826

1714

12

12

24

Tiszavidéki

1616

1403

3019

214

378

XIII sz. vár.

1344

1234

2578

26

103

14502

13960

28462

1106

1548

leány

összes

469

490

959

Brassói

1436

1369

Gömöri

3016

YI szab. kir. város
Hegyaljai

fiu

fiu

Mulasztásért
megbüntettetett
szülő, hány?

Iskolába nem járt

Félnapot mulasztott lány

Iskolába járók főösszege

A helybeli elemi iskolába idegen
illetőségű vagy vallású j á r t
fiu

leány

összes

15

11

26

61

83

144

155

252

264

516

—

145

287

432

13

127

101

228

3

84

75

159

52

52

104

95

96

77

173

9535

11

41

33

74

592

11018

11

243

173

416

129

1501

1

218

284

502

2654 168686

293

1334

1440

2774

r

Arvai

Összesen :

5462

4
—

—

A z

i s k o l a

Hány

257
696
65
69
79
36
24
88
224

2498
3018
955
565
1618
261
617
745
5497

i

javiltatott

80 10 92 91 68 6 137 1558 210 51 1093
1 14 5 34 11 4 3 55 280 128 18 1566
28 302 70 16 406
19
10 12 6
58
392 80 20 324
27 6 35 35 20 8
32 2 42 38 14 22 67 431 90 22 •666
15 6 23 24 4 1 30 196 41 11 169
37 232 101 14 355
24 1 25. 24 12
35 4 41 26 6 5 90 642 97 21 414
2 22 3 52 32 3 11 69 266 161 22 3438
3 278 37l 365 303 142 58 5874566 1044 206 8617

fali térkép

253

tanítói lak

67

bérelt

66 11 186

kötet
könyv

iskola

épült

11 10

term.-tani
eszközök

tanterem J

10

taneszközei mindenből h á n y d a r a b
földgömb
term,-rajzi
eszközök

karban

épülete
mellett van

testgyak.
fekete i főtábla
fali olvasótábla

van
épületéj ó rosz ben van

faiskola j

az
egyház
tulajdona J

egyházi
községi vagy
állami

segéd

rendes

neve

képesített

Egyházmegye

nem képesített

1

A tanitó

/

Arvai
Brassói
Gömöri
VI sz. k. v.
Hegyaljai
Kishonti
Liptói
Sáros-zempléni
Tátraaljai
Tiszavidéki
XIII sz. v.
Összesen:

9
8 1 8 1 9
12 12
1 11
12
90
81 10 85 6 90
25 5 25 5 20 3 19
19
18 1 17 2 19
35
35
36
86
34 8 34 8 34 2 34
22
16 4 16 4 22
25
23 4 26 1 25
40
38 5 42 1 40
2
23
52 2 52 2 21
3
343 40 342 41 315 264 328
s

- i

5

2

16 267

1605 16027

4

9
1

1
2
2

1
3
2
8

9 24

Ä
Egyházmegye
neve

z

i s

k o

I a

j ö

v

e cT e 1

ingatlan
tőkepénzből
termévagyonból
tannyekben
öszkészpénzm e 1y n e k
díjakpénzben értékre szesen
jöve- összege k a m a j t a ból
nézve
értéke delme
frt
frt
frt
frt
frt
frt
frt
frt

/

Arvai

3668

2137

5805

Brassói

2529

—

2529

1000

89

—

121

1066

állami

m e

községi egyházi

egyéb összesen
az e vi
s e g é 1 y e k b ó 1
jöveO
J
delem
melyek tesznek évenként
frt

frt

frt

11

—

3953
2529

Gömöri

26622 18729 45351 49730

4025 21724

534

6689

6146

VI sz. kir. v.

25298

1387 26685 44700

1375 106329

5589

8551

261

Hegyaljai

7403

2802 10205 16569

1177 25753

1298

2667

Kishonti

8000 13152 21152 38810

2234

174

3490

1457

1330

5057

200

3756

frt

565
—

frt

5805
2529

3348 22610

1999 45351

3486

3204

4219 26685

766 , 463

3264

570 10205

9834

2253 21152

1662 12724

7883 30900

188

24066

6834 30900 51402

2044 24259

Sáros-zempléni

6072

4266 10338 41200

1103

6845

248

1670

1241

130

3634

2312 10338

Tátraaljai

7945

4593 12538 32955

1204

8936

497

1113

1148

502

7957

117 12538

28488

5771 34259 189780

7498 22462

1126

4785

754

7646

8074

4376 34259

Liptói

Tiszavidéki

XIII sz. v.
Összesen :

488 3208 1092 14605 9797
149 30546
25368 5178 30546 26815 1207 10759
165459 64849|230308||472961 23478)229301 11405 38296i 13065 32041 87580 24443||230308

A
E g y h á z m e g y e neve

z

i

s

k

o 1

tanítói
rendesnek

fizetés
segédnek

javításra

5566

150

10

a

k

i

a

tanszerekre

d

á

s

a

egyebekre

összesen

76

5805

f

Arvai
Brassói

—

Gömöri

42462

Hat sz. kir. vár.

2529

3

2529

—

—

—

971

836

133

949

45351

21451

2980

852

562

840

26685

Hegyaljai

9292

283

161

119

350

10205

Kishonti

20302

—

344

76

430

21152

Liptói

20810

1580

371

126

8013

30900

7281

770

2084

27

176

10338

603

101

793

12538

Sáros-zempléni
Tátraaljai

11041

—

Tiszavidéki

20230

500

1365

1679

10485

34259

XIII szep. vár.

26140

590

1725

681

1410

30546

184575

10353

8351

3507

23522

230308

Összesen :

Összeállította: Hronyecz

Józsefelőadó.
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Melléklet V

a jegyzőkönyv 72-ik pontjához.

A tiszai egyházkerületi gyámintézet
1899. augusztus 8-án Nagyságos Radvány István kir. tanácsos és Nagytiszteletű Dianisk.a András urak társelnöklete alatt és az egyházmegyei
gyámintézetek számos képviselői resztvétele mellett Nyíregyházán megtartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.
1. A közgyűlés megalakulhatására világi elnökhelyettesnek Majerszky
Béla, tiszavidéki egyházmegyei gyámintézeti világi elnök kéretett fel, ki
is a társelnöki széket elfoglalta és a közgyűlést megnyitotta.
2. Egyházi elnök Dianiska András jelenti, hogy a múlt évi kerületi
gyámintézeti közgyűlés határozatából (1. j k v . 8. p.) a megüresedett ker.
gyámint. világi elnöki szék betöltésére kiirott választásra vonatkozólag
az egyházmegyei gyámintézetek szavazataikat beküldték, hogy azok a
jelen közgyűlést közvetlenül megelőzőleg megtartott gyámintézeti értekezleten fölbontattak ós számbavétettek, — hogy a 11 egyházmegyei
gyámintézet közül 8 R a d i á n y Istvánra szavazott, minek alapján őt törvényesen és nagy szavazattöbbséggel megválasztott kerületi gyámintózeti
világi elnöknek jelentett^ ki.
A közgyűlés lelkesült örömmel vette e választást tudomásul, mindenfelől kitörő éljenzéssel üdvözölvén a megválasztottat.
3. Radvány István a világi elnöki széket elfoglalván, a következő
székfoglaló beszédet t a r t o t t a : „Mélyen tisztelt kerületi gyámintézeti közgyűlés ! Azon bizalomért, melylyel a kerület megajándékozott azzal, hogy
kerületi gyámintézeti világi elnöknek megválasztott, kettős kötelességet
kell teljesítenem, hogy némileg eleget tegyek a bennem helyezett I t a lomnak. Mindenekelőtt azonban fogadják őszinte köszönetemet azon bizalomért, melyet a választás által előlegezni méltóztattak. — Őszintén
mondva — tisžtelt közgyűlés — e nem keresett megtiszteltetés után
sokáig töprenkedtem magamban, vájjon birok-e annyi erővel, hogy meg
is felelhessek e felelősséggel járó tisztes állásnak. Aggodalmaim közepette
győzött azonban egyházam iránti igaz keresztény szeretetem, mely azt
mondja, hogy mindnyájan teljesítsük kötelességeinket egyházunk iránt.
Es igy meghajoltam a bizalom előtt.
Mint hosszú évek során egyházunk ügyeivel foglalkozó, ösmerem
azon helyzetet, a melyben egyházaink, lelkészeink és tanítóink legtöbbje
él, és hogy mit szenvednek azok. Áldásos működéssel igyekszik ezen
erejéhez képest a gyámintézet segíteni. A segélyösszegek legnagyobb
része könyöradományokból áll, melyeknek ismét nagy része a szintén
szűkölködők filléreiből gyűlik egybe, tehát — önsegély utján. — Gondolkodni kell tehát és kutatni arról és azután, hogy a gyámintézet uj
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forrás által erősbödjék és hogy ne csak a segélyezést teljesítse, hanem
tagjainak jólétét is elősegítse, ennek pedig egyik eszköze a mindinkább
tértfoglaló s különösen Németországban nagy hatalmat képviselő szövetkezet — Alakítsunk a gyámintézet erkölcsi támogatása és felügyelete
alatt szövetkezetet
szegény egyházaink lelkészeinek és tanítóinak részére.
A szövetkezet által egy gyakorlati küzdő eszköz szerveztetnék egyetemes
alapon. A szövetkezet mindnyájunknak szolgál, a vezetők nem maguknak és magukért szolgálnak csak, a tagok nemcsak a maguk előnyére,
de a „ k ö z j ó r a " dolgoznak. — Ez is legyen tehát egyike azon eszközöknek, melyek a tagok jólétét és a gyámintézet erősbödését elősegítik. —
Ha minden tag megteszi kötelességét, lehetetlen, hogy az eredmény elmaradjon. — Kérem a gyámintézeti közgyűlés tisztelt tagjait, méltóztassanak ezen eszmét felkarolni, hozzájárulásuk által támogatni és közös
akarattal létrehozni. — A gyámintézeti gyűjtések a lelkész, tanár és
tanitó urak által kell, hogy erélyesebben vétessenek kézbe. Hogy ha
kerületünk egyházait buzdítani fogjuk és a gyűjtést erélyesen vezetjük,
lehetetlen, hogy nagyobb összegek be ne folyjanak. Kikérendő különösen
az iskolákban a tanár és tanitó uraknak közreműködése, mert ezúton is
fillérekből hatalmas összeg gyűlhet egybe, a mely azután enyhít és gyarapit. — Kipróbált vezérét a kerületi gyámintézetnek, szeretve tisztelt
elnöktársamat, ki ezután is kell, hogy a vezetésnek lelke legyen, arra
kérem, hogy vegye igénybe igen szívesen felajánlott működésemet és
tevékenységemet. — A fentebb emiitett eszközök megkezdéséhez és tiszakerületi gyámintézeti tőkénk gyarapításához ezer koronával járulok
elsőbbségi kötvényekben és ezen értéket a pénztárosnak átadom azzal,
hogy ezen az én nevemet viselendő alapítványom évi kamatjai „a ker.
gyámintézeti közgyűlés által az elnökség indítványára egy a hegyaljai
egyházmegyéből való szegény egyház vagy lelkész- és tanitóözvegynek
szavaztassanak meg".
A közgyűlés, egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe fölvétetni határozott ezen elnöki székfoglalót feszült figyelemmel
végighallgatta, azt több helyén, nevezetesen a „szövetkezet"
eszméjének hangsúlyozása mellett közhelyesléssel kisérte, világi
elnöknek beszéde végeztével tett azon igéretét, hogy a szövetkezet mikép életbeléptethetése iránt közelebb részletező
memorandumot bocsát közre, méltó elismeréssel fogadta, 1000
koronás nagylelkű adományáért — az ahhoz kötött feltételek
helyeslő elfogadásával — hálás köszönetet mondott és a kerületi gyámintézeti világi elnököt, mint közegyházunk működési
terén hosszú érdemdús múltban kipróbált bajnokát, nemesszivű
jótevőjét és lankadatlanul buzgó munkását közörömmel üdvözölte, a kerületi gyámintézeti ügyek társelnöki vezetését közbizalommal kezeibe téve.
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4. Dianiska András, kerül, gyámint. egyházi elnök a következőkbeil
adja elő évi jelentését: „Méltóságos és Főtisztelendő kerül, gyámint.
Közgyűlés! Szívből és tiszteletteljesen üdvözlöm részemről is a buzgó
munkatársakat és szent ügyünk barátait, évi jelentésemet tiszteletteljesen
a következőkben előterjesztvén :
Összejöttünk ismét az Úr nevében, hogy szegénységünk filléreit
összerakva segitsünk szegényeinken. Mindenekelőtt dicsérje lelkünk az
Urat, hogy jó volt ismét és hogy irgalmassága megujult rajtunk, hogy
ezen évben is megáldotta igyekezetünket és megszégyenítette kishitünket. Aggódva néztünk a gyűjtések eredménye felé és ime, híveink többet
raktak le a szeretet oltárára, mint a megelőző évben. Mégis, ha a rendelkezésünkre álló összeget, sőt az összes -segélyforrásokat a sokféle
szükséggel, a mentést, támogatást kérő nagyszámú esdő szózattal összehasonlitjuk, panaszkodva kell kérdeznünk az Úr tanítványaival: mi az
ennyinek? honnan vegyünk eledelt, hogy ezek e g y e n e k ? . . . A hegyekhez emeljük fel kezeinket, sziveinket, honnan segítségünk j ö n ! A m^
segítségünk az Úrtól vagyon, ki megőrizte eddig népünket, ki igazgatja
az emberek szivét, mint a patakok folyását és a benne bizó, hivő népét
el nem hagyja.
A munka, melyet végezünk, melyben fáradozunk, nagy, — és évről
évre még nagyobb terjedelművé lesz. Miként az, a ki valamely tudománynyal foglalkozik, minél mélyebben hatol be az igazságok titkaiba )
annál jobban tudja meg, hogy még távol áll a czéltól, s annál több megoldandó kérdést talál s magát mindig u j meg uj feladatokkal szemben
látja, melyek őt buzgó, kitartó fáradhatlan munkálkodásra serkentik : úgy
van az a gyámintézel tel is. Minél jobban foglalkozunk tiszakerületünk
egész megyékre kiterjedő diasporájával, egyes vidékeink gyenge és Ínséges
gyülekezeteivel és a pusztában szétszórt hitrokonokkal, annál alaposabban
ismerjük meg a mindezeket fenyeg'ető nagy veszélyt, nehéz küzdelmeiket
és szükségleteiket, annál inkább látjuk évszázadok rombolásának szomorú
következményeit, évtizedek mulasztásait, melyeket visszaépíteni és jóvátenni majdnem lehetetlen, — annál inkább ismerjük fel erőnket felülmúló nagy feladatainkat, melyeknél legalább azt, a mi még megmenthető,
meg kell mentenünk és uj életre ébresztenünk. Védeni, erősíteni, buzdítani,
vigasztalni, az ősi hitet felkölteni, az erőket összegyűjteni és a mentő
czélra értékesíteni: ez a gyámintézetnek nagy feladata, áldásos teendője.
Hálás köszönet mindazoknak, kik gyámintézetünket ezen magasztos
missiójában t á m o g a t j á k ! legelső sorban ismét fenkölt szellemű Püspökünknek azon 100 frtnyi áldozatáért, melyet most is, ezúttal már tizenegyedik izben a testvéri szeretet oltárára letett, de azon folytonos meleg
érdeklődéseért is, melylyel munkánk iránt viseltetik. Kívánjuk szeretett
Püspökünknek, hogy miután ott állott gyámintézetünk bölcsőjénél, és
36 éven át szivének teljes melegével segítette azt fejleszteni: jó egész10
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ségben még számos éven át szemlélhesse kedves művének fejlődését és
megizmosodását! — Hálás köszönettel tartozunk az egyházkerületi Felügyelő úr ő méltóságának, ki, ámbár visszalépett a gyámintézet vezetésétől, mégis áldásos működésének maradandó nyomát hagyta hátra
az on nemeslelkii 500 frtos alapítványában, melynek kamatjai már ezen
gyűlés alkalmával először kerülnek kiosztás alá és ezentúl minden évben
egy szegény egyház segélyezésére fognak fordíttatni. — Nagy örömünkre
szolgál, hogy méltó utódját az elnöki széken Radvány István ő Nagyságában tisztelhetjük, ki mint a legnagyobb diasporális egyházmegye sok
évi érdemdús felügyelője már eddig is a gyámintézettel előszeretettel
foglalkozott és ezentúl mint ennek hűséges gazdája és vezetője a nála
megszokott czéltudatos buzgalommal és sikerrel gondját fogja viselni. —
Köszönet és elismerés illeti a lelkiismeretes pénztárnokot, valamint a
kiváló jegyzőt is; — áldozatszámba megy azon buzgó és érdemdús 30
évi működés, melyet Strauch Béla, mint kerületi gyámintézetünknek
kiváló és ügyes jegyzője három évtizeden át szakadatlanul kifejtett, a
munkának nagy részét mindig készségesen magára vállalta és ügyünknek
tett kiváló szolgálata által hálás elismerésünket, — melynek neki a mai
napon á t n y ú j t o t t emléktárgyban külső kifejezést is adtunk — méltán
kiérdemelte.
F o g a d j á k elismerésünket az egyházmegyei gyámintézetek tisztelt
vezetői, valamint azon hitbuzgó egyházaink kiváló lelkészei és minden
tényezői is, a kiknek közreműködése a gyűjtéseknél itt Nyíregyházán,
kerületünk ezen alföldi, kedves kimagasló Siónjában 144.40,
Kassán
1,191.11, Iglón 181.77, Miskolczon 113.30, Késmárkon 95.93, Eperjesen
I.89.42, Lőcsén 85.06, Gölniczbányán 73.57, Rozsnyón 69.63, Debreczenben
57.66, Felkán 53.13, Dobsinán 37.32, Kis-Szeben II. 28.42, Rimaszombat
25.85, Liptó-Sz.-Miklós 27.84, Szepes-Váralja 24.00, Krompách 28.42,
Leibitz 26.30, Bártfa I. 23.39, Batizfalva 22.52, Nagy-Lomnicz 27.74,
Nagy-Szalók 24.00, Topporcz 22.28, Nagy-Várad 22.16, Eperjes II. 20.08.
ismét oly tekintélyes összegeket eredményezett. — A nőegyletek és az
ifjúsági egyletek ez évben is szokott buzgalommal működtek és gyűjtéseiket teljes egészükben vagy részben az egyetemes központi pénztárba
szolgáltatták be.
Örömmel jelentem, hogy az egyházmegyei gyámintézetek gyűjtése
178.17 többletet m u t a t fel az előző évhez viszonyítva, hogy nevezetesen
a VI szab. kir. város 65.47 krral, Hegyalja 36.50 krral, Gömör 18.70
krral, XIII szepesi város 13.14, Kis-Hont 11.49, Sáros 31.02, Tiszavidék
II.76, Tátraalja 6.43 krral többet gyűjtöttek, mint a mult évben. Kevesebbet gyűjtött Liptó 1.67 krral, Árva 1 frttal, Brassó 8.67 krral.
Ez évben a rendes segélyeken kivül sorrend szerint az egyetemes
gyámintézet „Nagy Szeretetadománya" s a „Palló-féle 400 frtos szeretetadomány" kerületünket illeti meg. A Palló-féle alapítványból: mult év-
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ben két lelkészözvegyünk : Palástyné 30 frtot, Droppáné 40 frtot kapott,
Az egyetemes egyházi alapból tavaszkor Kis-Szeben I., Plavnicza, OzdDiósgyőr és Restér 100—100 frtnyi, S.-A.-Ujhely pedig 58 frt segélyben
részesültek. A „Szentföld" czimti mű, melynél a vallásos iratokat terjesztő
angol társaság minden egyes eladott példány után 60 krnyi jövedelmet
biztosított az egyetemes gyámintézet számára s melynek kiadását gyáminté
zetünk lehetővé tette, központi pénztárunkat remélhetőleg szaporítani fogja.
Szomorú kötelességet teljesitek, midőn azon veszteségről teszek
említést, mely bányakerületi testvérgyámintézetíinket áldozatkész és
szeretetreméltó világi elnökének: Báró Radvánszky Jánosnak, életének
legszebb éveiben történt elhalálozása által érte. Vele egyetemes gyámintézetünk és egy hitbuzgó, jószivü és még magasabb szerepre hivatott
tagot veszített. A veszteség tudatával meg kell emlékeznünk Liptónak
buzgó ós szorgalmas főespereséről is, Kmety Jánosról, kit az Úr a halál
által körünkből szintén kiszólított. A liptói egyházmegyei gyámintézet
elnökeivé Simkovics János föesperes és Ruzsiák János egyházmegyei
felügyelő választattak meg, a kiket szivesen üdvözlünk, kérve buzgó
közreműködésüket a mi szamaritánusi munkánkban.
Az egyetemes gyámintézet közgyűlését ez évben — és pedig ezúttal
is a Luther-társasággal együtt — Szarvason fogja megtartani szept. 23
és 24-én. Kívánatos, hogy e gyűlésen kerületünk minél számosabban legyen képviselve.
Örömmel jelentem, hogy a Gusztáv Adolf-egylet, mely mult évben
kerületünk egyházainak 3921 frt 70 krt és Ruszkinnak templomépitésre
4758 frt 85 krt küldött, egyházainknak a tiszai kerületben ismét 5586 frt
93 kr. segélyt juttatott. Miután ezen összeghez maga a lipcsei főegylet
3170 frt 62 krral járult, neki és jeles elnökének dr. Pank superintendensnek Kiváló köszönettel tartozunk.
Hálás említést érdemel Hollerung Edvinné törzsorvosnó Pozsonyban,
ki művésziesen sajátkezüleg egy oltárképet festett s azt aranyozott kerettel együtt a szegény folkmári leánygyülekezetnek imaháza részére
ajándékozta.
Tisztelettel jelentem, Schmidtné lelkészözvegy Ludvigsburgban,
Wlirtembergában tokkal együtt egy úrvacsorai készletet küldött hozzám,
melyet most a mélyen tisztelt közgyűlés rendelkezésére bocsátok oly
kérelemmel, hogy azt az ajándékozó kivánata értelmében egy diasporális
egyháznak megszavazni méltóztassék.
Örömmel veszszük tudomásul azt is, hogy kerületünk egyházainak
száma Özd missiói egyházzal szaporodott, melynek gondját kell, hogy
gyámintézetünk is melegen és hűségesen viselje.
Végül meleg köszönetet mondva a kegyes adakozóknak, magamat,
főkép pedig szegényeinket, küzdő evang. hittestvéreinket, továbbá is a
mélyen tisztelt kerül, gyámint. közgyűlés szives jóakaratába ajánlom,
10*
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Ezen, mindeneket felölelő, kerül, gyámint. közügyünk
minden ágára részletesen kiterjedő elnöki évi jelentést a közgyűlés egész terjedelmében jegyzőkönyvébe veszi, Dianiska
Andrásnak, kerül, gyámintézetünk egyházi elnökének, gyámintézeti közügyünk ezen lelkesülten buzgó és lelkesíteni tudó
vezérférfiának számos éven át folytatott, az utóbbi évben is
tanusitott lankadatlan, szakavatott, czéltudatos, tapintatteljes
és sikeres működéséért, a némethoni Gusztáv Adolf-egyletnél
eredménydus közvetítéséért méltán kiérdemlett hálás elismerést m o n d ; a gyámintézet szamaritánusi munkájában a mult évben is buzgólkodók, adományozók valamennyije iránt, az utóbbiak
között első sorban Zelenka Pál fenköltlelkü és nemes szivü, agyámintézet szent ügyét évtizedek óta legmelegebben ápoló Püspökünk iránt ez évben is felajánlott 100 frtnyi adományáért a
hálás köszönetét hozza kifejezésre; az alapító iránt a hálaszó
megújításával örvendetes tudomásul veszi, hogy a „Szentiványi
Arpád-féle 500 forintos alapítvány" évi kamatjai ezúttal először fognak valamely szegény egyházunknak kiosztatni; örvendetes tudomásul szolgál, hogy a gyámintézeti gyűjtések körül
ezúttal is különösen a városi egyházközségekben nagy volt
az ó-rdeklődés és mind fokozatosabb a siker és az eredmény;
a veszteség fölött mély fájdalomérzettel örökíti meg jegyzőkönyvében báró Radvánszky Jánosnak, gyámintézetünk elhunyt
ezen egyik buzgó vezérférfiának emlékét, nemkülönben a szintén elhalálozott K m e t y Jánosnak, főesperesnek, a liptói egyházmegyei gyámintézet érdemekben dus egyházi elnökének nevét;
a liptói egyházm. gyámint. megválasztott u j elnökeit, Simkovics János és Ruzsiák János bittestvéreket szeretettel üdvözli,
buzgó közreműködésükre Istentől áldást k é r v e ; a Gusztáv
Adolf-egyletnek, ott különösen a lipcsei főegyletnek és legkülönösebben dr. Pank superintendensnek az onnan és ügyünk
nemesszivü nevezett pártfogója hathatós közvetítésével szegényeinknek j u t t a t o t t nagy összegű segélyekért hálás köszönetet
küld; Holleriing Edvinné úrnőnek az általa sajátkezüleg festett
és a folkmári evang. imaháznak felajánlott oltárképért köszönetet mond, valamint Schmidtné lelkészözvegy úrnőnek is a
küldött urvacsorai készletért, mely utóbbit a közgyűlés az ózdi
missiói egyháznak szavazza meg.
5. A f. év szeptember 23. és 24-én Szarvason megtartandó egyetemes
gyámintézeti közgyűlésre egyházkerületi gyámintézetünk képviseletében
a két elnökön kivül, Zelenka Pál püspököt, Kubinyi
Géza egyházmegyei felügyelőt, Materny Lajos és Geduly Henrik
lelkészeket küldi, ki a közgyűlés.
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6. (E pontot D. A. kerül, gyámint. egyházi elnök vette fel.) Egyházi elnök részéről jelentés tétetvén arról, hogy a kerül, gyámint. bizottság julius 26-án és a mai napon számos tag jelenlétében megtartott előkészítő és rendes üléseiben Strauch Béla kerül, gyámint. jegyzőnek, ki három évtized óta ezen tisztséget ügyszeretettel, buzgalommal és teljes odaadással folytonosan viseli, ezen hosszú
idő alatt gyámintézetünk körül elévülhetetlen érdemeket szerzett magának és szegény egyházunknak kiváló szolgálatokat
tett, hálás elismerést nyilvánítani és ezen elismerés jeléül neki
egy ezüst emléktárgyat, mely a mult évi soproni útiköltségre
megszavazott, de igénybe nem vett összegben fedezetet talál,
átnyújtani elhatározta.
A gyámintézeti bizottság ezen indítványához a közgyűlés
is egyhangú lelkesedéssel hozzájárulván, annak nevében a világi elnök Strauch Béla, kerül, gyámint. jegyzőnek a gyámintézet őszinte hálás elismerését ékes szavakban fejezi ki, s
neki 30 évi buzgó és hűséges működésének emlékeűl az ezüst
emléktárgyat meleg áldáskivánattal s „éljen" kiáltások közt
átadja.
7. Olvastatott a kerül, gyámintézet bizottságának f. év. julius 26-án
Felkán megtartott üléséről fölvett jegyzőkönyv, mely is előadja:
a) hogy a mult évi kerül, gyámintézeti számadások tételről tételre
megvizsgáltattak és mindenekre nézve rendben és helyeseknek találtattak,
indítványozván, hogy a közgyűlés adja meg — önzetlenül hű fáradozásáért a méltó elismerés mellett — J u s t h Sámuel István kerül, gyámintpénztárosnak a jelzett évre szóló fölmentvényt;
b) hogy az egyes egyházmegyei gyámintézetek által ajánlólag felterjesztett 42 kérvény által ugy, valamint a jegyző által gondosan és
behatóan áttanulmányoztatott, a lényegesekre nézve kivonatoltatott, hogy
ezen kivonatok éber figyelem mellett az ülésen felolvastattak, megbiráltattak s némelyekre nézve maga a kórvény előterjesztetett;
c) hogy ez évben az egyetemes közalapból: Ózd 100, Diósgyőr 100,
Plavnicza 100, Tokaj 100, Restér 100, Kis-Szeben I. 100 és S.-A.-Ujhely,
58 frtot, összesen 658 forintot; — a Gusztáv Adolf egylettől pedig:
Abauj-Szántó 243.29, Bártfa I. 264.70, Bussócz 14.70, Diósgyőr 645.98,
Debreczen 294.12, Garam völgy 239.42, Alsó-Kubin 117.65, Kis-Szeben I.
529.40, Kis-Szeben II. 351.72, Liptói missio 147.05, Kölese 212.91, Kriegh
14.12, Rozsnyó (árvaház) 47.05, Rozsnyó (leányiskola) 196.38, Orkuta
123.50, Ruszkin 665.71, (abból a lelkész 58.95), Stoósz 129.41, Sub-Lechnitz
29.40, Vázsecz 29.40, Tállya 58.95, Nagy-Károly 176.47, Tokaj 176.47,
Uj-Klenócz 176.47, S.-A.-Ujhely 176.47, Merény076.47, (a lelkész 58.95),
Dvorecz 215.38, három lelkészözvegy (Droppa, Benyo, Nemes) 120.55,
Ludmann tanitóárva 17.65 forintot, összesen 5586.92 forintot; — a Palló-

—

150

—

féle alapítványból végre Droppa Emilné 70, Palásty Gáborné pedig 30
frt segélyt kaptak;
d) az előzővel kapcsolatban megkeresi a Gusztáv Adolf egylethez
folyamodókat, hogy kérvényeiket a leggondosabban szerkeszszék és a
„Tabellarische Berichtserstattung"-okat saját érdekükben hiven, a tényeknek megfelelőleg töltsék ki, a mennyiben a fogyatékos kérvényfelszerelés és tévesztő adatbemondás csak magának a folyamodónak van hátrányára.
c) oda utasitja a sárosi egyházmegyei gyámintézetet, a mely ugy
jegyzőkönyvét, valamint számadását igen hiányosan, az évekkel ezelőtt
közzétett mintának meg nem felelően és az alapszabályok be nem tartásával egybeállítva beküldi, hogy jövőre nézve a jelentéstétel, beszámolás és pénzfelosztásnál szorosan járjon el az alapszabályok és a kerül,
gyámintézeti határozmányok értelmében ;
i) hogy örvendetes jelenség ezúttal is az, hogy a városi egyházközségek igen sokja, de néhány különösen szepesi falusi egyház is a
gyámintézeti gyűjtés és adakozás terén melegen buzgólkodott, de — a
midőn ezen, az elnöki évi jelentésben is megnevezett buzgólkodókat, a
191 forinttól le 20 forintig beküldőket névleg elősorolja — megszomoritó
jelenségként előadja, hogy sok egyházközségünkben még ez időszerint
sem lát és talál a gyámintézet kellő felkarolást és az alapszabályokhoz
való alkalmazkodást. El is tekintve attól, hogy sok helyütt — igy Árva
valamennyi egyházközségében — egyenesen csak az egyházi pénztárból
jár ki az 1—3 frtnyi gyámintézeti adomány, hogy tehát ilyen helyeken
gyámintézeti érzék és élet egyáltalán nincsen, felemlíti. hogy még csak
házankénti gyűjtést
sem tartottak Kladzánban, Sebespatakon, Siivetén,
Német-Jakabvágáson, Komlóson és Kükemezőn = 6 egyházban; offertóriumból nem adott: Lestinye, Jaszenova, A.-Kubin, Nagyfalu, Isztebnye,
Zsasko (tehát Árvából egy egyházközség sem), Tállya, Csorba, Mernyik,
Baradna, Geczelfalva, Gömörpanyit, Hizsnyó, Hosszúrét, Jolsva, Jolsv^aTaplócza, Kun-Taplócza, Sepespatak, Süvete, Budamór, Komlós, Kükemező = 22 egyház; — perzselyből
nem adott: Lestinye, Jaszenova,
A.-Kubin, Nagyfalu, Isztebnye, Zsaskó, Batizfalva,' Forberg, Hollólomnicz,
Kis-Lomnicz, Svábócz, Topporcz, Tótfalu, Viborna, Osanálos, Sajó-Kaza,
Bóczabánya, Csorba, Hybbe, Királylehota, Nagy-Palugya, Német-Lipcse,
Pribilina, Szielnicz, Szmrecsán, Szent-Iván, Szent-Péter, Tarnócz, Vázsecz,
Východná, Rózsahegy, Cserencsény, Fürész, Klenócz, Kraszkó, Nyustya, Pokorágy, Pongyelok, Ráhó, Rimabánya, A.-Szkálnok, Tiszolcz, Mernyik, Nyíregyháza, Pazdics, Sókut, Baradna, F.-Sajó, Geczelfalva, G.-Panyit, Hrussó,
Hosszúszó, Kükemező, Lapos, Margonya, Kapi-Németfalu, Komlós = 60
egyház.; — iskolai gyűjtést nem eszközlött:
Lestinye, Jaszenova, A.Kubin, Nagyfalu, Isztebnye, Zsaskó, Batizfalva, Majerka, Bóczabánya,
Csorba, Hybbe, Király-Lehota, Nagy-Palugya, Német-Lipcse, Pribilina,
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Szielnicz, Szmrecsány, Szent-Iván, Szent-Péter, Tarnócz, Yázsecz, Východná,
Rózsahegy, Oserencsény, Kraszkó, Nyústya, Pokorágy, Pongyelok, Ráhó,
Rimabánya, Rimabrezó, Rimaszombat, A.-Szkálnok, Kladzány, Mernyik,
Pazdics, Sókút, Uj-Klenócz, Bártfa I., Bártfa II., Eperjes II. A.-Sajó,
Baradna, Betlér, Bugyikfalva, Derencsény, Dobsina, Fekete-Lehota, FeketePatak, Geczelfalva, Sajó-Gömör, Gömör-Pauyit, Hisnyó, Murány, Hosszúrét, Hosszúszó, Hrussó, Jolsva, Jolsva-Taplócza, Kiette, Kövi, Kun-Taplócza, Nagy-Rőcze, N.-Szlabos, Nandrás, Oláhpatak, Pádár, Ratkó, RatkóBisztró, Redova, Restér, Rozsnyó, Sepespatak, Süvete, Szirk, Ujvásár,
Veszverés, Vizesrét, Girált, Német-Jakabvágás, Komlós-Keresztes, Komlós,
Kükemezó', Lapos, Margonya, Kapi-Németfalu — 88 egyház.
g) hogy az egyházmegyei gyámintézeti közgyűlések által ajánlólag
felterjesztett kérvények és pedig a gyámintézethez : Szent-György, SubLechnitz, Felefalva, Szepes-Vóghely, Jaszenova, Ózd, Csanálos, Diósgyőr, Fancsal, Stoósz, A.-Szántó, Tállya, Hernád-Vécse, Hollópatak, Folkmár,
Ruszkin, Keresztfalu, Plavnicza, Berki, Kis-Szeben I., Kis-Szeben II.,
Haraszti, Komlós-Keresztes, Kó'szeg, Bárcza-Ujfalu, Hosszúfalu, Fűrészmező,
Harsava, Rózsahegy, Király-Lehota, Piibiiina, Vázsecz, Mernyik, Uj-Klenócz,
Kölese, N.-Károly, Tokaj, Sátoralja-Ujhely, Restér, Nadabula, Kún-Taplócza, Murány-Hosszurét, Ratkó-Szuha, Gerlicze, Felső-Sajó, F e k e t e - P a t a k
kérvénye ; — a Gusztáv Adolf egylethez pedig: Sub-Lechnitz, Rusócz,
Diósgyőr, Fancsal, Csanálos, Stoósz, Ózd, A.-Szántó, Tállya, Hernád-Vécse,
Fancsal, Ruszkin, Szomolnok, Folkmár, Pribilina, a liptói missió, a rózsahegyi missió, Kis-Palugya, Vázsecz, Király-Lehota, Kőszeg, S.-A.-Ujhely,
Tokaj, Mernyik, Nagy-Károly, Kis-Bobrócz, Kölese, Bártfa I., Kis-Szeben
I., Kis-Szeben II., Berki, Kassa II., Eperjes II., Benyóné, Palástyné, Skultétyné, Zathureczky Kornél, Restér, Gerlicze, Garamvölgy, rozsnyói árvaház, rozsnyói leányiskola,
h) hogy a tiszai egyházkerülethez tartozó egyházmegyei gyámintézetek gyűjtését és a kerületi gyámintézethez szabad rendelkezésre felküldött összegeket a következő táblázat mutatja ki;
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Az egyházmegyei gyámintezet neve

összes gyűjtés
frt

frt

A kerülethez
felküldött szabad
rendelkezésre
frt
frt

ŕ

1. Árva
...
2. Brassó... ...

30

00

15

34

67

89
40

24

98
24

3. Gömör..
...
4. Hat szabad királyi város

453
605

5. Hegyalja
6. Kishont
7. Liptó

08

128
241

82

264

16

101

40

116

47
40
34

78
52

JA

128

38
71

...

9. Tátraalja
10. Tiszavidék
... ... ... ... ... ... ... ...
11. Tizenhárom szepesi város ... ...

79
154

60
05

366
687

12. Kerületi tőkekamat (a tőke 1898. végén

79

80
79
24

87

99"

8. Sáros ...

... . .

20

53
154

05
05

288
71

12
32*

1761 frt 58 kr.)
13. A kerül, gyámint. istentiszt, offertórium

Összesen ) 3121

02 |

—

1200

—

82

A gyámintézeti közgyűlés a gyámintézeti bizottság jegyzőkönyvi ezen jelentését tudomásul veszi, — Justh Sámuel
István kerül, gyámintézeti pénztárosnak a mult évi számadásokra
nézve a fölmentvényt megadja, részére lelkiismeretes, buzgó
és önzetlen működéseért méltán kiérdemelt elismerést szavaz,
valamint megszavazza azt az egyes egyházmegyei gyámintézetek jelentéseit, jegyzőkönyveit, számadásait fáradságos nagy
munkával átvizsgált, a beérkezett kérvényeket nagy gonddal
és lelkiismeretességgel áttanulmányozott gyámintézeti bizott
ságnak ;
újból is hálát mond a Gusztáv Adolf egyletnek szegényeinknek oly bőkezű segélyezéseért;
az egyes kérvényezőket saját érdekűkben is arra kötelezi,
hogy úgy a gyámintézethez, valamint a G. A. egylethez be* Jegyzet: A 79 frt 24 kr. kerül, gyániintézeti tökekamatból 7 frt 92 kr. tőkésittetett,
ennek következtében szabail rendelkezésre 71 frt 32 kr. jutott.
"" Jegyzet: A kerül, gyámint. istentiszt, offertórium tulajdonképen csak 82 frt 99 kr.
volt. Később adtak : Kállay Adolf Csorba nevében 1 frtot, Kubinyi Géza egyházmegyei felügyelő Gömör-Panyit nevében 2 frtot és Justli Sámuel István ker. gyámintézeti pénztáros 2
frtot, ezen összesen 5 frt az oifertóriumhoz lett csatolva, a mely olykópen 87 frt 99 krt
eredményezett.
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nyújtandó folyamodványaikat minden tekintetben helyesen
szerkeszszék, kellőleg felszereljék és a való tényállásnak megfelelő hív adatokkal ellásák ;
a sárosi egyházmegyei gyámintézetet alapszabály betartására utasitó bizottsági határozatot helyesli és megerősíti;
méltán kiórdemlett elismerést mond azon egyházmegyéknek és egyházközségeknek, a melyek a gyámint. gyűjtések,
adakozások, a pontos ügyvitel és számadás egybeállítás körül
ez évben is fényességüket világoltatták ;
szeretettel felhívja, de egyúttal utasitólag kötelezi is az
eddigelé még kevésbbé vagy épen nem is buzgólkodókat a
gyámint. alapszabályok, a külön-külön czimen való gyűjtések
rendezésére, köielező intézkedéseinek szoros betartására, legkülönösebben kötelezvén első sorban a lelkészeket és tanítókat
az eddigelé oly sok helyütt fel nem karolt „iskolai gyűjtések"
rendezésére.
8. A szabad rendelkezésre felküldött, az előző pont alatt kimutatott
1200 frt 82 krnak felerésze 600 frt 41 kr. az alapszabályok értelmében
az egyetemes gyámintézetet illetvén, marad a kerületi gyámintézetnél
az összeg másik felerésze
__
... ... ...
600-41 frt.
Ehez járul a „Herrmann-féle" alapítvány évi kamatja.
45*00 frt.
mint a mely egész összegében a kerül, gyámintézetet illeti,
úgyszintén és pedig most első izben a „Szent-Iványi Arpád-féle" alapítvány évi kamatja
22 50 frt
667-91 frt
azon összeg, mely a kerületi gyámintézet rendelkezésére áll.
Levonván ezen utóbbi összegből a „Leopoldianum"-ra
a kerül, gyámint. egyházi elnök útiköltségét Szarvasra az
egyet, gyámint. gyűlésre ...
. ...
a kerül, gyámint. egyházi elnök évi irodai költségét
Összesen ...

50-00 frt
50-00 frt
10-00 f r t

110-00 frt
marad a kerül, gyámintézetnek kiosztásra
557-91 frt
Az egyes egyházmegyei gyámintézetek által ajánlólag felterjesztett
kérvények mérlegelése után és alapján a kerületi gyámintézeti bizottság
a következőket javasolja:
a) az ez évben egyházkerületünket illető „Nagy Szeretetadomány"-ra
ajánltassék az egyetemes gyámintézetnél
Diósgyőr.
b) Ugyancsak az egyetemes gyámintézetnél a „400 frtos Szeretetadomány "-ra hozassék ajánlatba Rózsahegy.
%
c) Miután a „Palló-féle alapitvány" k a m a t j a ez évben a tiszai egyházkerületnek és arra a soproni evang. egyház Conventjéhez hármas
ajánlat teendő, terjesztessenek fel arra és o d a : Ózd, Uj-Klenócz és
S.-A.-Ujhely.
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d) Kisebb segélyezésekre ajánltatnak az egyetemes gyámintézetnek:
Hollópatak, Nadabula, Restér, Tokaj, Kis-Szeben I., Király-Lehota, UjKlenócz, Garamvölgy, Filefalu, Fan,csal, Murány-Hosszurét, F.-Sajó, Haraszti, Tállya, Nagy-Károly.
e) A Zelenka Pál püspök által nagylelküleg ez évben is felajánlott
100 forint adomány jusson egyenlő felerészében, 50—50 frt.ban Linczényi
Lajos és Kemény Lajos sorssujtott evang. lelkészeknek.
f ) A „Herrmann-féle 1000 frtos alapítvány" 45 frt évi kamatja, mint
. a mely az alapitvanyozó akarata értelmében egyik szepesmegyei egyháznak kiosztandó, adassék Sub-Lechnitznek.
g) A „Szentiványi Arpád-féle 500 frtos alapítvány" 22.50 kr. kam a t j a szavaztassék meg Gerliczének.
h) Ezen itt f ) és g) alatt jelzett összesen 67 frt 50 krnak a kiosztásra került 557 frt 91 krból levonása után megmaradt 490 frt 41 kr.
osztassék ki 44 forint egyenlő részletekben: Jaszenova, Hernádvécse,
Keresztfalu, Berki, Kőszeg, Bárcza-Ujfalu, Hacsava, Pribilina, Mernyik,
Kölese és Ratkó-Szuha 11 kérvényező egyháznak, a pénztárban maradván 6 frt 41 kr.
i) A Gusztáv Adolf-egylethez folyamodók terjesztessenek fel egyenlőleg meleg ajánlattal.
A kerületi gyámint. közgyűlés a kerül, gyámint. bizottság által ugy a segélykiosztásra, valamint az ajánlólag az
egyetemes gyámintézethez, a soproni ev. egyház Conventjéhez
és a G. A.-egylethez való felterjesztésre vonatkozólag tett
javaslatokat egész terjedelmükben és minden részletükben
magáévá teszi ós határozati erőre emeli.
9. A XIII szepesvárosi egyházmegyei gyámintézet azon indítványát,
mely szerint a folyamodók kérvényeiket az egyházmegyei gyámintézeti
gyűlések előtt két héttel terjeszszék fel a végből különösen, hogy azok
előadóknak tanulmányozás és véleményadás végett kiadhatók legyenek
és hogy az ezen időn tul felérkezett folyamodványok figyelembe ne vétessenek :
a kerületi gyámintézeti közgyűlés magáévá teszi és az
egész egyházkerületi gyámintézetre, illetőleg a kerületből
kérvényezőkre nézve kötelezőleg határozati erőre emeli.
10. A gömöri egyházmegyei gyámintézet a következő indítványt
terjeszti fel: „Miután legtöbb egyház építkezésekre kér segélyt, minden
egyes egyház minden lélek után évenként egy krajezárt tőkésítsen építkezési alapra, mely alap csak az egyházmegyei elnökség engedélyezésével legyen elkölthető. A mely egyház pedig ily alapot nem létesít, a
gyámintézettől segélyt ne kapjon.
A kerületi gyámint. közgyűlés ezen indítványt egyelőre
a kerületi gyámintézet világi elnökének adja ki azon kérelemr
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mel, hogy ezt az általa kidolgozandó és közzéteendő „szövetkezeti memorandumban" esetleg érvényesitőleg használja fel.
11. A Mayer Endre theologiai tanár által már régebben beterjesztett
azon indítványra nézve, hogy „a belmissio ügye" vonassék be a gyámintézet munkakörébe olyképpen, hogy azzal is foglalkozzék behatóan a
gyámintézeti közgyűlés,
az egyházmegyei gyámintézetek egybevágó véleményezése alapján ki nem vihetőnek mondja ki a közgyűlés és pedig
időhiány és költséghiány miatt.
12. A közalapból való segélyezésre nézve, hogy mely szegény egyházak ajánltassanak,
az arra nézve teendő felterjesztésekre a közgyűlés ezentulra
is a kerületi gyámintézeti elnökséget bizza meg, hatalmazza fel.
13. A kerületi gyámintézeti istenitisztelet alkalmával Becser Endre
nagyszlabosi lelkész által tartott jeles egyházi beszédért
a kerül, gyámint. közgyűlés elismerő köszönetet szavaz.
K. m. f.

Badyány István,

IHaniska András,

kerületi gyámintézeti világi elnök.

kerületi gyámintézeti egyházi elnök.

Strauch Béla,
kerületi gyámintézeti jegyző.
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Előzmények.
A szeptember hó 24-dikén délután Eperjesre érkező püspököt a vasúti állomáson, a két helyi egyházközség és a collégium nagy számú képviselőinek élén, környezve a városi és
vidéki értelmiség férfi s 110 tagjaitól, Kubinyi Albert fogadta
lelkes üdvözlő beszéddel, melyre válaszolva, a püspök örömének
adott kifejezést, hogy a testvéri szeretetből eredő szives ineghivás folytán, ide az evangéliomi vértanuságon általment s nagy

történeti múlttal biró Eperjes városába, kulturális intézményeink
e fellegvárába jöhetett az egyházkerülettel. Aztán a városi
rendőrkapitány vezetése mellett hosszú kocsisor kisérte a püspököt bevonulásában szállására, Kubinyi Albert házába, hova az
együttes érkezésben akadályozott s csak az éjjeli 7 / o n a t t a l érkezett egyházkerületi felügyelő is szállt.
Másnap, szeptember 25-dikén, a reggeli 9 órakor Draskóczv
Lajos helybeli lelkész által végzett könyörgés után, a különböző
szakbizottságok üléseztek s délután az egyházkerületi gyámintézet tartotta közgyűlését, melyre 472 órakor a
gyámintézeti
istentisztelet
következett, Osengey Gusztáv theol. tanár által
szerzett alkalmi ének és Geduly Henrik nyíregyházi lelkész
szónoklatával s e közben a Szánik Ernő, helvbeli kántor által
'
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vezetett nyolcz szólamu vegyes énekkar művészi énekével.
A lélekemelő istentisztelet után a collégi um dísztermében
egyházker. értekezlet tartatott, melynek végeztével a jogakadémia ifjúsága fáklyászenével tisztelte meg az elnökséget szállásukon.
Szeptember 26-dikán reggeli 9 órakor Glauf Pál főjegyzőkönyörgött a templomban, honnan aztán a képviselők a közgyűlés színhelyére, — a collégium dísztermébe vonultak át.

Tárgyak.
Szeptember 26-diki ülés.
ŕ

1. (G) Szentiványi Arpád a közgyűlést megnyitó beszédében igy szólott:
Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!
Ez évi egyházkerületi közgyűlésünk kezdetén mindenekelőtt
őszinte, meleg szivből üdvözlöm elnöktársamat, egyházkerületünk
szeretve tisztelt főpásztorát, ki a lefolyt közigazgatási éven át
újból lelki erejének s szellemi tehetségeinek teljességével, tapasztalata s tudománya érvényesítésével, lankadni nem tudó ébersége s munkásságával vitte előbbre egyházunk s közelebb a mi
egyházkerületünk és hazánk kulturális érdekeit.
Hitrokoni szeretettel üdvözlöm a közel és távolból megjelent képviselőket, a kiknek ily tömeges és nagy számban való
megjelenése mintha kinyomata volna a mostani válságos idők

azon intő jelének, melynélfogva egyházunknak minden igaz és hű
tagja szükségét érzi annak, hogy elfoglalt helyén most mindenki
kettőzött buzgalommal és éberséggel álljon őrt.
Szinte megdöbbenéssel veszszük észre ugyanis, miként növekszik számban és vakmerőségben korunk réme, — az anarchismus, mely feldúlni s felforgatni törekszik a mai állami és
társadalmi törvényt és rendet s megdönteni mind azt, a mi az
emberiség előtt becses és szent s mindannak romjain gyilkos
kézzel a maga rémuralmát állítani fel Csak legközelebb is alig
csendesedett le felháborodásunk azon rémtett felett, mely áldott
emlékű Erzsébet királynénktól fosztott meg minket, magyarokat; — a mai társadalom esküdt ellenségei újból az egész művelt világot megrendítő életjelt adtak magukról az olasz király
életének kioltásával.
Ki kételkednék pedig a felett, hogy szigorított nemzetközi
törvényekkel e bajt nem lehet alaposan gyógyítani ?! A törvény
csak sujt és büntet, de a gyomot gyökerestől nem irtja ki.
E rémes társadalmi kinövésnek az okát keresvén : azt abban
a téves tanrendszerben kell feltalálnunk, mely önczélnak tekintve
a tudományt, azt tartja főfeladatául, hogy a tudomány ismereteivel minél inkább megtömje az ifjúság értelmét s a közben a
sziv vallás-erkölcsi képzését elhanyagolja.
Arra kell tehát gondunknak lenni s következetesen arra
kell törekednünk, hogy az ifjú nemzedék s vele az emberi társadalom összes osztályai visszavezettessenek a vallásnak szivetlelket nemesítő, az élet küzdelmeivel megbékítő s minden viszonyok közt megnyugvást adó életforrásaihoz.
De szükséges, hogy mindenki kettőzött éberséggel és buzgalommal álljon őrt a maga helyén azért is, mert fájdalom, a
józan haladásnak olyan törekvés tolakodik útjába s a mi felekezetünknek is olyan irányzat áll szembe, a mely vallási türelmetlenséggel táplálkozik, gyülölelet szít testvérietlenül s megfeledkezve a kristusi szeretetről. S teszi ezt a keresztyénség leple
alatt keresztyéntelenül s a hazafiság álarcza alatt hazafiatlanul
bomlasztva a nemzeti egységet s felekezet szerint széttagolva
a társadalmat, melynek pedig egyetértésre s vállvetett összműködésre volna szüksége.

Legekklatansabb példája ennek az úgynevezett néppárt, — a
mit ugyan nem szívesen említek meg, mert gyűlésterműnkben
a politikának még a látszatát is kerülni óhajtom, — mégsem
hunyhatok szemet olyan politikai cze'lzat felett, melyet felekezeti egyoldalúság és kizárólagosság vezérel s mely még az
állam kormányzatát is e szerint kívánja idomítani.
Nem kisebb hatást gyakorolhattak a képviselők ily tömeges
megjelenésére, s nem kevésbbé intenek mindnyájunkat az éber
őrállásra az egyházpolitikai törvények következményei is, melyek ránk nézve annyiban károsak, hogy híveink számát mindinkább fogyasztják. Hiszem különben, hogy eljön az idő, mely
ez ártalmat kiegyenlíti s a kormányzati bölcseség meg fogja
találni a gyógyszert, mely közmegnyugvást szerez.
S végül, hogy egyházunk igazai s érdekei felett mindenki
kettőzött éberséggel és buzgalommal álljon őrt, erre nézve komoly
intőjelet képez a közelmúltban történt azon tény, hogy a hazai
keresztyénség 9 százados emlékünnepére a protestánsok meghívást sem kaptak. Mily szép és lélekemelő lett volna pedig ez
emlékünnepet igazán a hazai összes keresztyénség országos
ünnepévé tenni, mely a keresztyén felekezeteket közelebb hozta
volna egymáshoz s összeolvasztotta volna a sziveket és lelkeket
a közös keresztyéni
tudatban s a testvéri és hazafiúi együtt/
érzésben. Ámde a mellőzés bizonvosan azért történt, mert az
idegen földről szított s itt felülkerekedett vallási gyűlölet és
türelmetlenség megtagadja a mi keresztyén voltunkat. Legyen
nekik az ő hitök szerint. Mi továbbra is tántorithatlanul hiszünk
a mi megtartónk és erős várunk, Istenünkben és hiszünk az igaz
keresztyénséget diadalra segitő és vezérlő Jézus Krisztusban,
kinek nevében a közgyűlést megnyitom.
A megnyitó beszéd által keltett általános lelkesedés
között, a püspök tolmácsolva az egyházkerület bizalmát
és nagyrabecsülését a felügyelő iránt, kivánja, hogy
azon a magaslaton, melyre őt a közbizalom állitá, mindig
magas felfogással munkálkodjék egyházunk javán;
kivánja, hogy az isteni gondviselés vezérelje életsorsát
boldogan s maradjon továbbra is az, a ki eddig volt,
a haza és az egyház hű és lelkes vezérférfia.
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2. (M.) A közgyűlés tagjainak igazolása czéljábél az előértekezlet a jegyzői kart küldvén ki, Nemes Károly jegyző beterjeszti ide vonatkozó jelentését.
A közgyűlés a felolvasott névjegyzékben foglalt
képviselőket igazoltaknak jelenti ki.
3. (M.) Ezzel kapcsolatban az elnökség előterjeszti, miszerint
az egyházkerületi jegyzői karnak, valamint az egyházkerületi
törvényszék fele tagjainak mandátuma lejárván: uj választás
ejtendő meg.
Glauf Pál főjegyző a maga és jegyző társai nevében is
tisztét a közgyűlés rendelkezésére bocsájtja s egyben köszönetét
fejezvén ki az egyházkerületnek a beléjök helyezett bizalomért,
kéri a közgyűlést, hogy a megejtendő választásnál, nagymérvű
elfoglaltságára való tekintettel, személyétől tekintsen el.
Kubinyi Géza egyházmegyei felügyelő a közgyűlés osztatlan
lelkes elismerésének nyilvánulásai közben ad kifejezést Glauf Pál
és az egész jegyzői kar iránti elismerésének, kifejtett munkásságukkal szentben köszönetének s biztosítván Glauf Pál főjegyzőt
arról, hogy a főjegyzői tisztségnek további elvállalásával pótolhatlan szolgálatokat teend egyházunknak, kéri őt, hogy a közgyűlésnek már is oly fényesen megnyilatkozott bizalma, óhaja
elől ne térjen ki.
Ezek után a szavazatszedő bizottságba Radvány István
Terray Gyula és dr. Milder Károly küldetett ki, mely bizottságnak jelentése alapján
egyházkerületi főjegyzőkké: dr. Marko Sándor és Glauf
Pál; jegyzőkké: dr. Szánthó Gyula, dr. Zelenka Lajos,
Strauch Béla és Nemes Károly; egyházkerületi törvényszéki bírákká: Szontagh Pál, dr. Marko Sándor, dr. Schmidt
Gyula, Strauch Béla, Liszkay János és Bartholomaeidesz
László az E. A. 142. §, illetőleg 335. és 337. §-ai értelmében megválasztattak.
A bejelentett választási eredmény alapján nevezett
jegyzőket és bírákat az elnökség törvényesen megválasztottaknak jelenti ki s őket a közgyűlés nevében
örömmel és szivesen üdvözli.
A gyűlésen való megjelenésben akadályozott dr.
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Marko Sándor egyházkerületi főjegyzőnek a jelen közgyűlésen való helyesittesésére dr. Mikler Károly kéretett
fel s ezzel a közgyűlés megalakultnak jelentetett ki.
4. (G.) Püspök előterjeszti évi jelentését a következőkben :
Tisztelt

Egyházkerületi

Közgyűlés!

„Bemenvén a házba, köszöntsétek a háznak népét". Urunk
Megváltónk ezen parancsát is szívből követem. Szeretettel üdvözlöm az egyházkerület törvényes képviseletében résztvevő
Testvéreket az Ur sz. nevében melegen!
Teszem ezt áldólag Isten, a mi menyei Atyánk iránt, ki
r?

nekünk ezt az örömtelt találkozást az O mérhetlen kegyelméből
megengedő.
Teszem ezt hálával közegyházunk élő, ható, áldó szelleme
iránt, mely az át- és elpártolás ezeli időszakában is megóvta a
hitteljes hűséget mi bennünk s a szeretet összetartó, emelő
hatalmával van ma, ezen évnapon is velünk és felettünk.
Teszem ezt meleg köszönettel a két egyház iránt, melyek
elöljárói és közönsége ható melegséggel hivták meg egyházkerületünket otthonukba s nem kisebb szívességgel fogadtak,
nem vendégekül csupán, hanem szeretett testve'rekül mindnyájunkat.
Ily összetartás erősbit ma, a széthúzó, osztályokra tagolt
időben. Ily viszontlátás derűt hoz egyházsorsunk boruja felett
töprengő lelkeinkre. Ily hely, a történelmi nagy emlékek felidézésével, emeli egyházias büszkeségünket, valamint vallásos
reményeinket: égő vágygyal haladhatni az Ur sz. utján együtt,
az Ur sz. nevében előre!
Legyenek áldottak a hivők és hívók, a jöttek és honn maradók; mindazok, a kik akarnak és tudnak hazatérni övéikhez
s övéikkel együtt térni az Úrhoz.
Legyen ezen jövetel, együttlét és távozás bizalmat keltő,
továbbra is együttesen muködhetésre biztató; otthonunknak
oltár égi világában mindig megbecsülésére s azon szeretetnek
egyház és haza iránt törhetlen hűséggel megtartására, mely nem
egyszer-másszor hangzatos szavakban, hanem az élet folytonosságában ható cselekedetekben nyilatkozik, méltó követéselil annak,
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a kit nyertünk földi Megváltónk és menyei Üdvözítőnk, az Ur
Jézus Krisztusban I
Hozzá ós az Ur ama sz. Lelkéhez szállott fel a gyűlésünket
bevezető vallásos fohász ! Nyerjen az az Urnái, a mi menyei
sz. Atyánknál legkegyelmesb meghallgatást!

Egy tanulságos évszázad alkonyán vagyunk. Isten mérhetlen kegyelme vezérlette az O népét, egyházát, földi hazáját eddig.
Felvilágosodás és haladás ezen századának utolsó ezen éve
befejezője egyszersmind azon 9 évszázadnak, mely e hazában
keresztyén világról beszél. Merengés a hosszú mult felett vissza
és áldólag feltekintés égő vágya most a mi lelkeinknek is. Jól
esik nekünk az akkor még idealisabb keresztyénségre való visszatekintés s azon nagy reménynek áhitatos vágygyal élesztése,
hogy ezen egy tekintetben van és kell hogy legyen visszatérés, vissza azon korba, mikor a paganismusnak és judaismusnak visszaszorításával az égi tan, mint tiszta reggelen a napsugár,
tévtanok és emberi hagyományok gőzkörétől mentesen ragyogott;
mikor az valójában, egyszerűségben, de hitteljes áhítattal tudta
kunyhókban és barlangokban imádni „lélekben és igazságban"
az O hármas égi Urát, — tudta menházul s kikötőnek, tűzhelyül és oltárnak látni egyházias otthonát s tudott abban, jót
tenni és fáradni, tűrni és szenvedni, lemondani és áldozni, önmagának megtagadásával mások, a közélet javára, mindig a
testvérszeretet hevével, az Ur földi és égi áldásáért boldogítva
boldogan 1
Politikai és osztálypártokra tagolt államunk nem tudta ezt
a kettős nagy emléket megbecsülni, vagyis a hazai polgárok
szabadjára hagyta a csoportosulva ünneplést vagy szakadozottan
nem ünneplést.
A magát igaz keresztyénnek s a haza hű fiának valló evangy.
egyház nem maradhat néma, kegyelettel fog a lefolyt 9 s abban
az eltűnő 19-ik századról, a bucsu órában, év-esti isteni tiszteletein,
feliát minden szentélyében Istent áldva és dicsőitve, egyszerre
megemlékezni!
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Nagynak mondható, ezen evet még nagyobbá tette hazánkra
s ebben az összes polgárokra ne'zve az Ur legnagyobb kegyelme
apostoli királyunk s együtt hazánk irányában, megtartván bölcs,
alkotmányos, jóságos királyunkat törhetlen erőben s elhozván
őt összes tehetségeinek szerencsés birtokában a kegyelem évekig.
A mint adtunk 70-ik évforduló napján szentélyeinkben
külön-külön, adjunk most érzelmeinknek és üdvkivánatainknak
együttesen hódolatos kifejezést, megújult fohászban az O valójában államfenntartó életének megtartásáért! Valamint külön is
még, hódoló feliratban a prófétával s minden igaz hazafival
/
mondván: Éljen a király!
Apostoli királyunk hűséges szövetséges társa, a német birodalom lánglelkü császára, trónörökös fia nagykorúvá kimondásának birodalmi ünnepélye alkalmából, táviratilag fejeztem ki f.
évi május 6-ikán egyházkerületünk Udvkivánatát. melyre nyomban megjött a köszönő válasz.
Négy nagy kérdés került közegyházunk gyűléseinek napirendjére: a tlieologiai fakultás, az állami dotáczió, a geresdi
egyezség és a congrua.
Az első két kérdést egyházkerületünk, a harmadikat a dunántúli 2 egyházkerület, a negyediket pedig az állami törvény
végrehajtásának módja hozták felszínre.
A prot. tlieologiai fakultás és az állami dotáczió kérdésében
egyházkerületünk indítványát elfogadta mind a 4 egyházkerület
s ennek folytán az egyetemes közgyűlés is. Mindkét kérdés a
vegyes bizottság utján az ev. ref. Oonvent elé került, az általam
minden ev. ref. egyházmegyének és egyházkerületnek megküldött
memorandum pedig ezen testületek gyűlésein tárgyalási anyagul
szolgált.
Ev. theologiai fakultásnak a budapesti egyetemen felállítása
és az állami dotácziónak a többi egyházak dotácziója arányában
arányos felemelése és törvényben biztosítása, nemcsak törvényes
követelménye, hanem életfeltétele közegyházunknak. Nem nyugodhatunk tehát addig, mig az 1848-iki törvény velünk szemben
is nem nyer igazságos és méltányos végrehajtást. Mint önálló
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egyház, a testvéregyháztól függetlenül követelhetjük jogunk
érvényesítését, államfenntartó czéljaink kívánta anyagi szükségleteink kielégítését, — beváltását azon komoly Ígéretnek, melyet
az egyházpolitikai törvényeket, tárgyaltató akkori kormány tett
a törvényhozás akkor hitsorsos tényezőinek, a döntő szavazásokat
megelőzőleg.
A kéri és geresdi szerződések megújítása önfenntaytási és
czélszerüség.i kérdés. Mint, önálló egyház, kell hogy a főbbekre
nézve szövetkezzünk időnkint a testvéregyházzal, — ott pedig, a
hol mind a két egyház ereje csekély, azok összevetésével mentsük
meg a mieinket az egyháziatlan elhagyatottság hozta elpártolástól. Ezzel útját álljuk az eddig is már sok helyütt foglalás
módjára jogtalan és testvérieden túlkapásoknak, másrészt pedig
elejét vesszük azon erőszakolt versenynek, a mely minden másnak válik előnyére, csak épen nekünk nem.
A congrua-törvény végrehajtásának nehézségei ismeretesek.
4800 kérvény, illetőleg bevallás került a m. évi julius 31-ikétől,
mint a felterjesztés véghatáridejétől elbírálás alá, azok közt van
egyházunkból 399, a testvéregyháztól 1428. A késedelmezés oka
az államkormány részéről, hogy a bevallási ivek csatolmányait
képező okmányoknak a politikai hatóságok részéről kiállítása,
vagy megerősítése tárgyában semminemű utasítást nem adott
azoknak, — az egyházak részéről pedig, hogy nenj kellő gonddal
vették fel a felszámításhoz és a levonáshoz valókat, hogy a
divatos szerencse-próbának is volt sok kezelője azok közt.
Mint a ki azonban hét ízben jártam el személyesen s betekintést nyertem a Oongrua-osztályban történtekre, az eljárás
elveire és munkájára nézve, állithatom nyugodt lélekkel és elismerőleg, hogy ugy az osztályzat munkásai, mint és kivált a
felülvizsgálattal megbízott Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos,
önfeláldozó készséggel oldották meg ezer meg ezer akadály
nehéz köveibe ütközött feladatukat; — sőt azon előzékeny jóakaratért, melyet a nagymérvű kellett változtatások okainak
egyenként előadásával velünk szemben tanúsítottak s azon törekvésért, hogy az erre jogosult lelkészek mindanyiára nézve
már legyen a Oongrua f. é. novemberig véglegesen megállapítva
s ezzel a törvényadta kiegészítés az 1899. és 1900. évekre egy-
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szerre legyen a jogosultak mindegyikével elszámolva, elismerőleg mondok ime, a nyilvánosság előtt is jó lélekkel meleg
köszönetet.
A kenyszerli.lt késedelmezés okozta ezen időleges bajnál
azonban van itt nagyobb, mert állandó baj az t. i., melyet a
congruának személyekre vonatkozó megszavazása okoz és fog
okozni közegyházunknak.
Egyházkerületünk egyházainak majdnem felében sem kellő
munkát, sem szükségelt fizetést nem tudtunk adni lelkésztársaimnak, minek következménye lőn a kényszerült munkásság a
megélhetés nagy feltételeiért ezen vagy más irányban, most azonban és ezután a megélhetés gondjainak kevesbedése mellett megnagyobbodnak majd a munkátlanságnak rémes árnyai.
Hogyha a törvényhozás méltóbb elismeréssel külön törvénybe
vette volna közegyházunkat s ebben, nem bánon állásonként
kimutatott kiegészítést a lelkészekre és tanítókra vonatkozólag,
ámde egy összegben bocsátotta volna a közegyház rendelkezésére, ez esetben ezen csakugyan dotáczió-számba menő évi
segély áldás lett volna egyházunkra nézve, még azért is, mert
ez esetben az egyház tudott volna a közelben fekvő kis egyházaknak okosan társításával lelkészeinek és tanítóinak nem
csak tisztességes fizetést, hanem a mi a szellemi munkásoknál
mindig a fődolog, kellő munkát is adni. így azonban . . . kötött
kézzel kell szemlélnünk a pusztítást és a'pusztulást. Lehet, hogy
az egyház egyes munkásai nyernek az anyagi megélhetésre kedvezőbb módot, ámde a közegyháznak most még mérhetlennek
vallott kárával.
Különben teljes elismeréssel vagyok a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur nobilitása iránt, ki a törvényben kegyetlenül rendelt 9 évből már az első évben hármat vett egybe s
mert a törvényhozás által rendelt évi segélyösszeg arra kevés
volt, 100 ezer forintra nézve póthitelt kért és kapott. Egyet
óhajtok csupán, vajha folytatólag tudná ezt a nobiiitást az első
3 év leteltével fokozva bemutatni, a 4—9 évnek egy befogásával ; jól tudván a Megváltó ür érzelmének és szavának jelentőségét: „Keserülöm a sokaságot!" azt, hogy családos lelkésznél államsegély betudásával is csak 600 frt évi javadalom, való-
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jában csak az elsenyvedésre, vagy épen már elpusztulásra elég; —hogy elpusztul az az ország menthetlenül, melyben az államczélokat is munkáló szellemmunkásoknak ez az utravalója.
Hazatérve egyetemes egyházunk életkörébe, örömmel jelentem azon közörömet keltett tényt, hogy a dunántúli testvér egyházkerület a nagynevű és nagy emlékű Radó Kálmán helyére
Ihász Lajos egyházkerületi gyámintézeti elnököt, zalai egyházmegyei felügyelőt hivta és nyerte meg az egyházkerületi felügyelői székbe. Szerencsés voltam személyes tanuja lenni Pápán
m. é. november hó 29-ik napján azon lélekemelő ténynek: miként tudja az egyházkerület közönsége szabadon választott
vezérférfiát megbecsülni s viszont miként tudja a vezérségre
rendelt férfi egyháza iránt való ragaszkodó szeretetét nyomós
szavak mellett nyomós tettekben is bemutatni. Megható azon
jelenetnek hatása alatt üdvözlöm őt itt is s felhiva kérem a közgyűlést rokonszenves üdvözletének melegen nyilvánítására. Nem kis
aggodalommal kell jeleznem, hogy a zsinati törvény életbelépte
óta már a 6-ik év van muló félben s az egyházi intézmények
reformálásának, valamint az együázias beléletnek általában s a
sok elhanyagolt részekben még különösebben is biztosítása és
fejlesztése tárgyában még csak a kezdet kezdetéig sem tudtunk
eljutni.
Pedig ha már egyéb nem is, maga az egyházpolitikai törvények hatása és az e közben mindsürübben jelentkező kórtünetek és bontó törekvések vezérelhetnének az egyház beléletének megvédését és fejlesztését biztositó intézkedéseknek haladék
nélkül/ és egy akarattal megkezdésére.
Ámde mi most 6 év multán is még csak szabályrendeletí
gyár és közigazgatási iroda vagyunk, telve ridegséggel és hidegséggel. Pedig tudjuk demokratikus népegyházunk több százados
múltjából, hogy az akkor s azért fejlődött alaposan, mert akkor
még a paragrafus, ez az ölő betűje a szellemnek, érzelemnek,
lelkesedésnek, vallás erkölcsi sikernek és jutalmazó egyház diadalnak, nem volt uralkodó tényező, — a hivatáshüség nem volt
még elfojtva az önző érdek és muszájnnmka által, az egyház
s benne a tisztviselő hivatása fökli kenyér, személyes érdek és
világi dicsőség áhitozása nélkül valóságosan odaadó lelkes szol-

gálát volt az 'Ur Szent országának megtartásáért, a lelkipásztorok
valósággal a nép atyái, a tanárok és tanítók pedig nemes nevelői valának a reájuk bizott nemzedéknek.
Valójában ideje volna a szabályrendeleti gyárnak legalább már
10 évre beszüntetésével hazatérnünk s ott az Ur áldott dolgának
vallásos lelkülettel emlegetése közben betérni az egyházi családokba
édes testvérek, nemes barátok, szerető atyák módjára, —- kimenni
lélekismeretes munkásokúi a nagy részt már letarolt vagy bozótos
mezőre, s nem várván sem az egek Urától, sem az államtól
csodát, a hitteljes szellem hatása alatt megmenteni az életre
valót, biztosítani minden helyen és az egyház bizalmasaitól köve*
telt egyházias életet.
Van-e szükség ezen állitásom igazolására ?
A zsinati törvény szerint az egyház-egyetem az összes egyházkerületeknek legfelsőbb hatósága, az egyetemes gyűlésben
egységes egy. S mit tapasztalunk? Azt, hogy minden következő év Qgy nagy követ tör ki ezen egységes alkotmány fundamentomából, annyira, hogy már ma is minden egyházkerület
magára hagyatva, összes intézményeivel kénytelen felvenni a
küzdelmet be-, ki- és felfelé, egységes erőt, oltalmat nem találván többé a legfőbb hatóság mai munkájában.
A közalap 5 czélt tűzött ki a közegyház munkaterén gyámohtásra: szegény egyházak gyámolitását, uj egyházközségek és
missziós körök szervezését és fenntartását, nőnövelő és árva intézetek felállítását és fenntartását, valamint az idegen iskolákba
járó növendékeknek vallástanban oktatását, nyugdíjintézet szervezését s az ezzel összhangzatos czéloknak előmozdítását.
S mi történik 6 év óta? a hivatalos egyház kötelezve fenntartani kellett intézetei segélyeztetnek e közalapból 10.400 frttal,
a zsinati törvény értelmében egyetemessé vált egy főgynmástum
kap innen évente 2500. frt, 100 lelkész segélyeztek k évente 10
ezer frttal, 22900 frt tehát fordittatik évente oly czélokra,
melyek nem a közalap czéljai, melyek tehát a hivatalos egyház
egyeteménél és egyházkerületeinél kell, hogy találjanak fedezetet.
Mi marad tehát a közalapból a közalap czéljaira: a nyugdíj intézetre 24000 frt, a 4 miszionárius lelkész fizetésére, természetesen misziók nélkül, 4800 frt, — szegény egyházak segélyezésére
2
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2657 frt, s vallásokfcafcók segélyezésére 3915 frfc, 3 lányiskolára
3030, összesen 38402 frfc, a szeretet-egyház főczéljaira tehát a
közalapból csak 60°/0-li, a 400—200 frtos nyugdíjintézet járulékának levonása után csak 22°/0-li marad évente.
Azon 63 ezer frfcból kapnak egyházkerületünkben: szegény
egyházak 600 frtot, uj egyházközségek és misziói körök —,
misszionárius 1200 frtot, főiskola és tanítóképző 2520 frtot, leányiskola 1080 frtot, árvaházunk —, 29 lelkész 2900 frtot, vallásoktatók 877 frfc 50 krt, vagy is közalap czéljai 3757 frfc 50 kr.,
és a közalapnak nem czéljai 5420, összesen 9177 frt 50 krt.
S ez történik akkor, mikor az 1896-ik évben eszközölt
összeírás szerint van egyházkerületünkben 12 missziói kör 2975
politikai községben 10133 lélekkel s ezek közt összeirt 1078
adófizető családdal, kiknek évi adója 33000 frfc, s ezeknek
missziói körbe s ezáltal az egyházba bevonására nincs a közalapból egy kr. sem; — mikor 173 egyházunk közül 977-nek
nincs egyenként 1000 lelke, tehát a szegények szegénye s ezek
segélyezésére nem jut a közalapból 600 frtnál több, mikor évente
4000 frtba kerülő árvaházunkra nincs segély, a 97 helyen levő
különféle idegen 135 középiskolába járó 1603 hitsorsos növendéknek vallástanban oktatására pedig 877 frfc 50 krnál több
nem jutott.
Valójában itt az ideje, hogy a hivatalos egyház, a központnak és az egyházkerületeknek összevetett erejével, tegye az
egyetemet, mint főhatóságot, összpontosító békés hatalommá, a
mely tekintély és hatás dolgában tudja egj^etemes egyházunk
nagy czéljait és érdekeit munkálni és a kivánfc siker magaslatán
tartani, óvni, védeni és biztosítani; hogy az az egyházfenntarfcó
theologiai és tanítóképzői intézetek egyetemes jellegének tudatával tudja azokat saját erejének összevetésével fenntartani és
fejleszteni, — érintetlenül hagyván anyagi tekintetben azt a
közalapot, a melynek ereje megbénításával a szeretet egyházának
áldásos munkája a közegyház mérhetlen kárával vészit erejében
és hatásában, — rendszeres épités helyett a toldozás-foldozás
jutván kényszerült teendőjeül.
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Hazatérve egyházkerületünk életkörébe, általában megnyugvásunkra szolgálhat, hogy nagyobb csapás sem a testületeknél,
sem egyes tényezőknél nem sújtotta közegyházunkat; az alább
részletesen közlött jelentések egyházakból, iskolákról, egyházmegyékből lélekemelő sok jelenség mellett tanúskodnak, azon
közszellemnek hatalmáról beszélvén győzőleg, a mely az egy húzós testvérszeretet varázsával fonta össze nyelvi és osztálykülönbség nélkül az összes tényezőket s jelt adott minden fokon
és vonalon egészséges egyházi életről.
Az egyes tényezőket illetőleg: apostoli királyunk O Felsége
az elmúlt évben Horváth Ödön, jogakadémiánk érdemdús tanárdékánját méltatta kitüntető legmagasb bizalmára, kir. tanácsossá nevezvén ki benne azt a férfiút, ki szép lelkének egész
hevével küzd jogakadémiánk fenntartásáért, azt, a kitűnő tanári
karral példás összhangban, tekintélyt, eredményt s a hallgatók
számát tekintve, az elsők sorába emelé s teljes önáldozattal
törekszik fényes, a jeleri által s nagy czél követelte jövőnek
biztosításán.
/ /

Ugyancsak apostoli királyunk O Felségének legmagasb
kegye ez évben veterán 2 bajnokát közegyházunknak, Linberger
István hat sz. k. városi és Schönviszner János tátraaljai espereseket, mint az Ur ama jó vitézeit, a Ferencz József-rend lovagjai
közé legkegyelmesebben felvette s ezzel bennük egyházunknak
is a magyar trón fényéből egy sugárt küldött.
Legyenek ők itt is szeretettel üdvözölve. Legyen az erőtadó
a nemes hareznak megharczolására, egyházért, hazáért, Isten
adta és áldotta jövőjükben!
Lelkes bajnokaink sorából, Isten a mi Atyánk rendeléséből,
sokan váltak ki s mentek az atyákhoz boldog pihenésre. Ezek
sorában itt és most én csak háromról emlékezem meg: Szontagh
Miklós tátraaljai egyházmegyei felügyelőről, ki m. évi deczember
6-ikán, Ri m le r Károly nagyváradi lelkészről, ki f. é. január 14-én
és Bartholomaeidesz János érd. főesperes, nyíregyházi lelkészről,
ki f. é. február 12-ikén vált meg a földi élettől. Mindháromnak
élete áldás volt egyházunkra nézve is, a közegyház veszteségtudata és elismerése tegye emléküket áldottál
Az árvái egyházmegye Medzihradszky Frigyest, a tátraaljai
2*
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fegyházmegye pedig Kullmann János országgyűlési képviselőt
választotta meg felügyelőül. Feleljenek meg a jogos várakozásnak.
Gyűlésünk atyafiságos üdvözlete és jő kivánata legyen foglaló
annak egyházi életkörben férfias módon beválthatására.

Egyházlátogatás.
Árvában a foesperes a lelkészi fizetés összeírása tárgyában Zsaskón,
Isztebnén, Nagy falun, Jaszenován és Lestinén személyesen intézkedett.
Brassói egyházmegyében
a foesperes Hosszufalut kivéve az összes
egyházakat több izben congrua-ügyben látogatta meg; Krizbán, Fürészmezőn, Tatrangon, Zajzonban a lelkészválasztással kapcsolatos ügyekben
járt el; Barcza-Ujfaluban templom és papi lak építése dolgában, Csernátfaluban és Pürkereczen pedig peres ügyekben intézkedett.
Gömöri egyházmegyében
a foesperes Derencsényben, Ratkó-Bisztrón,
Gerliczén, Dernőn, Hárskuton, K.-H.-Váralján, Vigtelkén, Gombaszögön,
Szalóczon, Berzétén, Fekete-Patakon, Kun-Taploczán, Geczelen és Horkán
végezte a szükségelt teendőket.
Hegyaljai egyházmegyében
a foesperes Sajó-Arnóton elnöktársával
a lelkészválasztással összefüggő ügyekben járt el; A.-Szántón pedig a
templom felszentelésének százados emlékünnepén vett részt.
Kishonti egyházmegyében
a foesperes az egyházmegye képviselőivel
Kokován volt a megújított torony felavatási ünnepélyen, a felügyelő pedig
Pongyelokon tartott lelkész-jelölő közgyűlést, hol a megválasztott lelkészt
a foesperes iktatta be állásába.
f

Sárosi egyházmegyében
a foesperes Ahoson és O falván építkezési
ügyekben járt el; Kapi-Németfalvát lelkészbeiktatás végett látogatta meg;
Zsegnyén pedig a tuhrinai leányegyház dolgát rendezte.
Liptói egyházmegyében
a foesperes a felügyelővel együtt NagyPalugyán a lelkészi hiványt megállapító közgyűlésen elnökölt, Rózsahegyen pedig a Jureczky-féle alapítvány ügyében tartott vizsgálatot; Csorbán
és Nagy-Palugyán a felügyelő jelenlétében lelkészbeiktatást végzett.
Tátraaljai egyházmegyében
a foesperes a rókuszi, nagy-lomniczi,
felső-erdőfalvi és hunfalvi iskolákat látogatta meg a nyilvános vizsgálatok alkalmával.
Tiszavidéki
egyházmegyében
a foesperes Uj-Klenóczon, Kölesén és
Nagy-Károlyban a felügyelővel együtt rendszeres eg} 7 házlátogatást tartott; S.-A.-Ujhelyben a lelkészi hivatalt vette á t ; Nagy-Kázmér leányegyház gondozását a s.-a.-újhelyi lelkészre bizta ; Nagyváradon és Nyíregyházán lelkészt temetett, Nyíregyházán pedig elnöktársával történt
együttes intézkedés után lelkészt iktatott be.
Tizenhárom városi egyházmegyében
a foesperes egy vitás ügy kiegyenlítése végett Szomolnokon járt el sikeresen.
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Ünnepélyek.
Templomszentelési százados évfordulót ünnepelt: Derencsény, mely
alkalommal Draskóczy László felügyelő 200 koronás alapítványából s
gyűjtésekből 1545 korona költséggel templomát kifestette s új diszes oltárral látta el; Abauj-Szántó kegyeletes visszaemlékezéssel; Batizfaiva leányegyháza Geľlachfalva templomátalakitással, toronyépítéssel és uj orgona
beszerzésével.
Templomszentelési ünnepély volt Gömörben Gerliczén.
Uj templomának tornyára ünnepély keretében tette fel a csillagot
Diósgyőr; megújított tornyának felavatásakor örömünnepet ült Kokova.
Uj paplakot szentelt fel Király-Lehota
és Diósgyőr.
Uj orgonát építtetett 2500 korona költséggel Majerka, s azt felavatta.
Uj keresztelési medenczét avatott fel Tokaj Rothfuchs János ajándékából.
Harangavatás volt 0-Falván.
Dicsőén uralkodó apostoló királyunk ő Felsége a VI. sz. kir. városi
egyházmegye főesperesét Linberger István késmárki lelkészt, úgyszintén
a tátraaljai egyházmegye főesperesét Schönviszner
János
nagyszalóki
lelkészt, lelkészi működésük 50-ik évfordulója alkalmából a Ferencz
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.
Rozsnyó városa Kubinyi Géza egyházmegyei felügyelőt díszpolgárává választotta.
Ochtina az iskolai könyvtár javára 47 kor. 50 fillér eredménynyel
szavaló-estélyt. rendezett.
Nyíregyházán ünnepélyesen adták át Petrikovics
Pál mandi-bokorbeli tanítónak azon 100 frt jutalmat, melyben ő a gyümölcsfa-tenyesztés
és az oktatás körül szerzett érdemeiért a földmivelésügyi magyar kir.
minisztérium utján részesült.
Hernád-Vécse
lelkészét a gyülekezet két diszes reverendával ajándékozta meg.
Jubileumi ünnepélyt rendeztek:
Késmárkon Linberger István lelkészkedése 50 éves emlékére, ugyanakkor 750 korona gyűjtésből a diaconissa intézmény javára ,,Linberger
alapítványt" létesítvén.
Nagy-Szalókon : Schönviszner
János tiszteletére, ki lelkészkedésének 50-ik évfordulóját ünnepelte.
Sztehlo Andor stoószi lelkészt, 'működésének 40-ik évfordulója alkalmából, az egyházmegyei közgyűlés ünnepélyesen üdvözölte.
Szepes Remete, lelkészének Wittchen Frigyesnek
működése 40-ik
évfordulója alkalmából, örömünnepélyt rendezett, a melyen a jubilánst
értékes ajándékkal lepték meg.
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Strauch Béla felkai lelkészt 30 éves működése megünnepelésével a
kerületi gyámintézeti közgyűlés ezüst serleggel ajándékozta meg.
Ünnepélyesen vett búcsút a rozsnyói főgymnásium Scheffer
Gusztáv
tanártól, ki 48 évi működés után nyugalomba vonult.
Ünnepélyes közgyűlést tartott Eperjes Csink János nyugalomba
vonult elemi és polgári leány-iskolai igazgató tiszteletére.
Főiskolánál
O Felsége a Király Dr. Horváth Ödön egyet. m. tanár,
jogkari dékánt a tanügy és a közművelődés terén szerzett érdemei elismeréseül a királyi tanácsosi czimmel tüntette ki; tiszteletére a jogi kar
és az ifjúság külön ünnepélyes gyűléseket tartott.
Középiskoláknál.
Késmárki főgymnásium Klein Pál, Votisky
Károly
és Wéber Pál tanárok működésének 25-ik évfordulója alkalmából ünnepélyt rendezett. Nyiregyházi főgymnásium tanári működése 25-ik évfordulóján Leffler Sámuel tanárt ünnepelte.

Egyházpolitikai törvények hatása.
Arvai egyházmegyében.
A párniczai leányegyházat kivéve, a hol
egy evang. nő reversálist állított ki, az egyházpolitikai törvényeknek
semmiféle káros hatása sem észlelhető.
Brassói egyházmegyében.
A vallástalanságnak bő tápot ád; az
egyházi házasságkötés kezd feleslegessé válni. (Apácza.) Szegényebb sorsuak mellőzik a templomi házasságkötést. (Brassó.) A stóla-jövedelem
csökken. (Zajzon.)
Gömöri egyházmegyében.
A téritvény adás és az egyházi hirdetés
és házasságkötés mellőzése megkezdődött. (Betlér, Hosszuszó, Nagy-Rőcze.)
A sok utánjárás kedvetlenséget okoz. (Bugyikfalva, Kiete.) Az egyházi
esketést sokan feleslegesnek tartják. (Ratkó, Bisztró.) A nagy ellenáramlatban éber figyelemre és őrködésre v a n szükség. (Rozsnyó.) Az áttérési
fondorlatokkal kell küzdeni. (Sebes-Patak.) A világi szellem kezd uralkodni s a káros hatás különösen a szórványhelyeken észlelhető. (Süvete.)
Az anyakönyvvezető a párokat rendszerint vasárnap délelőtt adja össze
s ez által az ünnep rendje a lak ad almasok által megzavartatik. (Szirk.)
Hat szabad királyi v. egyházmegyében.
Szidják a törvényeket a
sokféle uj teher és különösen a sok utánjárás miatt. (Bártfa II.) A kárhoztatást érdemlő esetek nem a törvények rosszaságát, hanem a kor vallástalanságát igazolják csupán, a mennyiben előfordultak a múltban is.
(Eperjes I.) Egyházunk hivei, különösen a szórványokban, valóságos üldözésnek vannak kitéve a róm. katholikusok részéről, de rendületlenül állnak
az evang. hit mellett. (Eperjes II.) Kitérések voltak ugyan, de csak
olyanok részéről, a kik csak névleg tartoztak egyházunkhoz. (Kassa I.)
Az egyházpolitikai törvények káros hatása évről-évre fokozottabb mértékben nyilvánul; a templomi házassági kihirdetést a falusi nép is figyel-
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raen kívül kezdi hagyni. (Kassa II.) A sok utánjárás kényszere miatt a
nép zúgolódik. (Kis-Szeben II.)
Hegyaljai egyházmegyében.
A káros hatás fokozatosan érezhetőbb
lesz. (Fancsal, S.-Kaza.) A templomi hirdetést mellőzni kezdik. (Fancsal,
F.-Kemencze, Rank.) A káros hatás a reversálisok adásában mutatkozik s
a lélekfogdosásban. (Ozd, A.-Szántó.)
Kishonti
egyházmegyében.
A sok utánjárás bosszúságot okoz.
(Klenócz.) A stóla csökken (Osgyán.) és a nép közömbös az egyházi
cselekmények iránt. (Rimabánya.) Az uj törvények tág tért nyitnak az
egyház elleni árulásnak. (Rimaszombat.) Küzdelem folyik a reversálisok
körül s a lelkész jövedelme fogy. (Tiszolcz.)
Liptói egyházmegyében.
Az egyházi fegyelem lazul, katechisátióra
nem jár az ifjúság s böjti és adventi időben is kénytelen esketést végezni
a lelkész, mi által az ünnepszentelés szenved s a kegyesség hanyatlik.
(Hybbe.) A nép zúgolódik a törvények ellen s azokat csak tehernek
tekinti. (Nagy-Palugya.) A reversálisok miatt vesztesége van az egyháznak. (Rózsahegy.)
Sárosi egyházmegyében.
A vegyes házasságoknál erős a róm. kath.
egyház részéről a téritgetés.
Tátraaljai egyházmegyében
panasz nincs.
Tiszavidéki egyházmegyében.
A szórványban élők lassanként elvesznek az egyházra nézve. (Kölese.) A lelkész befolyása csökken. (Mernyik.)
Tizenhárom v. egyházmegyében.
A kegyelet és vonzalom a vallás
és az egyház iránt a törvények káros hatása miatt mindinkább szűnő
félben van. (Béla.) A stóla csökken. (Durand, Felka, Matheócz.) Az előkelők indifferentismusa általánosan terjed. (Sz.-Olaszi.) A lelkész tekintélye és befolyása abban az arányban fogy, a mint az egyháztagok
közönyössége növekszik. (Sz.-Szombat.) Az a nézet terjed, hogy az
egyházpolitikai törvények a lelkészt feleslegessé teszik, (Svedlér.) Az
egyházi hirdetést egyesek mellőzni kezdték. (Sztrázsa.)
/

Fontosabb intézkedések.
Brassóban: az egyes egyházak tulajdonát képező papi tized kárpótlási tőkére kirótt illeték-egyenérték ellen való védekezés ügyében a
szükséges intézkedések megtétettek.
Gömörben : Kun-Taploczán
az egyház vagyoni viszonyai az egyházmegyei számvevőszék világi elnökének közreműködésével rendeztettek.
A Murány-hosszúréti
és garami leányegyháiz
vitás ügye ugy oldatott
meg, hogy a filiális egyház az anyaegyház paplakának újraépítéséhez
három év alatt 150 frt segélyt ad. Nagy-Rőczén
az elemi iskolák államositt attak. Roch falva engedélyt kapott 5 hold 400D-ölnyi iskola erdejének letárolására, hogy annak értékével iskolai épületét rendbehozhassa.
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Vizesréten az egyházi adózás a személyes járandóság és az állami adóra
való kivetés utján rendeztetett. Nadabula és Rudna leányegyházak iskoláinak államosítása folyamatban van.
Hat sz. kir. városi egyhtizmegyében
: Orkuta iskolája államosittatott.
Hegyalján:
S.-Arnótnak
a templom újból fedése, tanítói lak és
iskola újból építése és kölcsön felvételére, Jákfalvának
a régi temetői
terület csere utján megváltoztatására, Tallyának ingatlan eladására vonatkozó határozatai és szerződései jóváhagyattak.
Kishontban : Klenócz 1000 korona kölcsön felvételére engedélyt kapott.
Panasz folytán Argay György klenóczi lelkész ellen a vizsgálat elrendeltetett. A vármegyei közigazgatási bizottság Bradnyan János, Kicska
Károly és Clementis Lajos tiszolczi tanítók ellen vádat emelt.
Liptóban: Hybbén az egyház egyik tanítójának szántóföldjeit és
rétjeit 360 koronával megváltotta. Német-Lipcsén
az ottani állami tanitó
túlkapása a lelkész ellen, a tanfelügyelő utján teljes elégtétellel visszautasittatott.
Sárosban: Margonyán a papi kert egy részének réttel való kicserélése jóváhagyatott. A girálti iskola államosításának kérvényét a kerületi közgyűlés megerősítette.
Tiszavidéken:
a felső-remetei
imaház építési alapja a pazdicsi
egyház gondozására bízatott. Nyíregyháza
paplak építésre és iskola átalakításra, Kölese pedig- inagtárépitésre engedélyt kapott.
Tízenhárom sz. városi egyházmegyében a szomolnoki és gölniczbányai viszályos ügyek békés uton elintéztettek.

Tiszti változások
Az e g y h á z m e g y é k

körében.

Árvában megválasztattak: főesperesnek Skripény János lestinei
lelkész; alesperesnek : Laczo János nagyfalvi lelkész; esperességi felügyelőnek Dr. Medzihradszky Frigyes; esp. másodfelügyelőnek Országit
Pál alsó-kubini ügyvéd; esperességi jegyzőknek : Hrobony János isztebnei
lelkész és Styk Aurél, a Tátra-bank igazgatója; körlelkésznek: Novák Pál
alsó-kubini lelkész; az esperességi papi s árva intézet pénztárnokául:
Novák P á l ; az árvái tanítók árva s özvegy intézetének pénztárnokául:
Medzihradszky Adolf alsó-kubini tanitó; egyházmegyei ügyésznek: Országit Pál.
Brassóban: a számvevőszék világi elnökévé az elhunyt báró Purczell
Béla helyébe Kemény Mihály nyug. kir. tanfelügyelő választatott, meg.
A Deák Sándor lemondásával megüresedett esperességi jegyzői és valiástanitási bizottsági elnöki állás; első Bohus Pállal, az utóbbi Horváth
Lászlóval töltetett be.
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Gömőrben: Gál János egyházmegyei törvényszéki biró meghalt;
Hevessy Bertalan egyházmegyei törv. biró, egyetemes törvényszéki bírónak választatván meg, lemondott; Oravecz Mihály egyházmegyei pénztárnok állásáról leköszönt.
Hegyalján : Fiedler János miskolczi tanitó egyházmegyei jegyzőnek
választatott meg; a lemondott Kovács Sámuel esp. törvényszéki és gyámintézeti tag helye pedig Gebe Endre és Kulik Márton miskolczi tanítókkal töltetett be.
Kishontban: Hüvössy Lajos egyházmegyei jegyzőnek választatott
meg ; Rösch Frigyes világi iskola-látogató és Terray István számvevőszéki tag lemondott.
Tátraalján : Dr. Szontágh Miklós kir. tan. egyházmegyei felügyelő
meghalt; helyébe egy hm. felügyelőnek Kullmann János országgyi'íl képviselő választatott meg
Az

egyházközségek

körében.

Egyházfelügyelök:

Lemondtak: Hosszúfalu-Alszegen Bánhegyi Aladár; Murány-Hosszúréten Pauks László; Köviben Gocso János; Sebes-Patakán, Geczelen,
Rédován és Restéren: Szmik Gábor; Szirken Eisele Gusztáv; Eperjesen
Dr. Mosánszky Győző másodfelügyelő; Kis-Szeben Bánó József és Mayer
János másodfelügyelő; Sáros-Plavniczán Kirchmayer Vilmos; Csanáloson
Balassovich Kornél; Pongyelokon Czaban György; Sókuton Ureczky
Béla; Matheóczon Scholtz János Emil.
Elhaltak:. Gömőrben: Lökösházán Palugyay József; Rozsnyón Gál
János ; Hegyalján Stoószon Fábry János ; Liptóban Nagy-Palugyán Kubinyi Bertalan másodfelügyelő.
Meg választattak:
Árvában Zsaskón CsiJaghy Ist ván tiszt, főszolgabíró, Brassó Bácsfaluban Sánek András ; Gömőrben Fekete-Patakán Aczél
Andor; Murány-Hosszúréten Dr. Vjeszt Károly ügyvéd; Köviben Bradofka Károly uradalmi íőerdész, Sebes-Patakán Kiss Károly, Geczelen
Urbán János, Restéren Hanzó Pál, Rédován Dr. Schvirián János orvos,
Rozsnyón Tichy Mihály kir. járásbiró, Szirken Hrk István gyári igazgató ; VI. sz. kir. városi egyházmegyében
Eperjesen dr. Sztehlo János
ügyvéd, Kassán iskolafelügyelőnek Laszgallner Ödön műmalmi igazgató,
Kis-Szebenben Bánó István, másodfelügyelőnek Tahy Emil, Sáros-Plavniczán ifj. Cžapkay Imre; Liptóban Nagy-Palugyán másodfelügyelőnek
Platthy Mihály ; Tátraaljai
egyházmegyében
Szepes-Tótfalván Vágner
László; XIII. sz. v. Felkán újból Emericzy Ödön, Szepes-Remetén újból
Scholtz Lajos; Hegyalján
S.-Arnóton Stonawszky Károly, Csanáloson
Kárász Imre, Stoószon Ivrausz Nándor, Szántón újból Roehlitz Sándor,
H.-Vécsen másodfelügyelőnek Klein Pál.
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Lelkészek.

Lemondtak:
Brassói egyházmegyében
Krizbán Korbély Géza;
Tatrangon Török József; Zajzonban Szórády Lajos; Gömör Geczelen
Bomlik János; VI. sz. kir. Sáros-Plavniczán Hajsó Gusztáv;
Tiszavidéken Sátoralja-Ujhelyen Boór Jenő.*
Elhaltak: Gömörben Ratkó-Bisztrón Kármán E d e ; Liptóban NagyPalugyán Kmeti János; Tiszavidéken
Nyíregyházán Bartholomaeidesz
János.
Megválasztattak:
Brassói egyházmegyében
Rozsonday József Krizbára, Szórády Lajos Tatrangra, Rozsonday Károly Zajzonba : Gömörben
Bendik János Süvetére, Bartó Mihály Fekete-Patakára; Hegyalján Hajsó
Gusztáv Sajó-Arnótra ; Kishontban Vallentinyi Aladár Pongyelokra ; Liptóban Jamniczky Endre Nagy-Palugyára.
Korbély Géza kerületi missionárius lelkésznek hivatott meg Miskolczra.
Segédlelkészek.

Liptó-Szt.-Miklóson eltávozott Valaška János, helyére Štefánik Igor
választatott.
Tanárok.

Leköszönt:
Kiss Manó Rozsnyón; Marton Lajos, Halász József és
Miohnay Gyula Rimaszombatban.
Nyugalomba vonulva lemondtak:
Scheffer Gusztáv, Justh János,
Krausz Lajos és Polónyi Károly főgymnásiumi tanárok Rozsnyón. Chotvács Ágost lőgymn. tanár Nyíregyházán.
Meghalt: Zimami János főgymn. tanár Iglón ; Grósz Ernő lyceumi
igazgató tanár Késmárkon.
Megválasztattak:
Korányi György főgymn. h. tanárnak Rozsnyón,
Bogsch László főgymn. h. tanárnak Iglón ; dr. Pröhle Vilmos főgymn.
tanárnak Nyíregyházán; Komáromy Géza, Horváth Albert, Szentesi Tóth
Kálmán, Halász József főgymn. tanároknak Rimaszombatban.
Tanitók.

Lemondtak:
Árva. Felső-Kubinban íllavszky Győző; Gömör Pád árban Hoznék Dániel, Ratkó-Polomon idősbb Burro Imre, Gesztesen
Laurenczy János, Pápocson ifj. Burro Imre, Restéren Gál István, Hárnosfalván Kicsiny Gyula, Hosszúszón Szollár Pál, Kecsőn Páter Károly,
Babaluskán Kuhár Sámuel. Nandrázson Molitorisz József, Gócson Dóbisz
Károly, R.-Szuhán Szuháts Dániel, Sebespatakán Ziman Lajos. VI. sz. k.
v. Richwaldon Osiskó János, Eperjesen Csink János, Rás-Benyéken Oserneczky Béla, Hegyalján : S.-Arnóton Egyed Mór, Diós-Győrött Kovács
Sámuel, F.-Kemenczén Záhony Dezső, Miskolczoti ozv. Szerényi Károlyné
női kézimunka tanítónő, Rankou Urbán Gyula. Kishontban
Keresztúron
Dubovszky János, Rima-Zaluzsányban Gaál János. Liptóban
Csorbán

Treger János, Kokaván Csányi Géza, Liszkófalván Roszinszky András,
Kis-Porubán Neumann János, Vavrisón Jamnitzki András, Vázseczen
Illavszky György. Sárosban Aboson Kalmáry János. Tátraalján Rókuszon Róth Márton. Tiszavidéken
Nyíregyházán Werner Gyula.
Elhaltak: Gömör Henczkón Kruspir László, Perláczon Holkó Mihály.
Liptó Jakabfalván Húsza János. Tiszavidék Berettőn Csengery Pál.
Megválasztattak:
Árva. Lestinén Jurák János kántortanítónak. Gömör. Baradnán Kuchár Sámuel, Gesztesen Sándor János, Genesen Gál
István, Pápocson id. Burro Imre, Hámosfalván Martinyi Pál', Hosszúszón
Mesko István, Kecsőn Jánosdeák László, Pádárban Dóbisz Károly, Ispánmezőn Kicsiny Gyula, Ujvásáron Gál Lajos, Perláczon Szucháts Dániel.
VI. sz. k. v. Richwaldon Perczián Berta, Eperjesen Mangesius Ilona,
kézimunka-tanitónőnek Várkoly Szeréna ; Kassán Cserneczky Béla, KisSzebenben Soltész Márton kántortanítónak. Hegyalján. Sajó-Arnóton Urbán
Gyula, Diós-Győrött Záhony Dezső, F.-Kemenczén Palásthy Kálmán,
Miskolczon Fiedler János, Fiedler Jánosné munka tanítónőnek, Rankon
Stigner János, Rimabrezón Pál Béla kántortanítónak. Liptóban. Csorbán
Filó Arnold, Hybbén Hecsko Vladimir, N.-Lipcséu Csányi Géza és Pribilinán Chalúpka János végiegesittettek, Vavrisón Treger János, Jakabfalván Krecsák János, Kokaván Jelus Gusztáv, Kis-Porubán Krizsán r Emil,
Vázseczen ideiglenesen Pavella Gyula. Sáros. Benyéken Chalúpka Arpád,
Laposon Dubovszky János. Tátraalján. Rókuszon Guhr Jakab. Tiszavidéken. Kladzányban ideiglenesen Istványik J. Nyíregyházán Kiss István,
Valent ny András,„Petőcz Dénes, Stoll Ernő, Hajtmánszky Kálmán, kántornak Santroch Alajos. XIII. sz. v. Poprádon segédtanítónak Ivlementisz
Géza, Szepes-Váralján Karner Vilmos, Iglón Torkos Mária, kántornak
Leyrer Mátyás.

Hagyományok.
Gömörben: Lököslmzán
a. leányegyház részére Palugyay József
volt felügyelő végrendeletileg 100 forintot hagyományozott ; ugyancsak
ő a rozsnyói íőgymnasium tápintézete javára végrendeletileg 100 frtot
hagyott. Rozsnyón Szekeres János róm. kath. nagyprépost e.V. szegényeknek 20 frtot.
Hat sz. k.mv. Bártfán id. Gründl Károly 400 korona készpénzt, egy
drb sorsjegyet 350 korona névértékben és két drb Bárt fa-Eperjesi vasútrészvényt, Eperjesen I. Kuzmik Sámuelné 100 frtot, Eperjesen II. az
egyháznak és a berkii iskolának Novák Mihály 372 frt 95 krt. Késmárkon
Grünwald Márton és özv. Regitkó Jánosné szül. Vulpiadesz Mária 20,000
frt értékű ingatlant. Lőcsén Scholtz Samu összes vagyonát 50,000 frtot.
Lőcsén dr. Weszter Lajos a magyarhoni egyetemes gyáraintézetnek 10• kötéssel 25,000 forint értékű ingatlant.

Hegyalján: Miskolczon Koós Károly ev. ref. vallású 800 frtot;
Tállyán Busbach Ádám 170 frt 40 krt,
Kishontban: Rimaszombatnak
Kuklis János 500 koronát.
Liptóban : nem tétettek.
Tátraalján: Szepes-Tótfalunak
Badányi Mátyás 800 koronát.
Tiszavidéken : Debreczenben Schäfer Nándor 15,000 frt értékű ingatlant, Hrabéczy Antal harang alapra 50 frtot. Kölesén özv. Mizslai Jánosné magtár-alapra 6 frtot. Tokajban Kolláth Ferenczné, Sablik Zsuzsánna építkezési alapra 390 frtot.
Tizenhtirom sz. v. Krompaehnak Schneider F. 200 koronát, özv. Binder
Mária 1400 koronát. Iglón Grünwald Erzsébet 800 koronát. Matheóczon
Lindayné szül. Schwartz Lujza 370 kor. értékű ingatlant. Mühlenbachon
Regitkoné szül. Vulpiades Mária templomra 100 frtot. Felkán Prax János
100 kor., Payer Edéné szül. Lux Lujza 200 kor., Walder Sámuel 200 kor.,
Greisiger Károly 200 kor., Szkokancsek Mihály 320 koronát.
Sajó-gömöri polgári iskoláinak az iskola nagynevű alapitója, SzentIványi Miklós 80,000 koronát hagyományozott.
Összesítés.
Egyházak javára 26 kegyes hagyományozó 230,058.70, iskolák javára
2 hagyományozó 80,200, összesen 310,258.70 koronát.

•

Alapítványok.

Árvában: Nagy fal un : Laczo János lelkész és neje 211 korona 30
fillér adományával többen ösztöndijalapra 400 koronát.
Gömörben : Mellétén oltáralapra többen 90 frtot. Kun-Taploczán
orgona-alapra többen 63 frtot, Ratkón templomalapra a belga mágnesű részvény-társaság 300 frtot, többen 74 frtot. Rozsnyón diakonissaalapra többen 312 frt 12 krt. Sebes-Palakán Kiss Károly 50 frtot, Szirken toronyépitési alapra a volt úrbéres közönség 500 frtot, tiz betelepült család 100 frtot; Fekete-Patakán Aczél Andor 70 ' frtot. S.-Gömörön özv. Prokóczyné Czimer Emília elemi iskolai ösztöndijalapra 200 frtot.
Hat sz le. v. Bártfán orgona-alapra Gründl Mátyás és Gründl Ede
40 koronát. Kassán I. özv. Legányi Saraimé orgona-alapra 50 frtot. KisSzeben II. Tahy Emil 200 koronát.
Hegyalján. A.-Szántó az évszázados ünnepen 96 frt 491A krral templom-alapot létesített.
Kishontban. Rimaszombatban Törköly György örök egyháztagsági
alapítványul 200 koronát; ugyan ő Tamásfalának 200 koronát.
Liptóban : nem tétettek.
Tiszavidéken.
Kölesén magtári alapra többen 17 frtot. Nagyváradon dr. Péchy Károlyné szül. Czárán Janka családi sírboltjának gondo-
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žására 2000 frtot. Nyíregyházán Henzsel Ilona iskolai ösztöndijalapra 50
forintot.
Tizenhárom sz. v. Gölniczbányán Pätz Teréz nagyanyja sírjának
rendbentartására 100 koronát. Sztrázsán Lesch szül. Suhajda Juliánná
100 kor. értékű ingatlant. Durándon Bogsch Mihály 100 frt ért. ingat- •
lant. Szepes-Merényben dr. Kreichel Artúr sz.-remetei városi orvos atyja
emlékére 500 kor. alapítványt tett.
Iskolák körében. Eperjesen a jogakadémiánál
dr. Propper Adolf
4000 kor. ösztöndijalapitványt tett, Dessewffy Lajos a segélyegyletre 200
kor.; emlékalapra: Szent-Iványí Ferencz 200 kor., Vitéz György 200 kor.,
Csorna István 200 kor., Joób Imre 100 kor., Bartmann Simon 100 kor.
alapítványt tettek. Iglón a főgymnasiumban 1879-ben érettségit tett tanulók 1899. jul. 9-én 720 koronás alapítványt tettek ösztöndijalapra.
Rozsnyón a főgymnasiumban Kubinyi Géza alapítványa 2000 korona.
Eperjesen a 25 év előtt érettségit tett tanulók Hazslinszky Frigyes emlékére 1899. aug. 29-én 2000 kor. ösztöndíj alapítványt tettek. Késmárkon Scholcz Frigyes tanár a 40 éves működése megünneplése alkalmával gyűjtött összegből 400 koronát ösztöndij-alapra; Nyíregyházán
özv.
Palicz Lajosné Bencs Mária fia emlékére 1000 forintos; Rimaszombatban
özv. Csider Lászlóné Dapsy Emma férje emlékére 2000 koronás alapítványt tettek. Rimaszombatban
a Takarékpénztár az általa alapított millenáris alapot 600 koronával gyarapította.
Összesítés:
Egyházak javára
Iskolák javára

9425 kor. 23 fill.
_. 15220 kor. — fill.
összesen 24645 kor. 23 fill.

Adományok és gyűjtések.
Árvái egyházmegyében
: Nagyfalun
Petri Jánosnétól 100 korona.
Összesen 100 kor.
Brassói egyházmegyében
: Apácza hiveiiol 94 kor. 90 fill. Bácsfalu
az egyháztagoktól 472 kor. 42 fill. Barcza-Ujfalu híveitől 102 kor. 58 fill.
Brassó híveitől 218 kor. 44 fill., segélyekből 1570 kor. 20 fill. Csemátíalu adományokból 177 kor. 48 fill. Hosszúfalu-Alszeg
adományokból
999 kor. 94 fill. Hosszúfalu-Fürészmező
adományokból, segélyekből 1818
kor. 40 fill. Krizba híveitől 33 kor. 60 fill. Pürkerecz
híveitől 37 kor.
08 fill. Tatrang híveitől 33 kor. Türkös híveitől és adományokból 405
kor. 64 fill. Zajzon híveitől 43 kor. 80 fill. Összeeen 6007 kor. 48 fill.
Gömöri egyházmegyében:
Alsó-Sajón Koncsek Pál vasgyári mér.
nőktől oltárteritőre 20 kor., Astronom emlékalapra özv. Csilik Bélánétól
10 kor., többektől 13 kor., más egyházi czélokra a hivektől 30 kor.
Henczkón a hivektől 31 kor. Baradnán Petyo Mihálytól 6 kor. Ratko-

Polomon a hívektől 14 kor. Ratkó-Zdichaván
12 kor. Poprocson Húsz-mann Mihály tói 2 kor. Betlér az egyháztagoktól 29 kor., Beliczky Papp
Judit örököseitől 10 kor. gyűjtésekből 44 kor. 80 fill. gróf Andrássy Gézától adomány 80 kor., évi segély 500 kor. Bugyikfalván
adományokból
44 kor. 42 fill., gyűjtésekből 29 kor. 64 fdl. Gesztesen gyűjtésekből 62
kor. 24 fill. adományokból 77 kor. 80 fill. Szilistyón gyűjtésekből 30 kor.
10 fill., adományokból 17 kor. 64 fill. Derenesényben
a templom kifestésére és oltárépitésre Páy Lászlótól 100 kor., özv. Kollár Jánosnétól 100
kor., helybeli hívektől 433 kor., az esztrényiektől 124 kor., a pápocsiaktól
62 kor. Fekete-Lehotám
a hívektől 21 kor. 60 fill. Fekete-Patakán
a
templomujitás költségeire Aczél Andortól 100 kor., Gotthilf Jakabtól 48
kor., a községi elöljáróságtól 46 kor., a többi egyháztagoktól 325 kor. 95 fill.
Felső-Sajón az iskolai épület megújítására gyűjtésből 140 kor., az egyetemes gyámintézettől 100 kor. Sajó-Gömörőn özv. Szőke Andrásné szül
Farkas Erzsébettől 20 kor. Lökösházán
özv. Jánosdeák Jánosné szül.
Istók Juliannától 10 kor. Mellétén oltárképre gyűjtésből 180 kor. Hámosfalva 10 kor. Gacsalk 16 kor. Hizsnyó hívektől 23 kor. 40 fill., oltári
alapra confirmánsoktól 20 kor., id. Holéczy Pál és nejétől Ratkovszky
Krisztinától 40 kor., tűzoltó-egylettől 16 kor., Kucserák Szidor Andrástól 10
kor. Mnisány 11 kor. Lubenyik 24 kor. 50 fill. Murány-Hosszúrét
lelkészlak
átépítésére O Fensége Koburg Ferdinánd bolgár fejedelemtőF600 kor., O
Fensége Fülöp Szász Kóburg-Góthai herczegtől 280 kor. értékű anyag, hívektől 120 kor. 40 fill. egyetemes gyámintézettől 40 kor. gyűjtésekből 274 kor.
80 fill. Hossziiszó 21 kor. Pelsőcz-Avdó 33 kor. Kecső 8 kor. orgona alapra
farsangi mulatságból 29 kor. Jolsva Baltazár alapra nőegylettől 40 kor.,
Zachár Gusztáv rimaszombati tanártól 20 kor., ösztöndíjra Remenyik
alapból 82 kor., egyesektől 16 kor,, más czélokra 40 kor.
Jolsva-Taplocza
Csernók Lajostól 50 kor., a többi egyháztagoktól 10 kor., lelkésztől adósságtörlesztésre öt éven át 6 kor. Miglécz 18 kor. 60 fill. Kiete 47 kor.
Babaluska 2 kor. 80 fill. Sztrizs 40 kor. Kövi a papi és tanítói segélyalap javára egyesektől és testületektől 43 kor. a Gocso-féle templomi
gyertyaalapra többektől 30 kor., az iskolai alapra a községtől 96 kor.
Kun-Taplocza
az iskola tetőzetének javítására a hívektől 169 kor.
12 fill., gyűjtés más czélra 6 kor. 48 fill. Nandrázs
10 kor. 42 fill.
Rákos 19 kor. 80 fill. Ochtina a filléregyletre gyűjtésekből 73 kor. 10
fill., a gazdasági fogyasztási szövetkezettől 44 frt 52 kr., iskola javításra
a volt úrbéresektől 45 kor., más czélokra az egyháztagoktól 20 kor. 68
fill. Rochíalva 18 kor. 80 fill. Olálipataka egyházi czélokra a községtől
400 kor., Amerikában tartózkodó hívektől 200 kor., Prok Jánostól 200
kor., egyesektől 26 kor., harangra a volt úrbéres közönségtől 500 kor., a
községtől 260 kor., a hívektől és a vidéki pártfogóktól 1468 kor. Gócs
32 kor. Pádár filléregyletre 6 kor., oltárra 13 kor. 20 fill., más czélokra
6 kor. 80 fill. Perjése 4 kor. Meleghegy 7 kor. Ratkón a hívektől fem-
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plomalapra 148 kor., orgona javításra 286 kor. Restér templom javításra
30 kor. 44 fill. Péter mány 75 kor. 28 fill. Rozsnyó toronytőke gyarapi
tására gyűjtésből 49 kor., egyházi czélokra 52 kor. 66 fill. Sebespatak
Gottwald János és neje miskolczi lakosoktól 360 kor, özv. Dobos Györgynétől 10 kor. a templom tatarozására. Rekenye 8 kor. Redova 46 kor.
60 fill. Süvete az egyháztagoktól 24 kor. Szirlc társulatoktól ösztöndijakra 214 kor., egyháztagoktól egyházi közczélra 36 kor. 60 fill. Turcsolc
iskolai czélra a rimamurányi társulattól 74 kor., egyháztagoktól 8 kor.
Uj-Vásár Szentiványi Árpád ker. felfigyelőtől a lelkészlakra 20 kor. Veszverés ostyatartóra 41 kor., keresztelő medenczére gyűjtésből 13 kor.,
templomra 91 kor. 60 fill. Összesen: 9081 kor. 79 fill.
Hat sz. k. v.: Bártfai I. egyház paplak átalakítására a neustrelitzi
G. A. egylettől 50 márkát; Bártfa II. Amerikában élő egyháztagoktól
234 kor. 20 fillér, helybeli egyháztagoktól és idegenektől templomi
czélokra 192 kor., orgona alapra 10 kor., harangra A.-Volyán 160 korona.
Eperjes I. Husz Ármintól iskolai czélokra 200 kor., másoktól 24 korona.
Eperjesi II. egyház lelkészi nyugdijalapra 72 kor. 20 fill., egyházi czélokra
82 kor. 82 fill. Kassa I. Egyházi illeték váltságul özv. Legátiyi Samuné
100 kor., egyházi czélokra egyháztagoktól 85 kor. 10 fill., oltári és szószéki
gyászteritőkre Rozmann Jánosnétól 320 korona. Kassa II. egyháztagoktól
252 kor. 70 fill. Késmárk Badányinétól 100 kor., gyűjtésekből és adományokból 445 kor. 70 fill. Kis-Szeben I. A königsbergi G. A. főegylettől
50 márka, a bécsi G. A. egylettől 50 kor., a lipcsei G. A. egylettől 300
márka. Kis-Szeben
II. helybeli és Amerikában levő hívektől 255 kor.
94 fill., németországi G. A. egyletektől 992 kor. 56 fid., Tachy Emiltől
ösztöndíjra 10 korona. Orkuta: G. A. egyletektől 129 kor. 80 fill. Lőcse:
conventi estély 511 kor. 36 fill., hívektől adósságtörlesztésre 504 kor.,
egyházi czélokra 469 kor. 96 fill. Dvoretz külföldről 201 kor. 64 fillér.
Sáros-Plavnitza
segélyekből 347 korona 92 fill. Összesen: 6151 korona.
90 fillér.
Hegyalján : S.-Amót adományokból 142 kor. 60 fill., gyűjtésekből
43 kor. 42 fill. Csanálos 12 kor. Diós-Győr templomépitésre egyesektől,
intézetektől, G. A. és gyámintézeti segélyekből 4383 frt 99 kr., egyházi
czélokra 99 frt 36 kr. Fancsal egyházi czélokra 231 kor. 98 fill. Kurittyán
orgonára gyűjtésből 500 kor., egyházi czélokra 60 kor. F.-Kemencze
57
kor. Miskolcz iskolai czélokra 240 kor., nyugdijalapra 240 kor., Máday
alapra 286 kor. 04 fill., különféle czélokra 383 kor. 64 fill. Ózd templom
és paplak építési alapra híveitől, egyházaktól és más testületektől 9066
kor. 30 fill. Rank adományokból 200 kor. 80 fill. A.-Szántó külsegélyből
185 kor. 32 fii. Stoósz Krausz Nándor felügyelőtől 100 kor., másoktól
30 kor. 20 fill. Tallya a hívektől 36 kor. Monok gróf Andrássy Dénestől
2000 kor. Hernád-Vécse segélyekből 546 kor. 70 fill, adományokból 322
kor. 46 fill. Összesen 23651 kor. 16 fill.
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Kishonti egyházmegyében
: Fürész 73 kor. 56 fill. Kokova 48 kor.
40 fill. Nyustya
20 korona. Osgyán Hamaliár Lajos másodfelügyelőtől
orgonára 600 kor., hívektől különféle czélra 67 kor. 20 fill. Keresztúr 4
kor. Pokorágy 58 kor. 88 fill. Pongyelok 24 kor.. 14 fill. Rima-Brezó 9
kor. Rimaszombat különféle czélokra 84 kor. 13 fill. Tiszolcz szegény
gyermekek tandijára a takarékpénztártól 150 kor., más czélokra 84 kor.
Összesen 1226 kor. 31 fill.
Liptói egyházmegyében:
Boczabányán
282 kor. 72 fill. Csorbán
107 korona. Hybbén templomra 560 kor. 54 fill. K.-Lehotán 116 korona.
Pribilinán (Vitális Péter felügyelő 36 kor., templomra Pelách Adám
124 kor., Hana Antal 20 kor., Störrel Ignácz 10 kor., néhány egyháztag
30 kor.) 220 korona. Szjelnitzen
(templomra 292 kor., más czélokra 190
kor.) 482 korona. Tarnótzon (Matuska Péter felügyelő orgonára 600 kor.,
tagok 190 kor.) 790 korona. Vichodnán (templomra 56 kor., más czélokra
186 kor.) 242 korona. Sz.-Miklóson (Mikó Péter felügyelő iskolai czélokra
60 kor. Kis-Palugyán iskolára leányok 6 ) kor. Okolicsnón Thuranszky
Péter; Okolicsányi János és Antal (beltelket iskolának) 120 kor. Összesen
2920 korona 26 fillért.
Sárosi egyházmegyében:
Abos a tanterem helyreállítására a vármegyétől 887 kor 92 fill., gyűjtésből 113 kor. 92 fill. Budamér egyházi
czélokra a hívektől 92 kor. Hankócz harangra Dessewffy Pál egyházfelügyelőtől 120 kor., gyűjtésből 96 kor. Lapos a hívektől 522 kor. 64
fill. Margonya Hohenlohe herczegtől a templom befedésére 429 kor., a
hívektől ugyanerre, meg a templom belsejének feldiszititésére 450 kor
08 fill. Ó-Fal va a hívektől Amerikából 154 kor., Pankuch Gusztávtól 50
kor., Jancsurák Annától harangra 212 kor., helybeli hívektől 340 kor.
Zsegnye
különféle czélokra a hívektől 205 kor. 68 fill. Összesen 3673
kor. 24 fill.
Tátraalján : Gerlachfalvi templom renoválására adományokból 1050
kor. Forberg Peschko Zsuzsannától templomra 50 kor. Batizíalva harangalapra Weszter Pál egyházfelügyelőtől 40 kor., báró Diergardttól 200
kor., egyesektől 60 kor. Lucsivna
Szakmáry Donáttól 40 kor. HollóLomnicz Amerikában lakó híveitől 260 kor. Sz.-György
gyámintézettől
53 kor., Amerikából 380 kor. Svábócz Amerikából 40 kor Filefalu a
gyámintézettől 100 kor., Bussócz G. A. egylettől 29 kor. 50 fii. Stublechnicz
a G. A. egylettől 48 kor., Hermann-alapból 90 kor. Szepes-Tótfalu
adománvokból
200 kor. Összesen 2710 kor. 50 fill
J
Tiszavidéken:
Dr. Mesko László egyházmegyei felügyelő A a g y Károlynak 100 kor., Kölesének 50 korona, Uj-Klenócznak 50 kor. Debreczen a G. A. egylettől 584 kor., takarékpénztáraktól iskolára 120 kor.
Kladzány nagyrészt Amerikában levő híveitől 158 kor. 10 fill. Kölese
egyletektől 714 kor. 12 fill., egyesektől 26 kor., aratásból a hivek 184
kor., tánczvigalomból 93 kor. 10 fill. Nagy-Károly
a G. A. egylettől 585
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kor., pénzintézetektől 50 kor., egyháztagoktól s egy tánczvigalom jövedelméből 100 kor. Nagyvárad Löwenberger Rozáliától 325 kor. 22 fill.,
egyesektől 148 kor. Nyíregyháza
takarékpénztárból 100 kor., egyesektől
158 kor., iskolai büntetéspénzekből 96 kor. 12 fill. Pazdics Stépán Gábor
felügyelőtől az 1899. évi dologi kiadások fedezésére 800 kor., helyben és
Amerikában élő hiveitől 384 kor. 10 fill., templomi berendezésre 72 kor.,
vallásos iratokra 10 kor. S.-A.-Ujhely
egyletektől 959 kor. 40 fill., id.
Grosse Gyulától 200 kor., özv. Kasztner Jánosnétól 70 kor. 40 fill., Rischák
Jakab leánykájától 2 kor. Tokaj egyletektől 907 kor. 22 fill., egyesektől
38 kor. 40 fill., gyűjtésekből 104 kor. 90 fill., Rothfuchs János és neje
Schmitz Ilonától keresztelő medenczét 151 kor. 20 fill. értékben. Uj-Klenócz
az egyház tagjaitól 62 kor. 22 fill., idegenektől 640 kor. 92 fill. Nagybánya a hivektől templomépitésre 560 kor. 28. Összesen 8604 kor. 70 fill.
Tizenhárom sz. v. Szepes-Béla a barlangligeti templomra adományokból 226 kor. Keresztfalu gyámintézetektől 140 kor. 88 fill. Duránd
községtől tanítói fizetésre 218 kor. Fellca egyesektől 38 kor. Gölniczbánya Pätz Teréztől 200 kor. Igló takarékpénztáraktól iskolára 120 kor., 162
tanítói könyvtárra 100 kor., muzeumra 50 kor.., egyesektől ösztöndijakra
kor. 42 fill. Hollópatak orgonára 160 kor. Izsákfalu:
gyűjtésekből 29 kor.,
Krompách 200 kor. Leibicz Máday Emiltől 40 kor., a Scholtz-Roxer Anna
Mária alapítványból iskolai czélokra 857 kor. 02 fill. Majerka gyámintézettől orgona alapra 52 kor. 82 fill., gyűjtésekből 537 kor. 80 fill., Tremba
Tóbiás és neje Glatz Katalintól csillárra 170 kor. Merény: a G. A. egylettől adósságtörlesztésre 235 kor. 60 fill. ugyanarra a Weiszerl alapból
380 kor., orgona alapra 62 kor. 98 fill., ösztöndijakra alapítványokból
38 kor., gyűjtésekből és adományokból 222 kor. 32 fill., özvegyeknek és
árváknak a Weiszerl alapból 1022 kor. 04 fill. Szepes-Olaszi Weisz Katalin nagybecskereki lakostól 200 kor., gyűjtésekből a paplak uj fedélzetére 682 kor., egyesektől 60 kor. Ruszkin templomépitésre egyletektől
981 kor. 74 fill., Hermann Lajostól Lőcséről 1000 kor., adósság törlesztésre
egyesektől 170 kor. 62 fill. Szomolnok: egyletektől 289 kor. 84 fill., a
várostól 358 kor. 35 fill. Szepes-Váralja:
dr. Földi Jánostól 40 kor.
Sztrázsa: gyűjtésekből 14 kor. 50 fill. Justh Sámuel István adományaiból
81 kor. Összesen 9140 kor. 85 fill.
Főiskoláknál.
Eperjesen a jogakadémiának egy magát megnevezni
nem akaró jóltevő 6000 koronát adományozott; a város 1000 frtos évi
járulékát 2000 frtra emelte. Theologiai internátus gyámintézettől 200 kor.,
egyesektől 44 kor. 76 fill. kapott. Összesen : 10244 kor. 76 fill.
Középiskoláknál.
Igló takarékpénztáraktól ösztöndijakra 100 kor.,
Schwarcz Lajostól a legjobb maturansnak 24 kor., Jakobs Ottokár kassahámori vasgyárostól a kirándulási alap javára 100 kor., ösztöndijakra
egyesektől egészben 73 kor. 2/a részben főgymnasiumnak, Vs részben polgári iskolának 219 kor. Eperjesen
főgymn. segélyegylet gyűjtésekből
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237 kor. 10 fill. Késmárkon:
„A magyar Turista Egyesület" Tátra-ósztálya 20 kor., dr. Klein Ignácz pedig 10 kor adott a szegeny tanulóknak.
Nyíregyházán
a város és pénzintézetektől 280 kor., kaszinótól 40 kor.,
egyházaktól tánintézetre 43 kor. 52 fill., ösztöndijakra többektől 60 kor
Rimaszombatban
egyesületektől és egyházaktól 230 kor. 18 fill., ösztön
dijakra egyesektől 111 kor , tápintézetre egyletektől 110 kor.
Rozsnyón
Palugyay Józseftől 200 kor., egyletektől 150 kor., egyesektől ösztöndijakra
38 kor. Összesen: 1972 kor. 80 fill.
Egyházkerületi
leányiskola Rozsnyón: külföldi egyletektől 802 kor.
44 fill., hazai egyletektől 426 kor., Szent-Iványi Árpád ker. felügyelőtől
200 kor., Hámos László főispán és dr. Markó Sándor közös adományából
egy 200 kor. névértékű gömöri faipar részvény, rozsnyói takarékpénztártól 80 kor., tornallyai takarékpénztártól 20 kor., ösztöndij alapokra: Terray Gyula főesperestől 38 kor. 16 fill., Kubinyi Kálmántól 40 kor., nőegylettől 10 kor., beszédek eladásából 5 kor. 20 fill., három évre felajánlott járulékokból husz jóltevőtől 210 kor. Összesen 2031 kor. 80 fill.
Polgári iskola Sajó-Gömörön:
Szent-Iványi Árpádtól 20 kor., Szontagh Zoltántól 18 kor., Moesz Miksától 10 kor., Hevessy Bertalantól 10
kor., dr. Gaál Gusztávtól 10 kor., Tornallyai takarékpénztártól 20 kor.,
Sutovszky Istvántól 10 kor., Pogoriczky Józseftől 10 kor. Összesen: 108
korona.
Összesítés.
11 egyházmegyében egyházi czélok
fő és középiskolai czélokra
Adományok és gyűjtések

73268 kor. 19 fill.
14357 kor. 36 fill.
87625 kor. 55 fill.

Építkezés és javítás.
/

Építkezés.
Gömőrben : Derencsény oltárra 1545 kor. Murány-Hosszúrét
lelkészak 3485 kor. 76 fill. Gerliczén templom 9600 kor. Összesen 14630 kor.
76 fill.
Hat sz, k. v. Hermann-féle egyházi kórház 58268 kor. Lőcsén.
Hegyalján : Diós-Győr templomra 14298 kor., lelkészlak és melléképületek építésére 7789 kor. 80 fill. Összesen: 22088 kor. 20 fill.
Kishontban : Pokorágy lelkészlakon gazdasági épület 90 kor.
L o hm: B czabánv n tata-ozá r;< 324 kor. Kokaván
gazdasági
1
' yán i.
t 'z tr
170 kor
Kiraly-Lehota
/-"C i-k >i u • iz 1 t í:i épüh-i 1490 kor. 18
•->
'
" i * kor JikahfU'v n tanítói
. "
• m víj.s. t !&is. / ia u n. z vie- 580 koi. Szjelmtz
templomra
0 00 kor. bznneesany
tatarozásra 240 kor. Tarnócz uj orgona 3400 kor.
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épületek javítására 1000 kor. Vichodna tatarozásra 123 kor. Plostin uj
toronyra és iskolára 11000 kor. Összesen: 43623 kor. 28 fill.
Tátraalján : Gerlachfalu templom, torony, oltár 12000 kor.
Tizenhárom sz. v. Majerka orgonára 2250 kor.
Középiskolák körében : Iglón a főgymnásium épületére 89078 kor.
14 fill.
Összesítés.
Egyházmegyékben
Középiskoláknál

152.950 kor. 24 fill.
89.078 kor. 14 fill.
242.028 kor. 38 fill.

/

Átalakítások,

javítások.

Brassóban : Apácza 96 kor. 42 fill. Bácsfalu 18 kor.
Bareza-Ujfalu
75 kor. 92 fill. Brassó 190 kor. 28 fill. Csernátfalu
133 kor. 32 fill.
Hosszúfalu-Alszeg
62 kor. 16 fill. Hosszúfalu-Fürészmezö
orgona, lelkészlak 1204 kor. Krizba 86 kor. 26 fill. Pürkerecz 95 kor. 98 fill. Tatrang
templom, tanítói lak 656 kor. 28 fill. Összesen : 2618 kor. 62 fill.
Gömörben : A.-Sajón kerítés 80 kor. Baradnán 10 kor.
Derencsény
79 kor. Dobsinán épületek, temető 600 kor. Fekete-Lehotán
paplak 39
kor. Feketepatakán
templom 740 kor., orgona 198 kor. Felső-Sajón iskola
és tanítói lak 1419 kor. 24 fill. Bugyikfalván
lelkészlak 180 kor. Betlér
203 kor. 68 fill. Gacsalkon templom, iskola 171 kor. 80 fill. Hámosíalván
129 kor. 14 fill. Henczkón iskola 240 kor. Hizsnyón
108 kor. 68 fill.
Hosszúszón 86 kor. 86 fill. Pelsöcz-Ardón
32 kor. Jolsván
lelkészlak
tanítói lak 651 kor. Jolsva-Taploczán
lelkészlak 30 kor. iskola 60 k o r
Migléczen iskola 105 kor. 32 fill. Kietén templom, lelkészlak és iskola
600 kor. Köviben torony tetőzés 1264 kor. egyházi épületek 185 kor.
Kun-Taploczán
341 kor. Lubenyiken
iskola 5 kor. Mnisányban
iskola
tetőzet 137 kor. 60 fill., kerítés 80 kor., tanterem 94 kor. 42 fill. Nandrázson kert 32 kor. 48 fill. Gócson kőkerítés 800 kor. Pádárban 44 kor. 56
fill. Meleghegyen tanítói lak 377 kor. 90 fill. Restéren templom, lelkész
és tanítói lak 806 kor. 14 fill. Pétermányon
100 kor. Ratko-Polomon
10
kor. Rónapatakán 50 kor. Rozsnyón épületek javítása 1006 kor. 68 fill
Sebes-Patakán templom 360 kor. Süvetén
100 kor. Szirken
iskola 201
kor. 06 fill. Ispánmezön iskola 400 kor. Veszverésen
templom, paplak,
iskola 225 kor. 40 fill. Sajó-Gömörön lelkészlak kerítése 92 kor. Összesen : 12476 kor. 96 fill.
Hat sz. k. v. Bártfa II. kerítés 193 kor. 92 fill. Eperjes II. 328 kor.
Kassa II. 216 kor. 96 fill. Lőcse bérházátalakitás 6754 kor. iskola 712
kor. Dvoretzen
iskola 382 kor. Összesen : 8586 kor. 88 fill.
Hegyalján: Sajó-Arnóton
templom-tetőzet 2321 kor. 60 fill. javítások 385 kor. 14 fill. Csanáloson templom-kerités 604 kor. 66 fill. Diós3*
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Győr 46 kor. Fancsal 104 kor. 90 fill. Sajó-Kazán kerités60 kor. F.-Kemenczén 145 kor. 22 fill. Miskolczon épületek fenntartására 2302 kor. 96
fill., tisztántartására 842 kor. 86 fill. Csákány leányegyházban templom
800 kor. Stoószon paplak 400 kor. Szántón templom, épületek 460 kor.
H.-Vécse 41 kor. 54 fill. Összesen: 8514 kor, 88 fillér.
Kishontban : Cserencsényben kerítésre 176 kor. Bakostőréken
templom 170 kor. Kokován lelkészlak 80 kor. Nyustyán
100 kor. Osgyánban tanítói lak 2340 kor. más épületek 209 kor. 92 fill. Pokorágyon
10
kor. 04 fill. Rimabányán lelkészlak 800 kor. Rima-Brézón
iskola, tanítói
lak 3973 kor. 04 fill., lelkészlak 80 kor. Likéren tanítói lak 100 kor. Rimaszombatban templom 1200 kor. Tiszolcz 389 kor. 34 fill. Összesen:
9628 kor. 34 fill.
Liptóban lásd az építkezésnél.
Sarosban: Abos iskola 1000 kor. Benyéken 454 kor. 56 fill. Budaméren 340 kor. Laposon iskola 200 kor. Margonya templom tetőzet és
festés 879 kor. 08 fill. Ofalván orgona 260 kor. lelkészlak udvarán a csűr
180 kor. Összesen: 3313 kor. 64 fill.
Tátraalján : Menguszfalván
orgona 400 kor., iskola 192 kor. Forbergen 190 kor. Holló Lomniczon 252 kor. Szt.-György
105 kor. KisLomniczon 70 kor. Nagy-Lomniczon
712 kor. H un falván 64 kor. Tótialván 109 kor. Krighen 79 kor. Összesen: 2173 kor.
Tiszavidéken:
Debreczenben 271 kor. 42 fill. Kladzánban iskola,
más épületekre 468 kor. 22 fill. Kölesén magtárra 86 kor. 70 fill. épületekre 101 kor. 18 fill., ár elleni védekezésre 90 kor. Nagy-Károlyban 241
kor. Nagyváradon
160 kor. Nyíregyházán
épületek fenntartására és tisztántartására 2939 kor. 02 fill. Pazdicson 521 kor. 80 fill. S.-A.-Ujhelyen
136 kor. 98 fill. Tokajban 60 kor. Nagybányán
temetői őrház, egyházi
épületek 1059 kor. 78 fill. Uj-Klenóczon lelkészlak 3349 kor. 04 fill.,,
egyéb javításra 25 kor. 80 fill Összesen : 9510 kor. 94 fill.
Tizenhárom sz. v. Durandon templom és lelkészlak 812 kor. 98 fill.
N.-Folkmáron 50 kor., Iglón iskola 5021 kor. 96 fill., kántorlakás 6292 kor.
64 fill., paplak 28 kor. 40 fill. Izsákfalun 83 kor. 21 fill. Krompachon lelkészlak 300 kor. Leibiczon templom 158 kor. Matheócz templom kert
kerítés 174 kor. Menhárdon templom és iskola 197 kor. 24 fill. Merény
templom 346 kor. 86 fill. Szepes-Olaszi
templom, lelkészlak 170 kor.
Poprádon templom, lelkészlak, iskola 612 kor. 32 kor. Remetén lelkészlak
364 kor. Svedléren templom, lelkészlak 45 kor. 28 fill. Szomolnokon lelkészlak, iskola 326 kor. 06 fill. Szepes-Szombaton
szegények házára 1840
kor. Sztrázsán templom, paplak 56 kor. 84 fill. Sz.-Váralja 117 kor. 24 fill,
Ruszkin épületek fenntartására 46 kor. 08 fill. Összesen : 17043 kor. 11 fillKözépiskoláknál:
lglón 326 kor. 24 fill. Rozsnyón 411 kor. 44 fill.
Egyházkerületi
leányiskola Rozsnyón 477 kor. 72 fill.
Polgári iskola Sajó-Gömörön 80 kor.

— 1 ^ —

Összesítés.
Egyházmegyékben
Közép fi-és leányiskoláknál

73866 kor. 37 fill.
1295 kor. 40 fill.
Összesen

75161 kor. 77 fill.

Mozzanatok.
Beszerzés,

felszerelés.

Brassóban: Hosszufalu-Alszeg
betegek gyóntatására urvacsorai edényeket vásárolt 185 kor. 70 fill. költséggel. Zajzon 140 korona adománynyal
oltáralapot létesitett.
Gömörben : Derencsény temploma száz éves emlékére uj oltárt épített.
Melléte uj oltárképet szerzett. Veszverés uj ostyatartót vásárolt. Bet]ér
egy drb Albát vett. Csetnek 22000 koronáért házat és földbirtokot vett,
melyből a házat 4600 koronáért eladta. Gencs 460 korona értékű harangot
szerzett. Derencsény, Esztrény, Pápocs 36 korona áru tanszerekkel látta
el az iskolát. Pelsőcz-Ardó Brünnből ágyu-érczből öntött két uj harangot
rendelt 452 korona költséggel. Strizs 571/a kg. sulyu harangja 200 koronába került. Kövi 26 korona kiadással tanszereket vásárolt. Kun-Taplocza
Magyarország térképét vásárolta meg 12 korona értékben. Rákos 1000
korona költséggel uj harangot szerzett. Ochtina iskolai czélokra tanszereket szerzett be 55 korona kiadással. Oláh-Patak 3000 korona értékben
két uj harangot rendelt. Ratkón 330 koronáért uj orgona-fuvót készíttettek. Veszverés adakozásból 104 korona 60 filléren aranyozott ezüst
ostyatartót vett.
Hat sz. k. v. Megye iskolául 1220 koronáért beltelket és házat vett.
Kishontban : Fűrész a papi lakba 82 korona költséggel uj kályhát
állíttatott be. Rimócza tanterme és tanítója a rima-murányi társulattól
100 korona értékben két vaskályhát kapott. Rima-Brézón
Schmidt Bernát
a templomi régiségek megőrzésére diszes üvegszekrényt ajándékozott, az
egyház 20 kor. értékű oltári bibliát szerzett. Várgede tanszerekre 14
koronát fordított. Dúsának Klaniczay László 22 korona értékű térképet
ajándékozott. Szkálnokon a paplakba uj kályhát szereztek.
Rima-Brézó
a selmeczi ifjúsági egylettől oltári bibliát s 6 uj-testamentomot kapott.
Liptóban: —.
Sárosban : Benyéken az iskolai telek az Ujházy Józsefné ajándékából
kapott zsellérfundussal megnagyobbittatott. Laposon a milleniumi alap
894 koronára emelkedett.
Tátraalján: Rókusz erdejéből 2520 koronáért fát adott el s a pénzzel
tőkéit szaporította.
Tiszavidéken:
Uj-Klenócz régi iskolai épületét 1150 koronáért,
kenderföldjét pedig 200 koronáért eladta s ehhez papi lak átalakításra
800 korona kölcsönt vett fel,
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Középiskolák:
Rozsnyó Gömöry Gusztávtól 800 kor. értékű kagylógyűjteményt kapott. Kerületi leányiskola 655 kor. 40 fill. értékű felszerelést szerzett. Sajó-gömöri
polgári iskola 794 korona 40 fill. áru tanszert vett.
Adósságtörlesztés.
Hegyalján: S.-Arnót 100 kor., Fancsal 400 kor. adósságot törlesztett.
Kishontban: Rimaszombat 6300 koronát törlesztett.
Liptóban : Német-Lipcse 400 koronát, Boczabánya 40 kor., Szjelnitz
190 koronát.
Sárosban:
Haraszti 2200 koronából 800 koronát törlesztett. Margonya 82 korona régi esperességi tartozását megfizette.
Tátraalján : Rókusz 686 koronát törlesztett.
Tiszavidéken : Nyíregyháza 5250 kor., Uj-Klenócz 200 kor. adósságot
törlesztett.
Tizenhárom sz. v.: Merény 3800 kor. állami kölcsönéből 383 kor.
92 fillért törlesztett.
Fizetésemelés.
Brassóban: Zajzon 80 koronával emelte a lelkész fizetését.
Gömörben: Gesztesen a tanitói fizetés 124 koronával emelkedett.
Mnisányban
a tanitói javadalmazás személyhez kötve 90 koronával
emeltetett. Nagy-Rőcze
a segéd-lelkész javadalmazását 400 koronával
javította. Ratlcón Szent-Iványi Árpád ker. felügyelő az egyháznak lelkésze
javára és haszonélvezetére egy darab 200 frt értékű földet ajándékozott.
Hat sz. k. v.: Oeschger Adél eperjesi polgári iskolai tanítónő fizetése 1400 koronáról 1690 koronára emeltetett; ugyanott Vandrák Vilma
tanítónő javadalmazását 2082 koronára emelték. Lőcsén az egyház
ürmossy Károly és Ormossy János tanítók lakbérét 100—100 koronával
emelte.
^
Hegyalján : Miskolczon a tanítók évi fizetése egyenként 1600 koronára emeltetett.
Kishontban:
Rimaszombat
a lelkész fizetését személyéhez kötve
400 koronával emelte; az államosított elemi iskolában a vallástanítás
ellátására kapott 480 koronát pedig egészben kántor és vallástanitója
eddigi fizetéséhez csatolta.
Liptóban:
Csorba a tanitó fizetését 200 koronával 1000 koronára
emelte. N.-Lipcsén
a lelkész és tanítók offertoriuma és az urvacsorai
fillérek a lelkésznél 200 koronával, a 2 tanítónál 80 koronával lettek
megváltva.
Tiszavidéken : Debreczen a lelkész évi fizetését 400 koronával emelte.
Nyíregyházán
a segéd lelkész fizetése takarítási dij czimén 80 koronával,
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személyi pótlék czimén pedig 400 koronával .javíttatott. A
debreczeni
tanitók fizetése egyenként évi 200 koronával javíttatott.
Eperjesi jogakadémiánál
a rendes tanárok fizetése 2800 kor., lakbére
600 koronára emeltetett.

Vegyesek.
Gömörben: U.-Lehotán az egyház szükségleteinek fedezésére „fogyasztási szövetkezet" alakult. Poprocson a község elöljárói a magnesit
jövedelméből az iskola részére évi 50 frtot biztosítottak. Felső-Sajón az
iskolában a vallástant a lelkész tanította.
Hat sz. k. v. Eperjesen az I. egyház lelkésze az ifjúságnak és a
katonáknak külön istentiszteleteket tartott, s a theologián a gyakorlati
exegesist, homiletikát és liturgikát tanította, A gyámintézeti nőegylet
decz. 16-án tartott estélyén a püspök jeruzsálemi útjáról olvasott fel.
Eperjesi II. egyház néhai lelkészének Novák Mihálynak sirjára emlékkövet állított s azt rácskeritessel látta el. Kassán a város a két egyház
segélyét évi 1000 koronával emelte fel. Kassai II. egjkáz néhai Rozmann
János hagyatékáért, a melyet első feleségével egyetértve az egyháznak
rendelt, pert kénytelen indítani. Kis-Szeben I. lelkésze egyházában rendes
gyermek istentiszteletet tartott Héthárson és Péchujfalván vallást tanított.
Kis-Szeben II. lelkésze a tanulóknak és katonáknak külön istentiszteleket tartott. Orkután a munkabeli szolgáltatás a lelkész javára megváltatott. Lőcsén a középiskolai ifjúság számára külön istentiszteleteket
tartottak.
Hegyalján:
Sajó-Arnóton uj iskola és tanítói lak építésére 6000
koronát vett kölcsön. Diósgyőr templomterét 600 korona költséggel renbe
hozta, a templom épités azonban költség hiján szünetel. Fancsal az egyház fennállásának 200 éves emlékünnepére készül. Felső-Gagy
a reformátusokkal közös templomot óhajt építeni. Jakfalva a beszüntetett községi iskola megvett épületében iskolát szeretne nyitni.
F.-Kemenczen
az Amerikába való kivándorlás oly nagy mérvet öltött, hogy az egyházi
és lelkészi földeket bérbeadni nem lehet. Miskolczon intézkedés történt,
f

hogy a szegényház tagjait a városi orvos rendes orvosi gondozásban
részesítse. Ozd templom és paplak építésre országos gyűjtést indított meg.
Csákány tanítója a rank-füredi anyakönyvvezetői hivatalhoz 40 korona
évi fizetéssel segédül lett kinevezve. Stoósz a missiói kört rendesen gondozza. Hernádvécse lelkésze a szórványban a belmissiói működés terén
buzgólkodik ; az iskolásoknak külön istentiszteletet tart.
Kishontban: Klenóczon az elégett anyakönyvet a lelkész családkönyvvel pótolja. Kokova lelkésze az uj antalvölgyi állami iskolában
vallást tanit. Osgyán a tanítói földmunkát 200 koronán megváltotta; a
nőegylet tőkéjét 160 koronával szaporította. Rima-Brézón a rimamurányi
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társulat 24 tanulónak tandij elengedéssel ingyen tanszereket adott. Tiszolcz 360 korona értékű ruhát osztott ki a szegény iskolás gyermekek
között.
Liptóban.
Sárosban : Cselfalva régi román stylú templomának renoválására a
ministerium 600 koronát adományozott s országos gyűjtést engedélyezett.
O falva uj iskolát épít. Girálton az iskola államosít tátott oly feltétellel,
hogy egy tanitó mindig ág. hitv. ev. legyen.
Tiszavidéken : Kladzánban a lelkész a tanitói állás üresedése alatt
Szabó Kristóf nyugalmazott tanítóval együtt végezte az iskolások tanítását. Kölesén a lelkész a felnőttek iskoláját ez évben is fenntartotta és
vezette; a tanitói vizsgát ,.jeles" eredménynyel letette. Az egvház magtárt épit. Nagyváradon Pünkösd másodünnepén missiói istentisztelet tartatott offertoriummal a pogány missió javára. Rimler Károlyné lelkész
özvegynek évi 240 frt nyugdij biztosíttatott. A templomépitési bizottság
megtartotta első gyűlését s a tervek készítéséhez hozzálátott.
Nyíregyháza egyházi énekkart szervezett s belmissiói egyesületet létesített; a
népiskolai gyermek istentiszteletek tartását megkezdette oly formán, hogy
az elemi iskolai növendékek hetenként kétszer tanítóik vezetése alatt
részt vesznek a gyülekezeti istentiszteleten. Bartholomaeidesz János lelkész emlékére a tiszakerületi árvaháznál, Parbaky József lelkész emlékére pedig a tiszakerületi polgári leányiskolánál Rozsnyón 100—100 frtos
alapítványt tett. Az ur szent vacsorája minden hó első Vasárnapján magyar nyelvű szertartással szolgáltatik ki. Pazdicson a lelkész a híveknek
215 frt értékű vallásos tartalmú könyvéket adott e l ; a szórványban élő
híveket meglátogatta. Sátoralj a-Uj hely a nagykázméri leányegyházat F.Kemenczétől átvette. Tokaj lelkésze Erdő-Bényén és Bodrog-Kereszturón
istentiszteletet tartott. Uj-Klenóczon
Szentháromság első Vasárnapjától
Advent I. Vasárnapjáig a rendes istentisztelet után magyar nyelvű istentisztelet és katechisátió tartatott.
Tizenhárom
sz. város: Matheócz a Mária ünnepek tartását beszüntette.
Főiskolánál. A jogakadémia a márcz. 15-iki ünnepély alkalmából
külön emléktáblával örökítette meg a collegiumban azt, hogy ennek a
tanintézetnek volt tanítványa Kossuth Lajos az 1816/7. 1818/9-ik tanévekben.
Dr. Mikler Károly jogakad. rendes tanár államtudori okleveléhez
megszerezte egyszersmind a jogtudori oklevelet is.
Az eperjesi tlieologiai ifjúság Mayer Endre tanár vezetése alatt
belmissiói egyesületet alakított.
Középiskolánál.
Késmárkon Kazinczy egyik tisztelője, emléktáblával
jelölte meg azon házat, a melyben a költő mint a lýceum tanulója, az
1768/9-ik tanévben lakott.
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Irodalmi munkásság.
Brassóban. Fejér Gyula „Vasárnapi, ünnepnapi evangéliumok és
epistolák" czimű pericopa gyűjteményt adott ki.
Hat sz. k. v. Homola István Kassa II. lelkésze több egyházi lapnak
volt munkatársa s a „Protestáns egyházi és iskolai Lap"-ban a vallási és
felekezeti országos statisztikáról állandó rovatot vezetett.
Hegyalján. Miskolczon
megjelent az Évkönyv 29-ik évfolyama,
Czékus László a szántói lelkész számos egyházi lapban közlött czikkeket,
prédikácziókat és énekeket. Kovács Andor h.-vécsei lelkész több egyházi
lapba irt s egy népéletből vett közleményt adott ki a Luther társaság
kiadásában.
Kishontban. Kemény Lajos osgyáni lelkész verses imákat irt. Liszkay
János rimabrezói lelkész egyházi lapokba dolgozott.
Tizenhárom sz. v. Weber Samu sz.-bélai lelkész történeti, társa
dalmi lapokban és munkákban több tanulmányt adott ki s közre bocsátotta egyházközsége évkönyvét és konfirmácziói tankönyve V-ik kiadását. Schulze Ottó ruszkini lelkész, Plachta Albert tanitó, Klenner Samu
sz.-váraljai tanitó a szepesi lapokba irtak. Nikházi Frigyes Iglón a „Szepesi lapokat" szerkesztette. Gölniczbányáról Zimmermann Andor több
egyházi, Miiek Sándor társadalmi lapoknak küldött tudósításokat. Neupauer Mihály sz.-bélai tanitó kiadta a „Szepesi lapokban" : „A magyar
nyelv és nemzeti szellem terjesztése a Szepességen" czimű a Felső magyarországi közművelődési egyesület szepesmegyei választmánya által
100 kor. pályadíjjal kitüntetett munkáját.
Tanárok

közül:

Eperjesen:
Dr. Horváth Ödön dékán művei: „Petőfi Eperjesen" 1899. Több
tanulmány és czikk a jogi oktatásügy köréből. Szerkesztette az eperjesi
Széchényi-kör és a Sárosvármegyei jótékony nőegylet titkári jelentéseit
és a Széchényi-kör évkönyvét. Szerkesztette a tanári fizetések rendezése
és az uj tanszék felállítása tárgyában a kar részéről a coll. ig. választmányhoz intézett emlékiratot. Az év első felében főszerkesztője volt az
„Eperjesi L a p o k é n a k , most pedig annak munkatársa. Munkatársa a
„Magyar jogi Lexikon"-nak.
Dr. Horovitz Simon munkatársa a magyar jogi Lexikonnak.
Dr. Máriássy Béla munkatársa az eperjesi lapoknak, melybe számos
czikket irt.
Dr. Meliorisz Béla „Séta a Westminster abbey templomában" cz.
pályaműve dijat nyert az eperjesi Széchenyi-kör pályázatán. „Néhány
szó egy londoni szakiskoláról" cz. alatt a coll. értesitőjében tanulmányt
irt. Ezenkívül, mint az eperjesi lapok munkatársa, sok czikket irt tanulmányútjáról.
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Dr. Mikler Károly felelős szerkesztője az eperjesi lapoknak s e minőségében számos czikket és tanulmányt irt. Részletesebb tanulmányon
jdolgozik a prot. egyházjog köréből.
Dr. Sarudy Vilmos munkatársa az eperjesi lapoknak, melyben számos czikke jelent meg. »Mint igazgató szerkesztette a collégium értesítőjét.
Dr. Szlávik Mátyás főmunkatársa az eperjesi lapoknak, melyben
számos czikke jelent meg. Belmunkatársa a Protestáns Szemlének, a
Prot, egyházi és iskolai lapnak, az ev. egyház és iskolának. Dolgozott
az erdélyi muzeumba és az Athenaeumba is. Különös előszeretettel foglalkozik a külföldi egyházi élet és irodalom mezején.
Késmáikon:
Binder Jenő számos czikket és költeményt irt a lapokba.
Bruckner Káz*oly főmunkatársa volt a helyi lapnak s a „Szabad
Lyceum"-ban felolvasát tartott a hirlapirásról.
Karátsony Zsigmond több izben közreműködött a helyi casino
hangversenyein.
Klein Pál a „Szabad Lyceumban" kísérletekkel egybekötött előadsát
tartott „a levegő és viz szerepéről a természet háztartásában."
Dr. Szelényi Károly a helyi casino estélyén tartott felolvasát „A
virágok szerepéről a mythologiában."
Votisky Károly történelmi tárgyú czikkeket irt.
Nyíregyházán :
Adorján Ferencz lefordította dr. Luther Márton kis kátéját; átdolgozta Győry Vilmos kátémagyarázatait ; átdoldozta az egyházkerületi
középiskolai tanügyi rendtartást; elkészítette a nyíregyházi ev. egyházközség helyi szabályrendeletét; rendes munkatársa az ev. egyház és iskolának ; czikkeket irt a Berlinben megjelenő „Zeitschrift für evang. Religionsunterricht" cz. szaklapba s a helyi lapokba.
Leffler Sámuel Szabolcsvármegye monographiájában megírta „Nyíregyháza város történetét."
Moravszky Ferencz a Bessenyei kör áprilisi irodalmi estélye számára
lefordította: Daudet „Lettres de mon moulin" cz. kötetéből Le Souspréfe-t „az alispán ur beszéde" czimen; Hedenstjerna után németből:
„34 szám, II. lépcső balra" czimü humoreszket; Guy de Maupassant-tól
egy asszony vallomásait.
Mészáros Ferencz Szabolcsvármegye monographiájában megírta az
„Időjárás" czimü czikket.
Popini Albert dr. a Budapesti Szemlében közölt egy pár fordítást
Aho János Forgácsaiból és a finneket ismertette a Bessenyei-körben.
Pröhle Vilmos dr. Rendszeres ozmán török nyelvtant irt és adott ki.
Szlaboczky Imre megirta Szabolcsmegye millennáris monographiája
részére a vármegye faunáját és flóráját.
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Vietórisz József dr. néhány eredeti ós fordított költeménynyel szerepelt a Bessenyei körben.
Rozsnyón : Korányi György „a római ünnepi játékok" és dr. Hazslinszky Rezsó ,.tanulmányi kirándulásaink" czimek alatt értekezéseket
irtak az értesítőbe.

A tisztelettel előadottak után indítványozom:
1. Fejezze ki a közgyűlés Istent áldó örömmel a nagy tény,
apostoli királyunk O Felségének immár 70-ik eves élete felett
jobbágyi hódolattal üdvkivánatát s juttassa azt hódoló felirat
alakjában a Felséges Király ele'.
2. Vegye tudomásul, hogy trónörökös fiának nagykorusitása
alkalmából a német birodalom császárához egyházkerületünk
neveben üdvkivánat küldetett e's az kegyteljesen fogadtatott.
3. Hivja fel egyházkerületünk összes lelke'szeit a századvég
s együtt a magyarhoni keresztyónse'g immár 9 százados . emlékének aze'vesti isteni tiszteleteken hálaadó módon megünneplésére
s hivja fel egyszersmind az egyetemes közgyűlést is, minden
egyházat e tekintetben kötelező határozatnak meghozatalára.
4. Fejezze ki a Cultusminister előtt feliratilag elismerését
azon tény felett, hogy a törvényhozás engedélyével már az első
évben 1200 koronáig egészítette ki a congrua-segélyt.
5. Tegyen az egyetemes gyűléshez részletes és indokolt felterjesztést oly irányban, hogy a közalap összes jövedelmei egyedül
és kizárólag az Alkotmány rendelte 5 cze'lra fordíttassanak, a
hivatalos egyháznak tudományos és nevelő intézeteit tehát saját
erejéből, illetőleg az egyházkerületek arányos hozzájárulásával
tartsa fenn ezután.
6. Adjon jegyzőkönyvileg meleg kifejezést örömének a felett,
hogy a dunántuli egyházkerület bizalma Ihász Lajos egyházkerületi gyámintézeti világi elnököt választotta és nyerte meg
egyházkerületi felügyelőül.
7. Örökítse meg a veszteség fájó tudatával az Urban elhunyt
társaink dr. Szontagh Miklós, Bartholomaeidesz János, Rimler
Károly, valamint azon többi testvéreknek is emlékét, kik az
Urnák rendeléséből immár az Úrhoz az örökéletbe tértek.
8. Üdvözölje szeretettel az ujonválasztott egyházmegyei
felügyelőket, a közéletünkben eddig még ismeretlen Medzihradszky
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Frigyest es a már előnyösen ismert Kullman János országgyűlési
képviselőt, — ujonválasztott többi társaikkai együtt.
9. Fejezze ki elismerését a megérdemlett nyugalomba vonultak s azok sorában kivált Pákh Károly, Scheffer Gusztáv és
Justh János tanárok irányában.
10.. Mondjon áldó köszönetet mindazoknak, kik hagyományaik-, alapitványaik- vagy adományaikkal hoztak az Ur szent
oltárára jószívű s egyházfenntartó áldozatot.
Végül pedig elismerő köszönetemet nyilvánítom hálatelt
szívből mindazon tényezőknek, kik az egyház és iskola-fenntartás
és az ügyek vezetésének összes teendőit ez évben is magasb
felfogású kötelességtudattal végezték s azok nagy sorában kivált
a szó valódi értelmében bajtársaimnak: a főespereseknek és az
igazgatóknak. Nyilatkozom továbbá szokásom és természetem
ellenére ez egyszer önmagamról. Teszem pedig ezt azon ténynek
hatása alatt, hogy az évről-évre szaporodó teendőkkel, a közéletnek évről-évre nagyobbodó követelményével szemben, erős
akaratom és még mindig nagy munkakedvem daczára is, testi és
lelki erőm fogy s ezzel oly ellentétes távolodás történik a kötelesség és erő között, a melylyel végre is nekem, kit nem kis
önmegtagadással mindig szolgálattételre rendelt az Ur, s kinek
meggyőződése szerint az erőtlenedő eszköz nem képes az erősödő
czélt munkálni sikerrel, előbb-utóbb, ámde le kell számolnom.
Törhetlen bizalmam és mély hálám késztet már most annak
tisztelettel és teljes bizalommal kijelentésére, hogy ha ez az
ellentét állandó jelleget ölt, ismerni fogom egyházam és e hely
iránt való kötelességemet.
Különben legyen az Ur áldó kegyelme munkás, mint eddig
is volt, közegyházunk életsorsában. Megváltó és Üdvözítő Urunk
szellem-vezérlete alatt a Sz.-Lélek Ur mindig csodás hatásával!
A püspök utóbbi kijelentésének hatása alatt álló
közgyűlés hangulata tüntető ovátióban nyilvánult, melylyel egyrészt méltányolta a széles látkörű főpásztori
gonddal szerkesztett s általános figyelemmel és érdeklődéssel meghallgatott évi jelentést; másrészt pedig
kifejezésre juttatta a szivekből osztatlanul kiáradó azon
óhaját, hogy az isteni kegyelem tartsa épségben a püs-
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pök hatalmas tetterejét, mely bizonyosan még a test fogyatkozásai felett is képes lesz győzedelmeskedni, s
hogy tegye lankadatlanná munkakedvét, melynek folytonos tápláléka az egyházkerület szeretetteljes közbizalma marad.
Erre a püspök meghatottan jelenté ki, hogy a m ig
az isteni gondviselés kezében hasznos eszköznek érzi
magát — hordozza az igát. Az imént történt, általa
sem nem keresett, sem nem várt bizalmi nyilatkozatot
pedig szivébe zárja.
A közgyűlés tagjai e megnyugtató nyilatkozat
folytán felállottak s ezzel fejezték ki a püspök iránt
szeretetteljes ragaszkodásukat és bizalmukat.
A püspök által évi jelentése kapcsán tett indítványokra vonatkozólag következő határozatok mondattak ki:
1. A közgyűlés örömmel áldva az isteni gondvi/ /

selést, hogy O Felségének, apostoli királyunknak f. évi
augusztus hó 18-ikán, születése 70-ik évfordulóját, az
átszenvedett nehéz megpróbáltatások daczára, testi és
lelki erejének teljességében megérnie engedé, — elhatározza, hogy ez alkalomból hű alattvalói üdvkivánatait
feliratilag, a kormányelnök utján O Felsége legmagasabb
trónja elé terjeszti.
2. Hozzájárul a német trónörökös nagykorusitása alkalmával a püspök által a német birodalom
császárához intézett üdvkivánathoz: az arra érkezett
kegyteljes választ pedig örömmel veszi tudomásul.
3. Azon inditványt, hogy a hazai keresztyénség
behozatalának 9 százados emléke és a 19-ik századot
befejező századvég együttesen a folyó évi utolsó esti
istentisztelet alkalmával hálaadólag megünnepeltessék,
a közgyűlés felterjeszti az egyetemes közgyűléshez
annak elfogadása s általánosan kötelező határozattá
való emelése czéljából.
4. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek
a lelkészek anyagi helyzetét szivén hordó azon eljárásáért, melynél fogva a congrua törvény végrehajtá-
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sánál nem ragaszkodott a megszabott 3 évi időköz
korlátaihoz, hanem az 1200 korona fizete'st kiegészítő
segélyeket már az első évben egész összegükben utalta
ki, a közgyűlés készséggel fejezi ki meleg elismerését
s elrendeli, hogy ez elismerése felirat alakjában a minísterrel közöltessék.
5. Hogy az egyházi közalap évi jövedelme, a vonatkozó zsinati törvény határozmányai értelmében,
csupán a törvény által megjelölt czélokra fordittassék:
e végből a közgyűlés indokolt felterjesztést határoz
intézni az egyetemes közgyűléshez.
6. Ihász Lajosnak, a dunántuli testvéregyházkerület
felügyelőjévé történt megválasztatása felett a közgyűlés
örömét fejezi ki s a választók és a megválasztott között
létesült szövetségre testvéri melegséggel Isten áldását kéri.
7. A veszteség fájdalmával adatnak át a kegyeletes emlékezetnek az Urban elhunyt dr. Szontagh
Miklós egyházmegyei felügyelő, Bartholomaeidesz János
érd. foesperes és Rimler Károly lelkész s a jelentésben
felsorolt többi halottaink.
8. Az egyház munkamezejére elhívott uj munkásokat, közöttük kiváltképen Medzinradszky Frigyes
árvái egyházmegyei, és a már kipróbált hűségű és buzgalmu munkatársat, Kullman János tátmaljai egyházmegyei felügyelőt, a közgyűlés örömmel és bizalommal
üdvözli s működésükhöz Istentől erőt, sikert és áldást
kiván.
9. Meleg elismeréssel kiséri jól megérdemlett nyugalmukba Pákh Károly, Scheffer Gusztáv és Justh János
gyrnn. tanárokat, kik nemcsak mint buzgó s szakavatott tanférfiak lettek érdemesekké, hanem az egyházi
téren, ennek szolgálatában is odaadó hűséggel működtek.
10. Végül elismerő köszönetet mond a közgyűlés
mindazon jótevőknek, a kik az egyházközségeket és
iskolákat s a különböző jótékony intézeteket áldozataikkal segélyezték s támogatták.:
;
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5. (M.) A politikai községek beosztására vonatkozó szabályrendelet végrehajtására nézve püspök jelenti, hogy a szabályrendelet, a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 17. pontjában
foglalt határozatra való tekintettel is, az egész vonalon végre| "-! «S * »

hajtatott. Az elcsatolt leányegyházak és szórványok az illető
anyaegyházakba becsatoltattak. A missiói körök közül eddig a
Borsod-gömöri missió Ózd központtal szerveztetett. A többiekre
nézve bevárandó az ált. népszámlálás, illetőleg az egyetemes
közgyűlés határozata, a mely az E. A. értelmében is kell, hogy
erejének egy részét ezeknek szervezésére és fenntartására forditsa. A beosztásra vonatkozó részletes intézkedések szoros összefüggésben állván a congruával, erre vonatkozólag az elnökség
csak a jövő évben számolhat be, a mikor majd a congruára
vonatkozólag is végleges jelentést tehet.
A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést
s annak kapcsán határozatilag felhatalmazza az elnökséget arra, hogy az egyetemes egyház közgyűlése elé
a missiói körök és az egyetemes jellegű intézetekre
vonatkozó emlékiratot terjeszszen, ezeknek hathatós
támogatása czéljából.
6. (G.) Tárgyaltatott az egyházkerületi közgyűlési ügyrendnek, a m. é. egyet, közgyűlés 76. sz. határozata által kívánt módosítására nézve az egyházker. közigazgatási bizottság javaslata.
E bizottsági javaslatot a közgyűlés elfogadván:
annak értelmében az ügyrend 5. §. c) pontját a következő szövegezésben állapítja m e g :
c) Tanintézetekből:
az egyházkerületi főiskola
(collégium) felügyelője, e főiskolai hittanintézet, jogakadémia, főgymnásium és tanitóképző-intézet igazgatói;
továbbá a késmárki, iglói, rozsnyói, nyíregyházai és
rimaszombati főgymnásiumok felügyelői és igazgatói,
esetleg, az utóbb emiitett e. prot. főgymnásiumot illetőleg
az igazgató-választmány által e czélból megbízott
igazgat ó-h ely ettes.
Az igy módosított s egyebekben változatlanul
hagyott ügyrend jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez felterjesztetik.
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7. (8.) A ni. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének
20-ik pontjánál jelenti az elnökség, hogy az egyházkerületi közgyűlés 2 tanítójának választására vonatkozó szabályrendelet az
egyetemes közgyűlésen jóváhagyatott s ekként az e f. é. január
hó első napján életbelépett. Jelenti továbbá, hogy az egyházmegyéket a szabályrendelet 1. pontja értelmében jelölési joguk
gyakorlására felhívta s ezen jogát Brassót és Tiszavidéket kivéve,
a többi egyházmegye tényleg érvényesítette.
Gyűlés az egyházmegyék által jelölt tanítók közül
Bogsch Albert kassai és Jurin Sámuel jolsvai tanítókat
választotta meg közgyűlési tagokul a szabályrendelet
értelmében egy évre (1901-ik évre) szóló érvény nyel s
erről őket jegyzőkönyvi kivonaton kiértesittetni határozá.
8. (G.) Felvétetett a lelkészválasztási szabályrendeletnek az
1898. évi egyetemes közgyűlés 17. sz. határozata által kivánt
módosítására nézve, az egyházkerületi körlevelek 1900. évi III.
füzet XVIII. sz. a. közzétett közigazgatási bizottsági javaslat.
Minthogy e bizottsági javaslat lényeges elvi módosítást ajánl: az egyházmegyék többségének óhajához
képest, ezen elvi módosítás leküldetik az egyházmegyékhez, a jövő évi közgyűlés elé alkotmányos nyilat;• íjr
kozat-tétel végett.
9. (G.) Felvétetett az egyházkerületi polgári leányiskolára
vonatkozó szabályrendeleti javaslat.
..
E javaslat kiadatik a közigazgatási bizottságnak
oly utasítással, hogy azt a polgári leányiskola iskolaszékével együttesen tárgyalja s e tárgyalás eredményeképen megállapított munkálatát, a jövő évi közgyűlést
megelőzőleg az egyházmegyékkel közölje.
10. (G.) Tárgyaltatott az egyházkerületi nyugdíjintézet válságának elenyésztetése're nézve, nyugdijintézeti bizottság által
benyújtott s az egyházmegyékkel előzetesen közölt kettős javaslat.
Meghallgattatván s számba vétetvén az egyházmegyék nyilatkozatai: kitűnt, hogy a javaslatot általánosságban elfogadja:
Gömör, Hat sz. kir. város, Hegyalja, Kishont, Sáros és Tizenhárom sz. város, ez utóbbi egyházmegye nyilatkozata csupán az
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í. sz. javaslatra vonatkozván, miután a II. számút nem tárgyalta.
Nem fogadja el a javaslatot: Árva, Liptó és Tiszavidék. Tátraalja nem tárgyalta közgyűlésileg, Brassó pedig nem hozott erre
vonatkozólag érdemleges határozatot.
Ennek következtében a közgyűlés, a nyilatkozott
egyházmegyék általános többsége alapján, a tárgyalás
alatt levő javaslatot általánosságban elfogadottnak
jelenti ki; a részletes tárgyalást megelőzőleg azonban
az egyházmegyék nyilatkozatait kiadj a az egyházkerületi elnökség mellett az egyházmegyei elnökségekből alakított bizottságnak, hogy ez a nyilatkozatokban
foglalt módosításokat összeegyeztesse s erről a következő napi ülésben jelentést tegyen.
11. (Sz.) Felvétetett az egyházkerületben lévő missiói körök
szervezésére vonatkozó előadói jelentés, mely szerint a politikai
községeknek az alkotmány 27. §-a értelmében egyházközségekbe és missiói körökbe történt beosztása tárgyában alkotott
szabályrendelet teljesen végrehajtatott ugyan, mindazonáltal az
egyházmegyék a szükséges anyagi erő hiányában nem képesek
a missiói körök gondozására, sem az egyes lelkészek azon törekvése, hogy az egyházuk körében lévő missiói pontokat meglátogatván, a hívőket egyházunk kötelékében megtartsák, eredményre nem vezetett.
Itt van tehát az ideje annak, hogy a tervezett missiói körök közalapi segélylyel szerveztessenek, s ezen igen fontos missiói
lelkészi állásokra rendes lelkészek hivassanak meg.
Az eddigi szervezett ózdi missió mellett a következő missiói
lelkészi állomások fokozatos szervezését ajánlja a jelentés, u. m :
1. Az ungvári missió; helyben 161 lélek, vidéken 293; összesen 238 községben 454 lélek.
2. Várgedei missió; helyben 151 lélek, vidéken 39 községben 338 lélek, összesen 489 lélek.
3. Sarkadvidéki missió; (Bihar) Sarkad központtal, hol 250
a lélekszám, vidéken 55 községben 427 lélek.
4. Máramarosszigeti missió,
5. Borsod-hevesi,
6. Szolnoki,
4
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ľ. Liptói,
8. Szabolcsi,
9. Bártfai,
10. Eperjesi,
11. Kis-szebeni,
12. Plavniczai,
13. Stoószi,
14. Munkácsi,
15. Erdélyi missiók négy körrel,
16. Arvai (Trsztena) missiói kör.
Ezen jelentés tudomásul vétetik s az egyházkerületi elnökségnek átadatik abból a czélból, hogy az az
egyetemes közgyűléshez benyújtandó emlékirat készitésénél, fölhasználtassék.
Szeptember 27 diki ülés.

12. (Sz.) Olvastatott az egyházkerületi collegium igazg.
választmányának az 1899—1900-ik iskolai évre vonatkozó jelentése, a főiskola körében felmerült nevezetesebb mozzanatokról
mely szerint jelenti a koll. igazg. választmány:
1. hogy az igazg. választmány a collegium helyi kormányzatát a lefolyt iskolai évben is, a fennálló szabályzat értelmében
eszközölte. Érzékeny veszteség érte azonban az igazg. választmányt, a dr. Mosánszky Győző igazg. választmányi tag elhunytával; az ekkép megüresedett tagsági hely betöltése még nem
foganatosíttatott;
2. hogy a collegiumi összes tisztviselők létszámában változás nem történt; dr. Sarudy Vilmos coll. igazgatónak megbízatása lejárt ugyan a tanév végével, azonban az 1900—1901.
tanévre coll. igazgatóvá újból megválasztatott;
3. hogy a coll. vagyoni viszonyai az elmúlt év folyamán
örvendetes fejlődést tüntettek föl, miután az 1899. évi összes
bevétel 100,800 frt 16 kr., az összes kiadás pedig 98,164 frt 19
kr. A collégium vagyona az 1899. év végén 593,506 korona
20 fillér, az 1899. évi gyarapodás tehát 30,735 korona 98 fillér;
4. hogy a coll. ifjúság létszáma az elmúlt iskolai évben
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612 volt, kik közül 24 theologus, 211 joghallgató, 313 gymn
tanuló es 64 tanítóképző intézeti növendék volt.
5. A hittani intézetre vonatkozólag jelenti az igazg. választmány, hogy atheologiai internátus az egyházkerület és a coll. hathatós segélyezése mellett, tetemesen fejlesztetett ugyan, mindazon
által a meglevő erőforrások nem lévén elegendők arra, hogy a
jövőben nagyobb számban felveendő theologusok még fokozottabb
jótéteményekben részesittethessenek: a coll. igazg. választmány
a theologiai internátusnak az egyetem részéről való állandó
segélyezése iránt kérvénynyel járul az egyetemes közgyűléshez
s kéri közgyűlésünket, hogy azt támogatásában részesítse. Ugyancsak kéri az igazg. választmány, hogy a helyettes tanárok által
ellátott negyedik theol. tanszéknek rendes tanerővel leendő betöltéséről gondoskodjék egyházkerületünk.
A hittani intézetre vonatkozólag jelenti még az igazgatótanács, hogy a jövő tanévtől kezdve a hittan-intézet hallgatói
részére, évenként felváltva, heti 2 órában magyar magánjogi,
illetőleg magyar közjogi s közigazgatás-jogi előadások fognak
tartatni a coll. jogakadémiai tanári kar által.
6. A jogakadémiára nézve jelenti az igazg. választmány,
aj hogy annak dékánja érdemei elismeréseül a kir. tanácsosi czimet nyerte;
b) hogy dr. Propper Adolf és neje 4000 koronás ösztöndíj
alapítványt tettek a joghallgatók részére;
c) hogy az 1900—1901. tanévtől kezdődőleg egy, egyelőre
2400 korona rendkívüli tanári fizetéssel díjazandó uj tanszék
állíttatott fel, melyre dr. Meliorisz Béla jogakad. magántanár
választatott meg.
d) hogy a rendes tanárok törzsfizetését 2800 koronában,
lakáspénzüket pedig 600 koronában állapította meg;
7. A főgymnasiumra vonatkozólag jelenti az igazg. választmány: a) hogy a vallás- és közokt. m. kir. ministerium a 32000
koronát tevő teljes segélyt 1900. január 1-től folyósította; b) hogy
a Bálás Ádám eltávozásával megüresedett tanszékre Klemens
János neveztetett ki s rendes tanárrá választattak, dr. Vallentinyi Samu és Gömöri János s az állammal kötött szerződés
értelmében Telsch Kornél ideiglenes helyettes tanárrá választa4*
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főtt; c) hogy a coll. főgymnasium volt tanulói Haslinszky Frigyes
emléket a fó'gymnasium VIII-ik osztályához kötött 2000 koronás
ösztöndíj alapitványnyal örökítették meg. Végül
8. a tanítóképző intézetre vonatkozólag jelenti az igazg.
választmány, hogy ezen tanintézet a mult iskolai évben lett
négy osztályúvá s nyert önálló, saját gyakorló iskolát.
Közgyűlés a felolvasott jelentésből benső örömmel
értesült egyházkerületünk ősi főiskolája minden intézeti
ágának fokozatos fejlődéséről, anyagi és szellemi erőinek
izmosodásáról s versenyképességének emelkedéséről s
miután ezen örvendetes előrehaladás a coll. igazg.
választmány, nemkülönben a hivatása magaslatán álló
tanári kar buzgólkodásának s első sorban az igazg.
választmány élén álló Glauf Pál egyházi elnök és dr.
Schmidt Gyula coll. felügyelő áldozatkész működésének
tulajdonitható; közgyűlésünk ugy a nevezetteknek,
valamint a coll. igazg. választmányának és a főiskolai
tanári karnak méltányló elismerését s köszönetét fejezi ki.
Pártolólag terjeszti fel közgyűlésünk a coll. igazg.
választmány által az egyetemes közgyűléshez benyújtott
kérvényt, a theologiai internatusnak állandó segélyezése iránt.
Végül kimondja közgyűlés, hogy a főiskola pártfogóságával 1891. évben kötött egyezséget átteszi az
egyházker. közigazgatási bizottsághoz, hogy azt a
coll. igazg. választmánynyal együtt, a zsinati törvények
által rendelt intézkedések figyelembevétele végett, vizsgálja felül s megbízza az elnökséget, hogy a benyújtandó munkálatot alkotmányos tárgyalás végett az
egyházmegyékhez terjeszsze le.
13. (Z.) A mult évi ker. gyűl. jegyzőkönyvének 90-ik pontja
kapcsán püspök bemutatja a Szártory-féle alapitványraWonatkozó
végrendeletnek hiteles másolatát és a nevezett alapítvány jogi
természetének megállapítása és alapitványszerü kezelésének megtartása tárgyában tett intézkedéseire vonatkozó ügyiratokat.
Ezek, valamint Materny Lajos tiszavidéki főesperesnek, mint
előadónak írásban is benyújtott jelentése szerint:
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a Szártory-alap jövedelméből az alapítvány, valamint az
illető végrendeleti végrehajtók között létesült megállapodással
ellentétben látszólag
egy középiskolai tanszék helyett ez idő szerint 3 tanszék
és pedig egy jogi és két középiskolai tanári állás tartatik fenn
ezek közül éppen a két gymnásiumi tanár jelenleg ev. ref. vallású és csupán a jogtanár hive evang. egyházunknak,
s az által, hogy egy gymnásiumi tanszék helyett 3 tanári
állás tartatik fenn, a nevezett alap tetemesen felszaporodott
jövedelméből, — a tanári javadalom levonásával fennmaradó
jövedelemnek ösztöndijakra fordítani rendelt 2/3-ad része jelentékenyen kevesbedik és ezek évenkénti összegéről az igényjogosult eperjesi collegiumi középiskolai fiatalság évenkint nem tájékoztatván, az ösztöndijakra fordítandó összegek elegendő számú
jogosult jelentkezők hiányában rendeltetésök ellenére az alaptőkét gyarapítják.
Közgyűlésünk, az összes ügyiratok kiadása mellett,
felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy az alapítványnak az alapító 'levél szellemében leendő kezelése és
az ösztöndijak évi összegének az igényjogosult eperjesi
kollégium főgymnásiumának tanulói előtt évről-évre
kihirdethetése érdekében a szükségelt tárgyalásokat a
testvéregyházkerület illetékes hatóságaival és a jogügyi
bizottság véleményének meghallgatása után bevezetni
és ezek alapján oda hatni szíveskedjék, hogy közegyházunk érdekei és jogai e téren is megóvassanak és
fenntartassanak.
14. (G.) Tárgyaltatott e jegyzőkönyv 10. sz. pontjában kiküldött bizottság jelentése, mely szerint a nyugdíj intézeti javaslatra vonatkozólag az illető egyházmegyék által ajánlott módosításokat összeegyeztetvén: csupán azon egyet ajánlja elfogadásra,
hogy nyugdíjra s a segély-alapból élvezendő segélyre csak ág.
liitv. evangelikus özvegy és árva tarthat igényt.
A közgyűlés az összeegyeztető bizottság által ajánlott e pótlással, az egyházkerületi nyugdíjintézet válságának rendezését czélzó I. és II. sz. javaslatot részleteiben is egyhangúlag elfogadja s ekként az egyház-

-

54 —

kerületi nyugdijintézeti alapszabályt, az I. sz. javaslatban
foglalt határozmányok e'rtelme'ben módosítja; s kapcsolatosan az egyházkerületi nyugdijasok segélyalapjának szervezetet a IL sz. javaslatnak megfelelően megállapítja s e határozatát szabályrendeleti erőre való
emelés czéljából az egyetemes közgyűléshez jóváhagyás
végett felterjeszti, amint következik:

I. A tiszai ág. h. evangélikus egyházkerületi nyugdíjintézet alapszabályait módosító szabályrendelet
1. Az egyházkerületi nyugdíjintézet alapszabályának 15-dik §-át az
egyházkerületi közgyűlés hatályon kivül helyezi, s a helyett egyrészről
a nyugdíjaztatás körül követendő eljárásra, másrészről pedig a nyugdíjigény mértékének megváltoztatására nézve a következőket határozza :
2. A nyugdíjaztatásnál következő eljárás követendő :
a) A nyugdijat igénylő tag, az e végből az egyházkerületi nyugdijintézeti bizottsághoz intézendő kérvényét, az illető egyházmegye esperesi
hivatalához adja be ;
A nyugdijintézeti tagok közt megmaradt tanítókra és gymnásiumi
tanárokra nézve kijelentetik, hogy az állami nyugdíjintézet részéről bekövetkezett nyugdíjazás semmiféle joghatálylyal sem bir az egyházkerületi nyugdíjintézetből való nyugdíjaztatásra, s nem zárja ki azt, hogy az
állam által már tényleg nyugdijazottnak itteni nyugdíjigénye, az alapszabály 1. §-a valamint 16. § a) pontjában feltételezett munkaképtelenségnek valóságos beálltáig, függőben tartassék.
b) Az esperes a kérvényt előkészítő tárgyalás végett, az egyházmegye által saját kebelében hat évenként szervezendő s az elnökségen
kivül három tagból álló nyugdíjügyi bizottság elé terjeszti.
E nyugdíjügyi bizottság a kérvényezőt munképtelenségére nézve
Alapszabály 16. § a) az e czélból megbízott közhatósági orvos által, zárt
ülésben megvizsgáltatja, vagy esetleg a kérvényezőnek saját lakásán két
bizottsági tag jelenletében való orvosi megvizsgáltatását elrendeli. Ugyanakkor az orvosi megvizsgáltatás eredményéhez képest, a hivatal további
viselésére való képtelenségre nézve nemcsak az orvos szakvéleményét,
hanem a saját észrevételeit is, a nyugdíjazást ajánló vagy megtagadó
javaslatával együtt jegyzőkönyvbe foglalja s azt a többi ügyiratokkal
együtt az egyházkerületi nyugdijintézeti bizottsághoz átteszi.
c) Ez utóbbi bizottság az ily uton s igy felszerelve elébe érkezett
kérvényt az alapszabály 1. és 15. §, valamint a 16. § a)-ra való tekintettel érdemlegesen tárgyalja s ha az előbbi b) pont szerint foganatosított
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orvosi vizsgálat vagy bizottsági javaslat pótlását vagy kiegészítését nem
látja szükségesnek, kérvényezőt vagy elutasítja vagy pedig a nyugdíjra
való jogosultságát határozatilag kimondja.
d) E határozatát a bizottság ennek folytán, a nyugdíjnak kiutalványozása végett, a püspök elé terjeszti.
e) Az orvosi megvizsgáltatás költségeit az illető fél tartozik fedezni.
f ) Az özvegy avagy árva az alapszabály 36. §-a szerint jelenti be
nyugdíjigényét, mely csupán abban az esetben érvényesíthető, ha az igényes ág. hitv. evangélikus.
g) Az egyházkerületi nyugdijintézeti bizottságnak netán sérelmesnek
vélt határozata ellen a fél egyszeri felebbezéssel élhet az egyházkerületi
közgyűléshez, mely végérvényesen dönt.
3. Az évi nyugdij-igényt kifejező pénzösszeg mennyisége, ugy a
már nyugdíjazott, valamint a még csak várományos tagokra nézve, egyenlően a következő módon állapítandó meg :
aa) Az egyházker. nyugdijintézeti alaptőkéből 8000 korona (4000 frt)
az alapszabály 4. §-ának megfelelően, alapítványképen lévén fentartandó,
ez alapitványi összegnek csak kamatjövedelme fordítható nyugdijakra.
Az alaptőke többi része ellenben fond perdu-nek vagyis a nyugdíjigények kielégítésére nemcsak kamatában, hanem tőkéjében is felhasználható tartaléknak nyilváníttatván, ez alapon 5 évenként szakértői kiszámítás utján mathematikai mérleg készítendő annak kimutatása végett,
hogy a rendelkezésre álló nyugdijintézeti vagyon és évi jövedelme a
tagok állományához mérten, mily összegű nyugdíjigényt képes fedezn
az alapszabály szerint felállított s ezentúl is fentartandó négy osztályban'
tekintettel az ezen osztályok eredeti nyugdíjigényének, az alapszabály által
külön-külön meghatározott mértékére.
bb) Ezen szakértőleg kiszámított mérleg által megengedett nyugdíj összeg mennyiségét, számszerűen a nyugdijintézeti bizottság javaslata
alapján, az egyházkerületi közgyűlés 5 évi időközönkint külön határozattal állapítja meg.
cc) Az igy megállapított nyugdijösszeg a közgyűlést követő naptár
év január 1-ső napjától kezdve számítandó öt évre érvényes.
dd) Az évenkint fizetők 5 — 10 betöltött tagsági éveik közt a 15-dik
évig a nyugdíj felére, 10—15 évig a nyugdíj háromnegyed részére s csak
a betöltött 15-dik tagsági évtől kezdve jogosultak az egész nyugdíjra.
(Alapszabály 15. § b), c), d).
A netaláni hátralék a nyugdijilletménvből levonandó. (Alapszabály 41. §.)
ee) Bármiként alakuljon is a fentebbi aa) pont szerint kiszámítandó
mathematikai mérleg: az évi nyugdijösszeg az első osztályban 400 kor.,
a második osztályban 200 kor., a harmadik osztályban 100 kor., a negyedik osztályban 40 koronánál soha sem lehet nagyobb.
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ff) Ha tehát a nyugdijintézeti tagok jelen állományának kihalása s
nyugdij-igényének kielégítése után az aa) pontban fentartandó 8000
koronán felül több pénz maradna fel, az egész maradvány a tiszai ág.
hitv. evatig. egyházkerület tulajdonába megyen át s az egyházkerületi
nyugdijasok
segélyalapja javára lesz fordítandó.
gg) Viszont azonban, ha a nyugdijintézeti tagok utolsói számára
nem maradna a nyugdijintézeti alaptőkéből kellő fedezet, ezek nyugdíjigényeinek méltányos kielégítéséről a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület lesz köteles gondoskodni.
4. A nyugdijintézeti alapszabálynak a jelen határozat által nem
érintett szakaszai, kivéve az uj tagok felvételére vonatkozó rendelkezéseket, melyek ezennel töröltetnek, továbbá is érvényben maradnak a
nyugdijintézeti tagok jelen állományának kihalásáig, a mikor ezen nyugdíjintézet végkép megszűnik.
5. Az előző pontokban foglalt határozat a mai naptól kezdve lép
érvénybe, ámde ugy, hogy a folyó 1900. évre esedékes nyugdijak még
az eddig élvezett összegekben fizetendők ki s a hb) pont értelmében megállapított uj nyugdijösszegek érvénye csak 1901. január 1-étől veszi
kezdetét.

II. A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerületi nyugdijasok segélyalapját szervező szabályrendelet.
1. §. A tiszai á. h. evangélikus egyházkerület „Egyházkerületi nyugdijasok segélyalapja" czimen az alábbi határozmányok értelmében segélyalapot létesít s annak az egyházkerületi pénztárban számlát nyit.
2. §. E segélyalap jövedelmi forrásaira nézve az egyházkerület a
következőket határozza :
a) Az egyházkerületet illető államsegélyből, az 1901-dik évtől kezdve
évenkint 2000 korona e segélyalap czéljaira lesz fordítandó.
b) Az egyházkerületi nyugdíjintézet javára kötelezett egyházközségi
offertoriumok, az 1901-dik évtől kezdve, ezen segélyalap javára rendeltetnek.
c) A tüzkárbiztositási dijak 40°/o-os jutalékának a fele, az 1901-dik
évtől kezdve évenkint ezen segélyalap javára utaltatik át.
d) Az alábbi 3. §. b) pontja szerint a segélyalaphoz igénynyel biró
minden lelkész, missionárius, vallástanitó és kántor évenkint 10 korona
évi járulékot tartozik fizetni a segélyalapra.
A hivatalba lépők fizetési kötelezettsége a hivatalbalépés naptári
évétől kezdődik, ugy azonban, hogy ha a hivatalbalépés már julius 1-je
után történt: akkor ugyanazon naptári évre a járuléknak csak a fele,
vagyis 5 korona fizetendő.

— 1 ^ —

Ezen járulókok egyházmegyénkint szedendők be november l-ig, s
ugy küldendők az egyházkerületi pénztárba.
e) Az egyházkerületi nyugdíjintézet teljes megszűnése után az alaptőkéből alapitványképen fentartott 8000 korona, valamint az ezen felül
netán még felmaradó tőke-összeg ezen segélyalapot fogja illetni mint
alapítványi tőke, melynek csak kamatjövedelme szolgálhat segélyekre.
3. §. A segélyalapból évenkinti rendszeres segélyben részesülnek a
következők :
a) Az ideiglenesen fennálló egyházkerületi nyugdíjintézetnek, e segélyalap létesítésekor meglevő s az alapszabály szerint jogosult nyugdíjasai, kivéve közülök azokat (illetőleg azok özvegyeit és árváit), a kiknek
az egyházi nyugdíjintézetekből élvezett nyugdijukon kivíil más, nevezetesen
állami nyugdijuk is van; továbbá azokat, a kik rendesen jövedelmező
állással birnak, a mig annak javadalmát élvezik; s végül azokat, a kik
nyugdíjaztatásuk alkalmával más és nem ezen egyházkerület joghatósága
alatt álló hivatalban találtattak.
b) A tiszai á. h. evangélikus egyházkerület kebelében alkalmazott
minden lelkész, missionarius, valamint az állami nyugdíjintézetbe fel nem
vett okleveles vallástanitó és kántor (illetőleg azok ág. hitv. evangélikus
özvegyei és szülőtlen ugyanoly hitvallású árvái) nyugdíjaztatásuk esetében, ha nyugdíjaztatásuk alkalmával is, ezen egyházkerület joghatósága
alatt álló hivatalban működtek.
4. §. E segélyalapból az évenkint meghatározandó segélyek kiosztása a következő irányelvek szerint történik :
a) A segélyalapnak a 2. §-ban felsorolt évenkinti bevétele évi folyó
jövedelem természetével bir, s mint ilyen az igénylők arányában kerek
segély-összegekre osztandó ; a kerek segély-összegeken felüli maradványból pedig alaptőke létesítendő.
b) A segélyalap felosztásra kerülő évi jövedelméből első sorban a
segélyalap létesítésekor meglevő s erre jogosult (3. §. a) nyugdijasok
második, harmadik és negyedik osztályának az egyházkerületi nyugdíjintézetben birt nyugdija a leszállított összeg erejéig egészen kipótolandó ;
másodsorban aztán az évi jövedelem felmaradó része a jogosult nyugdijasok első osztályában talált (3. §. a) és a 3. §. b. pontja szerint előállt
igénylők között egyenlő segélyekre osztandó fel.
5. §. A segélyalapból-nyerendő segélyért, a 3. §. alapján igénylőknek,
az egyházkerületi közgyűléshez kell folyamodniok.
A kit az egyházkerületi közgyűlés a segélyezendők közé egyszer
felvett, az az egyházkerületi nyugdíj intézeti alapszabály által a nyugdíj
élvezéséhez kikötött feltételek mellett, az évenkint meghatározott segélyösszegben, minden ujabb folyamodás nélkül, állandóan részesül.
6. §. A segélyalapból kiosztandó évi segélyek kiosztási tervezetéi
egyelőre az egyházkerületi nyugdijintézeti, ennek működése megszünle-
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után pedig, egy e czólra annak idejében szervezendő uj bizottság késziti
el évenkint és terjeszti az egyházkerületi közgyűléshez megállapítás végett.
7. §. A Baldácsy-alapból a lelkészeket és lelkészi özvegyeket illető
segélyek kiosztási tervezete, ezentúl az előbbi 6. §-ban kivánt tervezettel
együtt s párhuzamosan és ugyanazon bizottság által készítendő el.
8. §. A segélyalap szervezetére vonatkozó jelen szabályrendelet 10
évi időközönkint újból való megállapítás végett revisió qlá veendő.
9. §. E segélyalapból való segélyezés az 1901 évben veszi kezdetét.

15 (G.) A nyugdijintézeti bizottság jelenti, hogy a nyugdíjintézet mathematikai mérlegének kiszámításával megbízott Bogyó
Samu budapesi kereskedelmi akadémiai tanár szakértő munkálatát elkészítette s hogy e bemutatott munkálat eredményeképen,
a mérleg egyensúlyának fentartása azt követeli, hogy az összes
nyugdíjigények 40°/ 0 -tólival leszállittassanak.
E szakértői vélemény alapján a közgyűlés, az egyházkerületi nyugdíjintézet alapszabályait módosító szabályrendelet 3. §. bb) pontja értelmében, az 1901. évi
január l-jétől 1905. évi deczember 31-ig terjedő 5 évi
időtartam alatt esedékes nyugdíj-igényeket, az egyházkerületi nyugdíjintézet I-ső osztályú nyugdijigényesei
részére évi 240 kor., — a II-dik osztályúak részére 120
kor., — a Ill-dik osztályúak részére 60 kor. — és a
IV-dik osztályú nyugdijigényesek részére évi 24 koroban állapítja meg s e szerint határozza, ugy az eddigi,
valamint a mai naptól kezdve előálló uj jogosultak
részére kifizetni.
16. (S.) Az előző két ponttal kapcsolatban — méltánylásával
azon nagy érdemeknek, melyeket a kerületi nyugdíjintézet válsága megszüntetésének nehéz kérdésében és nagy munkájában
a legmelegebb érdeklődésével, lankadatlanul buzgó munkálkodásával, az ügynek mélyére ható tanulmányozásával, szakavatottságával és csaknem egy évtizedre szóló kitartó fáradozásával
magának Glauf Pál, kishonti főesperes és egyházkerületi főjegyző
szerzett:
A kerületi közgyűlés neki egyhangúlag és lelkesülten a méltán kiérdemlett hálás elismerést szavazza meg.
17. (N.) Mult évi kerületi gyűlés jk. 8-dik pontjánál jelenti
püspök, hogy a lelkészi fizetések kiegészítésére tett intézkedé-
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seiről a kerületi körlevelekben részletesen elszámolt, illetéke s
helyen ezen ügyben hat izben járt el személyesen s ott azon
Ígéretet nyerte, hogy a congrua lebonyolítása f. évi október hóban megtörténik, ugyanakkor ki lesz az 1900-dik évre esedékes
összeg is utalva, legkésőbb november hóban az 1899. és 1900dik évekre eső congrua elszámolása minden lelkészszel megtörténik, jelenti ennek kapcsán, hogy a fürészmezei egyház az 1897dik évben tartott kerületi közgyűlés 85-dik j ki pontja alatt hozott határozatára s az egyházi alkotmány 319-dik §-ára való
hivatkozással kérvényt intéz a kerülethez, hogy a fürészmezei
egyház lelkészi fizetését 750 frtra egészítse ki.
Püspök jelentése a congrua rendezéséről tudomásul
szolgálván a fürészmezei egyház kérelmét, mert arra indokot és alapot nem talál, közgyűlés nem teljesiti.
18. (G.) Olvastatott az egyetemes közgyűlés elnökségének,
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes
hivatalban legidősb püspöknek Ácsán és Balassa-Gyarmaton 1900.
évi junius 27-dikén, illetőleg julius 4-dikén 41. e. f. sz. a. kelt
meghivása, melyben az egyetemes közgyűlést, főbb tárgyainak
közlése mellett, Budapestre a Deák Ferencz-téri egyházközség
dísztermébe f. é. november havának 7-dik napja d. e. 10 órájára tűzik ki s arra, valamint az előző napon d, u. 6 órakor
ugyanott tartandó egyetemes értekezletre egyházkerületünket, az
egyházi alkotmány 148. §-a értelmében meghívják.
Közgyűlésünk ennek következtében, a f. é. egyetemes közgyűlésre, az alkotmány 114. §. p) pontja értelmében a következőket küldi ki képviselőkül, még
pedig:
a) Megbízó levéllel:
Szontagh Pál, Szentiványi
József, Radvány István, dr. Meskó László, Kubinyi
Géza, Münnich Kálmán, Benczúr Géza, dr. Markó Sándor
világiakat; továbbá Strauch Béla, Materny Lajos, Dianiska András, Hronyecz József, Liszkay János, Zachar
Sámuel, Simkovics János és Zeman János Jelkészeket.
b) Jegyzőkönyvi
kivonattal:
dr. Zelenka Lajos,
Kubinyi Albert, Tahy József, Majerszky Béla, Berzeviczy Egyed, Szentiványi Márton, Hámos László, Kuli-
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mann János, Körtvélyessy Béla, Szentiványi Károly,
Szentiványi Gyula, Lassgallner Ödön, dr. Szánthó Gyula,
Gresch Ágost, Szakmáry Károly, Medveczky Sándor,
Madarász Pál, Marton- János, Groó Vilmos, dr. Mikler
Károly, Stefancsok Károly, dr. Walter Béla világiakat;
továbbá: Moór Gyula, Bartholomaeidesz László, Draskóczy Lajos, Bortnyik György, Ujágh Károly és Buzágh
István lelkészeket.
c) Az egyházkeriiletünkbeli főgymnásiumok két
képviselőjéül, az alkotmány 148. §. c) pontja alapján, a
megállapított sorrend Szerint következő eperjesi és iglói
főgymnásiumok igazgatói, nevezeten Ludmann Ottó és
Fischer Miklós küldetnek ki.
19. (M.) Püspök jelenti, miszerint a lefolyt közigazgatási
évben összesen 399 miniszteri rendelet érkezett hozzá. Ebből
általános érdekű 89, főiskolákra vonatkozó 48, középiskolákra
vonatkozó 128, iskolai segélyre vonatkozó 134. Mindezeket
amennyiben azok az E. A. 127. §-a szerint tartalmuknál fogva
közgyűlési intézkedést nem kivántak, — végrehajtotta s szabályszerűen körözte. Jelenti továbbá, hogy a mult évi közgyűlés
jegyzőkönyvének 44. pontja a), b), c), d) alpontjai alatt tárgyalt
miniszteri rendeletekre vonatkozólag az intézkedés megtörtént,
azonban a felterjesztésekre mindeddig válasz nem érkezett. Végül jelenti, hogy a lelkésztanitói állásoknál a tanitói állásnak
jövőben mily feltételek mellett való megtarthatására vonatkozó
tárgyalás folyamatban van.
Tudouiásul vétetik.
20. (Z.) Olvastatott az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsának
az erdélyi r. katli. püspök hivatalos czimezése tárgyában
1899. évi 1185. ein. sz. a. kiadott vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendeletre vonatkozóan
egyházkerületünkhöz intézet átirata,
melyben felkéri egyházkerületünket, hogy a szóban forgó,
és mindkét hitvallású evangélikus egyházakra egyaránt sérelmes rendeletnek visszavonása érdekében közgyűlésünk is foglaljon állást.
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Az ügy lényégére, előzményeire és fejleményeire vonatkozó
előadói ismertetés után;
egyhangú megállapodással hozatott a következő határozat:
Közgyűlésünk az erdélyi ev. ref. egyházkerület
igazgató tanácsának átiratát testvéries készséggel és
melegséggel fogadja.
„Felirat"-ának indokolását következéseivel együtt,
mint a történelmi fejlődéssel és hazánk jelenlegi felekezetközi viszonyaival teljesen megegyezőt: — magáévá teszi.
Ehez képest:
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak, a
Gyulafejérvárott székelő r. kath püspöknek „minden
hozzáadás és változtatás nélkül csupán „erdélyi püspök" megjelöléssel kötelező elnevezése
tárgyában
kiadott, és az ország valamennyi törvényhatósága számára megküldött 1185/eln. 1899. sz. rendeletét
mint
a feletkezetközi viszonyokra vonatkozóan érvényben
lévő állami, nemkülönben ő cs. és ap. kir. Felsége által
szentesitett egyházi alaptörvényeink szellemével és világos szabványaival össze nem egyeztethetőt: hazai
protestáns egyházainkra sérelmesnek, és különösen mostani felekezetközi viszonyaink között hazánk érdeke
szempontjából is hátrányosnak vallja.
Miután pedig az ezáltal egyházainkon ejtett sérelmen a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1900. évi május hó 19-én kiadott ujabb rendelete:
— a dolog lényegét tekintve: — mitsem változtat; mert
ennek tartalma csupán a fent tisztelt minisztérium kétségbe különben sem vonható jóhiszemű eljárására nézve
szolgáltat meggyőző bizonyságot, — ez pedig, valamint
a hazai mindkét hitvallású evangélikus egyház jogainak puszta elismerése magának a sérelmes alaprendeletnek hatályon kivül helyezése nélkül magát az okozott jogsérelmet nem orvosolja, már csak azért sem,
mert az ujabb rendelet folytán most már egy azon
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minisztériumnak ugyanazon ügyre vonatkozó két rendbéli, — és pedig egymással ellenkező intentióju rendelete van érvényben, melyek közül a választás az illető
állami hatóságok szabad tetszésére van bizva,
**
mindezek alapján, s mert végül egyházkerületünk
ez ügyben a brassói magyar egyházmegye révén közvetlenül is érdekelve van :
az erdélyi ev. ref. egyházkerület feliratát pártolólag
és azzal a kérelemmel rendeli az egyetemes közgyűléshez felterjeszteni, hogy ez a magas kormányhoz felirva,
a közegyházunkat is ért jogsérelemnek,
a sérelmes miniszteri rendeletnek hatálvon kivül
helyezése mellettteljes orvoslását kieszközölni szíveskedjék.
Ezen határozatáról az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsát átiratilag értesiti.
21. (G.) Tárgyaltatott a tlieologiai tanárok nyugdíjigényére
vonatkozólag, az egyházkerületi közigazgatási bizottság azon
javaslata, hogy a hittanintézetünkben működő rendes tanárok
nyugdíjigénye, a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének
16. pontjában nyújtott kedvezmény szerint, az ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontjában megállapított pót-szabályrendelet értelmében szabályoztassék ugy, hogy az egyetemes nyugdíjintézetbe,
az eddigi 24 koronán felül minden egyes tanszék után évenkint fizetendő 250 koronát, — valamint az eddigi 120 koronán felül egyszersmindenkorra fizetendő 280 korona belépési járulékot fizesse az egyházkerület egészen; a tanárok terheül pedig csupán a rendes 120
korona belépési, — és a 100 koronában megállapított évi járulék
maradjon.
A közgyűlés, az egyházkerületi hittani intézet tanárai
irányában, odaadó és sikeres működésükért méltányló elismerését czélozva ez által tanúsítani, a közigazgatási bizottságjavaslatának elfogadásával elhatározza, hogy az egyetemes nyugdíjintézetnél, a m. é. egyetemes közgyűlés
jegyzőkönyvének 14. illetőleg 16. pontjaiban szabályozott nyugdij-kedvezményt az egyházkerületi hittanintézet tanárai részére igénybe veszi, az egyházkerületi
pénztár terheül elvállalva, a pót-szabályrendelet 5. §-a
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értelmében, minden egyes tanszék után évenkint fizetendő 274 korona évi, — valamint a 6. §-ban pótlólag
megállapított 280 korona belépési járulékot.
E határozat a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 16. pontjának megfelelően, az egyetemes nyugdijintézeti bizottsággal közöltetik.
22. (N.) Mult évi egyet, gyűlés (jk. 19.) leterjesztette véleményezés végett az akadémiai nagy bizottságnak a theologiai
főiskolák összhangzatos működése, a theol. oktatás és nevelésügy egyöntetű kezelésére vonatkozó 52. §-ba foglalt szervezeti
javaslatát.
Kerületi közgyűlés a szervezeti javaslatra vonatkozólag azt határozza, hogy mig a theologiai intézetek
egyesítésének, valamint a budapesti m. kir. tudományegyetemnél szervezni kért theologiai fakultásnak kérdésében nem történik döntés, addig ezen szervezet tárgyalása függőben tartassék, még azért is, mert az uj
szervezet életbeléptetése ez idő szerint leküzdhetlen
pénzügyi nehézségekbe ütközik.
23. (N.) Egyetemes közgyűlés leterjesztette a kerületi közgyűléshez az egyetemes tanügyi bizottságnak a konfirmatioi
oktatás újonnan berendezésére vonatkozó s a mult évi egyetemes
gyűlés jk. 28-dik pontjának a—e) pontok alatt közölt javaslatát
véleményezés végett. Ide vonatkozólag a liptói egyházmegye
felterjesztést intéz a kerülethez, de mert kívánalmai ezen javaslatban kielégítést nyernek, azt visszavonja.
Kerületi közgyűlés az egyetemes tanügyi bizottságnak a confirmatioi oktatás uj berendezésére vonatkozó ezen javaslatát azon kívánalmának hangsúlyozásával
fogadja el, hogy a helyeselt irányelvek elfogadásával
mondassák ki, hogy a confirmatioi oktatás czéljául nem
annyira a tudnivalók leczkéztetése, mint inkább az evangélikus öntudat élesztése és erősítése tekintessék; ez
a tanítás a donfirmandusok számára való tekintet nélkül minden évben tartassék s hogy az oktatási időül
javasolt 2 hónap elé a „legalább" helyett „lehetőleg"
tétessék.

24. (Sz.) Felvétetett a magyarhoni ev. ref. és ág. hitv. ev.
egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött együttes bizottságnak
1900. márczius hő 6-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyve, s a
keéri és nagy-geresdi szerződések megújítására vonatkozó javaslata.
Közgyűlésünk a "keéri és nagy-geresdi egyezség
megújítására vonatkozó javaslatot, — beható tárgyalás
után — egész terjedelmében elfogadja, s ezen határozatát az egyetemes közgyűléshez felterjeszteni rendeli.
25. (N.) Mult évi egyetemes közgyűlés (jk. 100 p.) elfogadta
az egyetemes pénzügyi bizottságnak azon javaslatát, hogy az
egyháztagok egyházi és iskolai járulékai, a készpénz, a termény
és személyes szolgáltatás pénzértékének kitüntetésével az esperesek által összeirasse'k s szükség esetén a kántor-tanitói javadalmak az illető hiványok alapján az esperességek által különválasztassanak.
Miután kerületi közgyűlésünknek nincsen tudomása
az itt hivatkozott járulékok és szolgáltatások összeírásának czéljáról s ezen összeírás végrehajtására sem táblázatot sem utasítást nem kapott, az összeírást kerületünk
eddig nem foganatosíthatta s azt csak az egyetemtől
nyert táblázatok s utasítások vétele után fogja eszközölhetni.
26. (8.J Püspöknek azon jelentése, mely szerint államsegély
czimén a mult évben egyházkerületünk részére, még pedig: a)
magának a kerületnek 17,00 korona, — b) egy tanárnak ösztöndíj
fejében 2000 korona,— c) 12 vallástanárnak tiszteletdíjul 3633
korona, — d) 5 főgymnásiumnak évi segély fejében 154400 korona,
— e) 132 iskolának a tanítói fizetés kiegészítésére 35301 korona
22 fillér és / ) 99 lelkésznek 1200 koronáig évi congruájára 41000
korona, összesen 253334 korona 22 fillér adatott.
Tudomásul vétetett.
27. (S.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 43. pontjánál püspökünknek ázon kijelentése, hogy az
elmúlt évre szólólag az egyházkerületi intézetek, alapok, egy, házak és egyesek javára fordított segélyek részletes kimutatását
legközelebb az egyházkerületi körlevelekben közölni fogja:
Tudomásul vétetett.
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28. (S.) Püspök azon jelentése, hogy egyházkerületünknek a
közalaphoz 1901-ig fizetendő járuléka (m. é. egyet, közgyűlés
65. p.) 3222 frt 97 kr., hogy arra azonban egyházmegyéink csak
3214 frt 95 krt fizetvén, a hiánylat 8 frt 02 kr.
Tudomásul vétetett.
29. (S.) Mult évi kerületi gyűlésünk jegyzőkönyve 30. pontjánál tudomására hozza a püspök, hogy a közalap 1899-ben
(egyet. gy. jkve 53. p.) 62600 frt felett rendelkezett, hogy ebből
állandó segélyül kiutalványoztatott egyházkerületünknek, lelkészeknek 1898-ról 2695 frt 85 kr., — főiskolánk és tanítóképző
intézetünk részére 2520 frt kerül, rozsnyói polg. leányiskolánknak 1080 frt, vallásoktatóknak 877 frt 50 kr., — lelkészeknek
1899. évre 2900 frt, egyházaknak a gyámintézet utján 664 frt
25 kr., összesen 10737 frt 60 kr.
Tudomásul vétetett.
30. (S.) Felvétetett a b. Baldácsy Antal alapítványa mult
1899-ik évi állapotáról szóló előadói jelentés, mely szerint az
1900. évi febr. 1. kelt ügyvivői jelentés, továbbá az 1900. évi
május 4-én kelt alapítványi igazgatói jelentés és végre a magyarhoni protestáns szuperintendentiák meghatalmazottainak 1900.
évi május 21-én megtartott közgyűlésének jegyzőkönyve alapján
jelentetik, hogy:
1. az összes alapitv. vagyon 1900. jan. 1-én 1.474,066 kor. 04 fill.
az összes teher pedig
___
452,441 „ 50 „
2. az alapítványi vagyon minden tekintetben szabályszerűen
kezeltetett és az ügyvivőnek az 1899-ik évről beterjesztett számadásaira vonatkozólag a fölmentvény megadatott.
3. Az 1900. évi költségelőirányzat szerint bevételi többletként mutatkozó 109419 kor. 48 fillérből tőkésittetett 5200 korona,
a kerületeknek rendes osztalékképen 6000 koronányi, rendkívüli
osztalékképen pedig 2000- koronányi és igy összesen 8000 koronányi ( a l l kerületnek 88000 koronányi) összeg kifizetése határoztatott, a fennmaradó 16219 kor. 48 fül. pedig előirányozva
lett mint az 190l-re átviendő pénztári maradvány.
4. A kerületi meghatalmazottak megbízatása f. év deczember
31-én lejárván, az egyházkerületek felkéretnek, hogy ugy rendes
meghatalmazottaikat, — valamint kerületenként egy-egy póttagot,
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1901. január 1-től 1903. deczember 31-ig terjedő időtartamra —
megválaszszák.
Közgyűlésünk ezen jelentést tudomásul véve, a
tiszai ág. hitv. evang.. egyházkerület rendes meghatalmazottjainak Zelenka Pál, püspököt és Szent-Iványi
/
Arpád, egyházkerületi felügyelőt, póttagul pedig Glauf
Pál, kerületi főjegyzőt választja meg.
31. (M.) Az 1898. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 81. pontjában határozatilag kimondotta, hogy a tőkevagyon
és értékpapírok gyümölcsöztető elhelyezését czélzó intézkedés
időről-időre az egyházkerületi közgyűlés joga s egyúttal felhívta
az egyházkerületeket, hogy az e tárgyban követendő eljárást és
módozatokat — külön szabályrendeletben megállapítva — terjeszszék az egyházegyetem elé. Ennek alapján a mult évi egyházkerületi közgyűlésünk, j könyvének 39. pontjában határozatilag
kimondotta, hogy — jóllehet egyházkerületünk háztartási szabályrendeletének 15—17. pontjaiban ide vonatkozólag gondoskodva
van — a pénzügyi bizottságot javaslattételre hivja fel. A pénzügyi bizottság javaslatát a közgyűlés elfogadván:
Kimondja, hogy — miután egyházkerületünk az
egyetemes közgyűlés által régebben jóváhagyott háztartási szabályrendelet 0) 15. 16. és 17. pontjainak elfogadása által az egyetemes közgyűlés felhívásának már
eleget tett—-egyházkerületünk ujabb határozat hozatalának nem látja szükségét.
32. (N.) Kerületünk m. é. közgyűléséből (jk. 28. p.) felterjesztést intézett az egyetemes gyűléshez, melyben sürgette a
tlieologiai intézetek egyesítése tárgyában függőben levő határozat hozatalt, ide vonatkozólag jelenti püspök, hogy az egyetemes közgyűlés ezen ügyet véleményezés végett az akadémiai
nagybizottságnak adta ki, a nagybizottság azonban még nem
nyilatkozott.
Tudomásul szolgál.
33. (Sz.) A mult évi egyházker. közgyűlés 12. jkvi sz. a.
határozatára püspök jelenti, hogy egyházkerületünk azon felterjesztése, melyben az egyetemes egyház egyetlen jogakadémiájánál Eperjesen szervezendő egy rendes tanszék 2400 frt évi
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javadalmazását az egyetemes pénztár terhére megszavaztatni
kéri, a mult évi egyetemes közgyűlés 55. j k vi sz. a. határozatával figyelembevétel végett kiadatott a közalap ügyeinek ellátasara kiküldött bizottságnak.
Püspök jelentése tudomásul vétetik, s felhivatnak
az egyetemes közgyűlésre kiküldött képviselők, miszerint ezen ügyet figyelemmel kisérjék, s hassanak oda,
hogy az egyetemes közgyűlés által is méltányolt indokokon nyugvó ezen kérelmünk teljesittetvén, virágzásnak
indult egyetlen jogakadémiánk fennállása biztosittassék.
34. (N.) Mult évi gyűlés jk. 32. pontjánál jelenti az elnökség, hogy az egyetemes pénztár számadásait most sem mutathatja be a közgyűlésnek, mert azokat nem kapta meg.
Kerületi gyűlés felkéri az egyházegyetemet, intézkedjék az iránt, hogy az egyházegyetem számadása
a kerületi közgyűlés elé rendes időben terjeszthető
legyen.
35. (N.) Mult évi jk. 31. pontjánál jelenti püspök, hogy az
egyetemes névtár kiadásának akadályai máig sem szűntek meg,
igy az kiadható nem volt, kerületünk ellenben ezen pontban
hozott határozatnak megfelőleg névtárát a folyó évben egy vaskos kötetben 1000 példányban kiadta, azt 1.20 korona ár mellett
a kerületi körlevelekben felsorolt egyházi tényezőknek a kerületi
árvaházra szóló adakozási felhívással közvetlenül megküldötte,
az aug. 30-ig a névtárért befolyt összeg az adakozással együtt
kerületi körlevelekben nyugtatva van.
A kerületi névtár kiadására vonatkozó jelentés örvendetes tudomásul szolgálván, a névtár kiadásával járó
nagy munkáért kerületi közgyűlés püspöknek köszönetét
fejezi ki.
36. (S.) Mult évi egyházkerületi közgyűlésünk jegyzőkönyve
34. pontjánál, az évzáró osztály vizsgák tervezett uj szabályozása
tárgyában a püspök jelenti, hogy egyházkerületünknek e részben
mult évi határozata az egyetemes bizottsághoz felterjesztetett.
Tudomásul vétetik.
37. (N.) Az egyetem háztartására vonatkozólag jelenti a
kerület számvevőszéke, hogy az egyetemes számvevőszék az
5*

egyetem háztartását tárgyazó szabályrendeletet kidolgozta, azt
tanulmányozás végett egy példányban leterjesztette, ezen szabályrendelet jelenleg tanulmányozás és előkészítés alatt van.
Számvevőszék jelentése tudomásul szolgál.
38. (N.) Mult évi jk. 40. pontjánál jelenti a kerületi számvevőszék, hogy az egyetemes számvevőszék az egyházi háztartáshoz szükséges nyomtatvány-minták közül a költségelőirányzat és leltár mintáit véleményezés végett lekiildötte, azokat a
kerületi számvevőszék tárgyalta s némi módosításokkal elfogadta ;
észrevételeit püspök utján az egyetemes számvevőszékkel közié.
Kerületi számvevőszék ezen jelentése tudomásul
vétetik.
39. (Z.) A mult évi ker. közgyűlés jegyzőkönyvének 27-ik
pontja kapcsán
püspök jelenti, hogy közgyűlésünknek a politikai községek
beosztása tárgyában hozott, s a bányai egyházkerülettel nyomban közölt határozatában foglalt kérelmet a bányai egyházkerület mult évi közgyűléséből kelt határozatával
— a Fehér-, Hunyad- és Szebenmegyék területén levő községek becsatolására vonatkozónak kivételével: — teljesítette.
A most emiitett három vármegye területén lévő politikai
községeknek kérelmünk értelmében, saját területi körébe leendő
felvételére, és azzal kapcsolatban a Horváth-Slavon országok
területén lévő politikai községeknek becsatolására nézve pedig a
nevezett testvéregyházkerület a mult évi egyet, közgyűlésnek
jegyzőkönyve 79-ik pontjában foglalt határozata értelmében felhivatott/.
Tudomásul szolgál.
40. (M.) Püspök jelenti, hogy mult évi közgyűlésünk jegyzökönyvének 7. pontjában foglalt s a budapesi m. kir. tudomány
egyetem kebelében ev. theologiai fakultásnak államköltségen
leendő felállítása tárgyában hozott határozata az egyház-egyetem közgyűléséhez felterjesztetett s innen a ref. testvéregyház
egyetemes konventjéhez hasonló irányú lépések megtétele czéljából átküldetett, mely azonban a remélt hathatós támogatást,
illetőleg az ide vonatkozó emlékirathoz való hozzájárulást mellőzte.
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Erre való tekintettel a közgyűlés kimondja, hogy
az 1848. évi 19. és 20. törvényczikkek e kérdéssel kapcsolatos rendelkezéseinek mielőbbi végrehajtásához továbbra is ragaszkodván, a mult évi közgyűlésünkön egyértelemmel elfogadott és a budapesti m. kir. tudományegyetem kebelén ev. theologiai fakultásnak államköltségen leendő felállítását czélzó emlékiratot az egyházegyetem közgyűlésénél oly kérelemmel szorgalmazza,
miszerint annak értelmében mielőbb önnállóan a további
lépések megtétessenek.
41. (Sz.) A mult évi egyházker. közgyűlés 8-ik jkvi sz. a.
pontjára püspök jelenti, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 57.
jkvi szánni határozatával a kormányhoz intézendő ujabb felterjesztés benyújtását határozta el, az 1848. évi XX.-t.-cz. szellemében való állami segélyezés végrehajtása tárgyában, mely felterjesztésre azonban válasz még mindezideig nem érkezett.
Közgyűlésünk az 1848. évi XX. t.-cz. által evang.
egyházunknak is biztosított, s mai nap is érintetlenül
fennálló jogára hivatkozva, újból felkéri az egyetemes
közgyűlést, hogy az 1848. évi XX. t.-cz. szellemében
való állami segélyezés végrehajtása tárgyában a kormányhoz intézett felterjesztése érdemleges elintézését
sürgesse meg.
42. (G.) Felvétetett a Luther-társaság felhívása s kapcsolatosan az egyetemes egyházi tankönyv-vállalat terve.
Közgyűlésünk a legmelegebben ajánlja az egyházmegyéknek és egyházunk minden igaz hívének figyelmébe a Luther-társaság által ujabban kibocsátott felhívást; s egyszersmind a maga részéről, e fontos missiót teljesítő társaság segély etil a folyó évre 400 koronát szavaz meg.
Ezzel kapcsolatban az egyetemes egyházi tankönyv-vállalat tervét a közgyűlés üdvözli, annak megvalósulását kívánatosnak tartva.
43. (M.) Püspök előterjesztést tesz arról a sérelemről, mely
egyházunkat a tábori lelkészet terén az által éri, hogy az ev.
tábori lelkészek száma egyházunk lélekszámát s a tényleges hadi
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szolgálatot teljesítőknek számarányát tekintve, igazságtalanul cseke'ly. Miután ebben a kérdésben a hazai ev. egyháznak jogai
mindezideig kellő figyelembe nem részesülnek :
A közgyűlés kimondja, hogy az egyházegyetem
közgyűléséhez azzal a kérelemmel fordul, miszerint e
sérelem megszüntetése s ekként a vallásfelekezeti jogegyenlőségnek e részben is megvalósítása tekintetében
illetékes helyen elhatározó lépéseket tegyen.
44. (S.) A mult évi kerül, közgyűlés jegyzőkönyve 15. és
50. pontja kapcsán olvastatott a kerül, theologia évi jelentése, a
mely szerint a 4 évfolyamú, azonban csak 3 rendes tanárral
ellátott tanintézetben több — nevezetesen gyakorlati — tantárgyat a mult évben megszavazott tiszteletdijak mellett rendkívüli tanerők adtak elő sikeresen, a három rendes tanár pedig
hivatásának buzgón és a várt eredménynyel felelt meg. A jelentésben kérik, hogy addig is, mig a 4. tanszék a közóhajhoz képest
rendes tanerővel láttathatnék el, az eddigi díjazás és tantárgyfelosztás mellett a működött rendkívüli tanárok a jövő évre is
alkalmaztassanak és hogy a 4. tanszék javadalmazásából 600 frt
ez évre is a három rendes tanerőnek fizetése javítására fordíttassák. Egyebekben tudomásra hozza a jelentés: hogy a theologusok létszáma 24-re emelkedett; — hogy a theologusok az
internátusban, a convictusban és egyébként is hathatósan
segélyeztettek; — hogy a theologusok a mult tanévben is
kifogástalan magaviselet, mellett buzgó tevékenységet fejtettek ki a reüdes tanulmányozásban ugy, valamint az önképző
körökben, a belmissiói egyesület vallásos estélyein, a Széchenyikörben, a reformácziói emlékünnepen és a Oollegium hazafias
ünnepélyein, hogy prédikálásukkal Eperjesen és enek vidékén a
közönség osztatlan elismerésében részesültek; — végre azt kér,
a jelentés, hogy — miután a kerület által fenntartott theologia
nagy számban más kerületekből való theologusokat is képez, a
mivel az egyetemes közegyháznak tesz szolgálatot és hoz
megbecsülhetlen áldozatot, — miután továbbá a tlieologiai
tanárok fizetése fedezet hiányában máig sincsen még a középiskolai tanári fizetésnek megfelelően rendezve; —• miután végre
az Alkotmány 215. §-a szerint az ág. hitv. evang. egyház minden
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főiskolája egyetemes jellegű e's a 217. §. értelmében a theologiai
főiskolák szervezése és szabályozása egyedül a magyarorsz. ág.
hitv. evang. egyház hatáskörébe tartozik — a tiszakerületnek
rendkívül szűk anyagi viszonyaira valő tekintettel kerestessék
meg az egyházegyetem, hogy az eperjesi egyházkerületi theologiának, mint egyetemes jellegű és egyetemes evang. egyházi
czélokat szolgáló szaktanintézetnek a jövőben fenntartása az
egyházegyetem anyagi erőiből eszközöltessék.
A kerületi gyűlés e jelentést tudomásul veszi, kimondván, hogy a kerül, theologiai intézet 4. évfolyama
egyelőre és nevezetesen a megkezdett tanévben is a
megállapított tiszteletdijak és tantárgybeosztás mellett
az alkalmazott rendkívüli tanárokkal láttatik el és hogy a
3 rendes tanár fizetése javítására újból 600 frt fordittatik.
A kerül, theologiának, mint egyetemes jellegű tanintézetnek egyetemes költségen való fenntartása tárgyában a
kerületi közgyűlés a legközelebbi teendők iránt már
előzőleg határozott.
45. (S.) A mult évi kerül, közgyűlés jegyzőkönyve 16. pontja
mellett napirendre került a kerül, tanítóképző intézet évi jelentése,
mely — az intézet kül- és belállapotáról, részletezett évi működéséről és az évközben megtartott két tanitóképesitő vizsga
eredményéről szóló adatokra nézve az 1899—1900. tanévre kiadott
„ Értesítő "-j ére utalva — általánosságban jelzi, hogy a tanítóképzés nagy felelőséggel járó sokoldalú munkája fokozatos munkakedvvel és lelkiismeretesen teljesíttetett. — Slajchó Mihály,
képezdei igazgató-tanár az eperjesi állami tanitó-képző intézethez tanárul kineveztetvén, a megkezdett tanév elején nálunk elfoglalt állásáról lemondott és távozását a Oollégium
igazgatósági választmány eperjesi helyi bizottságának bejelentette
és fölmentését kérte. A helyi bizottság — a helyzet kényszerűsége
és az idő sürgőssége folytán — az igy megüresedett tanszékre
a pályázatot maga irta ki, mire is 4 pályázó jelentkezett, a kik
közül a f. év és hó 28-án tartandó coll. igazgatósági választmányi űle's választani fog. Jelenti továbbá az előadó, hogy a
folyó tanévre négy évfolyamú intézetünknél felvétel iránt 84
tanuló jelentkezett. A jelentkezők közül 74-en vétettek fel és
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helyeztettek el részint az internátusban, részint bérelt helyiségekben. A nagy létszám következtében 1200 frt évi oly költségtöbblet állott elő, melyre fedezet nincsen. A felvétel ennélfogva
csakis a tőkefogyasztás terhére történhetett. A nagy létszám
egyrészt, másrészt pedig a meglévő épületek szűk, egészségtelen,
alkalmatlan, a czélnak egyáltalán meg nem felelő volta elodázhatlanul szükségessé teszi arravaló egészséges helyen és telken
uj épületnek emelését, a mire nézve az egyházkerületi elnökség
a telek kiválasztására és megvételére, a terv és költségvetésre
vonatkozólag az előzetes intézkedéseket — a kerül, közgyűlés
utólagos jóváhagyás reményében — már meg is tette.
A kerül, közgyűlés a kerül, tanitóképző intézet
/

mult évi működéséről szóló, kiadott Értesítőjében részletezetten foglalt jelentését örvendetes tudomásul veszi.
— Slajcho Mihály igazgató tanár lemondása és az intézettói távozása után a mielőbb megejtendő tanár választást bevárj a, — a feltűnő nagyszámban felvételre
jelentkezett tanulók elhelyezése iránti kerületi elnökségi
intézkedéseket — különösen a püspöknek e téren is tanúsított lankadatlan buzgóságának és bölcs eljárásának
elismerése mellett — jóváhagyólag tudomásul veszi —
és a beállott elodázhatlan szükségből folyólag felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget, hogy a tanitóképzőinte'zeti internátust, az e czélra. vásárlandó alkalmas
telken felépíttesse s erre vonatkozó jelentését a jövő
közgyűlés elé terjeszsze.
46. (Sz.) Tárgy altatott a mult évi közgyűlés 48. j k vi sz. a.
kelt határozata folytán, a tanügyi rendtartásra vonatkozó szabályrendeleti javaslat; mely munkálat a f. évi május hó 25-én
Miskolczon megtartott tanügyi bizottsági ülésben a középiskolák
összes felügyelői és igazgatói közreműködésével szövegeztetett
s állapíttatott meg s közvetlenül az egyházkerületi közgyűlés
elé terjesztetett.
Közgyűlésünk a szabályrendeleti javaslatot a megejtett részletes tárgyalás után a következő módosításokkal és pótlásokkal fogadja el, u. m :
a 11-ik §. első sorába ezen szavak u t á n : „a ren-
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des tanárokat", beillesztetik a következő szerkezet: —
„ha erről netalán valamely szerződés máskép nem intézkedik" y
a 16. §. második sorában foglalt ezen szavak
helyett: a lapszerkesztés kivéve a szaklapokat, jön a
„politikai lapszerkesztés";
a 21-ik §. második sorából ezen szavak: „esetleg
hat évre," s a harmadik sorból ezen szavak : „vagy közfelkiáltással"; kihagyatnak;
a 23-ik §. 10. pontja egészen töröltetik,
a 69-ik §. 5. sorában ezen szó helyett: „kis bizottsághoz", jön „igazgató-tanácshoz";
a 86-ik §. ezen rendelkezése : „az érettségi vizsgálaton megbukott tanuló osztály bizonyítványára a vizsgálat ez eredménye rávezetendő," kihagyatik;
a 87-ik §. harmadik sorából ezen szavak : „illetőleg franczia", kihagyatnak; ezen §. 3. bekezdésének második és harmadik sorából ezen szavak: „láttamozás
végett" és „dolgozatok" kihagyatnak;
a 92-ik §. első sorából kihagyatnak ezen szavak:
„ki iskolai v a g y " ;
a 93-ik §. végéről kihagyatnak ezen szavak: „s az
iskolai évi értesítő";
a 97-ik §. második bekezdésében „osztályfőnök"
helyett „osztályfő" tétetik;
a 101 -ik §. második sorában lévő „egyszer" helyett
„kétszer" tétetik ;
a 106-ik szövege ekként módosittatik: „A kizárt
tanuló abban a középiskolában, melyből kizáratott,
magán vizsgálatot nem tehet, s egy vagy több év
múlva is csak a püspök engedélyével vehető fel";
a 8-ik fejezethez utolsó szakaszként a következő rendelkezés csatoltatik: „A tanügyi rendtartartásra vonatkozó szabályrendeletnek a középiskolák
kormányzására vonatkozó VIII-ik fejezete, az eperjesi
koll. főgymnásiumra, — tekintettel annak az egységes
kormányzatú kollégiumban elfoglalt sajátos helyzetére-,*
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— mindaddig joghatálylyal nem birhat, mig az eperjesi kollégiumnak jelenleg fennálló s érvényes szervezeti szabályzata, lehetőleg a fenti tanügyi rendtartásra
vonatkozó javaslat czélba vett rendelkezéseihez képest,
— módosíttatni nem fog.
Ezen módosításokkal és pótlásokkal a tanügyi
rendtartásra vonatkozó szabályrendelet szövege megállapittatott, az e jegyzőkönyv mellékletében egész
terjedelmében felvétetni és az egyetemes közgyűléshez,
mint javaslat, felterjesztetni határoztatott.
47. (N.) Tanügyi bizottság beterjeszti Kókai Lajos által
kiadott két vallástan s a püspöki hivatal által véleményezés
czéljából a tanügyi bizottsághoz áttett, a Singer és Wolfner
czég által kiadott 14 darab ABO, olvasó könyvek, nyelvtanok,
földrajzok és természetrajzi könyvekből álló gyűjtemény feletti
bírálatát.
Kerületi gyűlés a beterjesztett bírálatot tudomásul
vévén, felhívja a tanügyi bizottságot, hogy a jelentésben felsorolt könyveket az 1896. és 1898-dik évben
hozott határozat értelmében hasonlítsa össze a kerületben használt tankönyvekkel s véleményes javaslatát
ezen határozatra való tekintettel adja be a következő
évi gyűlésen.
48. (N.) Felvétetett a mult évi gyűlés jk. 49. pontjánál a
középiskolai vallásoktatás mult évi eredményéről hat kebelbeli
középiskolából s 33 idegen helyen 80 iskolából a kerületi biztosok által beterjesztett következő jelentés:
A kerületi középiskoláknál a vallástanítás rendes vallástanáraink kezében avatott kezekben van, vallástanáraink az ifjúságot lelkiismeretes buzgalommal tanítják, az evangeliumi hit
igazságaiba szeretettel vezették be, a tanuló ifjúságot valláserkölcsiig az iskolán kivül is gondozták, az ifjúsági isteni tiszteletet meghonosították s azt az ifjúsággal megkedveltették, az
idegen iskolába járó növendékek jó része hivatásos evang. vallástanárok és lelkészek hitoktatásában részesült, e téren is uttörés,
haladás, kielégítő eredmény észlelhető; javasolja a jelentés, hogy
addig is, mig a missiói körök rendeztetnek, az idegen iskolákba
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járó s idegen hitoktatók vezetése alatt tanuló evang. növendékek vallás vizsgájára küldessenek ki kerületi biztosok; a brassói
egyházmegye azon kórelme felett pedig, hogy mint a többi egyházmegye'k, nem tesznek az elemi vallásoktatásról külön jelentest, ugy ő se köteleztesse'k jelentós tételre, hozzon a kerületi
közgyűlés határozatot.
A vallástanitásra vonatkozó jelentés tudomásul
szolgálván, felhivja közgyűlés a brassói egyházmegyét,
hogy mert ott idegen iskolákba járnak az evang. növendékek, a vallástanitásról tegyen évente a közgyűléshez jelentést.
49. (Z.) Olvastatott az egyházkerületi polgári leányiskola
állapotáról és működéséről szóló jelentés, melyből kitűnik, hogy
az intézet vezérelveihez hiven a vallásosság és honleányi
szeretet ápolása és fentartása mellett fennkölt gondolkozású,
művelt és a mellett háziasan nevelt nőkkel ajándékozni meg *
egyházunkat, hazánkat és társadalmunkat, a lefolyt iskolai évben is hiven megfelelt.
Az intézet összes növendékeinek száma volt: 103, ebben
42 bennlakóval.
A mult évhez képest tehát a növendékek száma 3-mal szaporodott.
A növendékek egészségi állapota általában igen kedvező
volt járványos betegség ez évben sem akasztotta meg a tanítást
A tanítványok: — a téli hónapokat kivéve — tanítóik vezetése mellett rendszeresen látogatták a templomot, és kétszer
az Úr szent vacsorájához járultak.
A vallástanitásban elért sikeres eredményt a kiküldött kerületi biztos a közvizsgán különösen kiemelte.
A tantestület körében az iskolai év folyama alatt változás
nem történt; — csak annak befejezése után állott be változás,
Zách Anna tanitónőnek 2 évi sikeres működése után NagySzombatba történt meghivatása miatti lemondása folytán. Helyére a jeles eredménynyel polgári iskolára képesített Szluika
Ella tanitónő választatott meg egyelőre próba év mellett ideiglenes minőségben.
Sajnálattal emlékezik meg a jelentés az iskola kormányzó
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testületében Gál János elhunytával beállott változásról^ és Szmik
Gábornak elköltözés folytán történt lemondásáról.
Helyükbe iskolaszéki tagokul a rozsnyói egyház részéről:
Tichy Mihály járásbiró, rozsnyói újonnan választott egyházi
felügyelő és Oravetz Mihály főgymn. igazgató-tanár választattak meg.
Kiemelkedő és felettébb örvendetes mozzanatot képez az
intézet életében az áldásos diaconissa intézménynek egyelőre
ugyan csak egy taggal is csupán 3 év t a r t a m á r a : — a helybeli
egyház és nőegylet vállvetett buzgalma folytán történt létesítése.
Első diaconissául Lehnhárd Mária nővért kapták Pozsonyból oly kikötéssel, hogy első sorban az intézet bennlakó növendékeinek ellátására van kötelezve.
Ezen intézmény az eddigi jelek után Ítélve igen bevált. A
beteg növendékek teljesen elkülönítve nyernek kellő és gyöngéd
ápolást.
Az intézet vagyona
47.626 frt 58 kr.
teherrel szemben
19.439 frt 47 kr. tiszta
vagyont
tesz ki.
A mult évihez képest az intézet vagyona 1161 frt 52 krral
emelkedett.
1899/1900. évi bev.: 17927 frt 55 kr.
— kiadása pedig: 17778 frt 62 kr. volt.
Maradvány:
148 frt 93 kr.
Az 1900/1901. évi költségvetése
Korona értékben:
szükséglet: 34331 korona fedezet:
— 2851 frt hiánylattal, melyet egyrészt az internátusnál
megtakarított összegből, részint pedig adományokból vél fedezhetni: — 34.333 korona.
A hiánylat emelkedésének
oka abban rejlik, hogy 6 tanitó
fizetése összesen 1020 koronával emelkedett, s a diaconissa és
a pénztáros fizetése fejenként 300—300 korona uj kiadást képez
a f. évi költségelőirányzatban.
•
Az egyházkerületi közgyűlés az intézet gondos vezetéséről, sikeres működéséről és fejlődéséről tanúskodó
jelentést, és ebben különösen a diaconissa intézménynek behozatalát örvendetes tudomásul veszi. Az inté-
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zetben működő összes tanerők, s különösen az intézet
szakavatott igazgatónője és ügybuzgó vezetősége irányában ezúttal is teljes elismerését fejezi ki.
A lefolyt iskolai évről beterjesztett számadást jóváhagyólag tudomásul veszi.
Az 1900/1901-iki tanévre vonatkozóan bemutatott
költségelőirányzatot a benne foglalt uj kiadási tételekkel egyetemben elfogadja.
Gál János iskolaszéki tag elhunytát, — érdemeinek elismeréseül — jegyzőkönyvileg megörökíti.
Tichy Mihály és Oravetz Mihálynak az iskolaszék
tagjaivá történt megválasztatását pedig végül
Zách Anna lemondását, és helyébe tanítónőül Szluika
Ellának próba évre történt megválasztatását jóváhagyó
tudomásul veszi.
50. (M) Olvastatott az egyházkerületben fennálló jogakadémia és főgymnaziumok 1899/1900. tanévi állapotáról szóló következő jelentés:

I A jogakadémiáról.
A jogakadémián működött 6 ny. rendes és 8 magántanár.
A hallgatók száma az első félévben 193, a II. félévben 191. — A
második félévre vonatkozólag származásra nézve 190 magyar, 1 osztrák;
anyanyelvre nézve 142 magyar, 36 német, 3 román, 7 tót, 1 ruthén, 1 lengyel, 1 szerb; vallásra nézve: ág hitv. ev. 68, ev ref. 13, r. kath. 56,
gör. kath. 18, gör. kel. 3, izralita 33; — Leczkekönyv aláíratott 182-nek,
absolutoriumot nyert 15, teljesen megegyező viseletet tanúsított 185, kevésbbé megegyezőt 2, fegyelmi büntetés alatt volt 2. I. alapvizsgára jelentkezett 86, képesittetett 58; II. alapvizsgára jelentkezett 56, képesittetett 42; államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 5, képesittetett 3;
jogtudományi államvizsgálatra jelentkezett 17, képesittetett 14. — Tanpénzmentes egészen 1, részben 27, ösztöndíjas 26 ; az élvezett elengedés és
ösztöndijak értéke 9936 K.
A jogakadémiai ifjúsági könyvtár a jelen évben 114 kötettel szaporodott s 889 darabból áll. A jogász segélyegylet vagyona 11743 K., 13 joghallgató segélyül kapott 488 koronát.
Ifjúsági egyletek 1. Joghallgatók testülete, 2. Joghallgatók segélyegylete, 3. Eperjesi Jogász Vivóegylet, 4. A Magyar Turistaegyesület
Eperjesi Jogászosztálya és 5. Az Eperjesi Joghallgatók Zeneköre.
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li. A főgymnasiumokról
1. Általában. Az egyházkerületben hat főgymnasium van. Tannyelv
a magyar; Késmárkon és Iglón az alsóbb osztályokban kisegítő nyelv a
német. Párhuzamos osztály sehol sem volt. 5 főgymnasium évi 160.000 korona államsegélyben részesül; Késmárk eddig államsegélyben nem részesül.
2. A beiratkozott tanulók száma 2068 (16-tal több mint az előző éviben.) Vizsgálatot tett 1981, ezek közül 82 magántanuld. Legtöbb magántanuló volt Nyíregyházán 34, legkevesebb Eperjesen 4. A görögöt pótló
tanfolyamban 5 főgymnasiumban 301 tanuló vett részt. A késmárki főgymnasiumban a görögöt pótló tanfolyam nincsen szervezve.
3. A tanulók vallása. A vizsgálatott tet 1981 tanuló közt vallásra nézve volt: ág. h. ev. 597 (30T4o/0), ev. ref. 441 (22-26%), r. kath. 390 (19-69%)
gör. kath. 33 (1.66%), g. kel. 6 (0-303%), izraelita 514 (26o/0).
Az ág. hitv. ev. tanulók száma az összes létszámnak csak 3/io részét
képezi. Több izraelita mint ág. hitv. ev. tanuló volt: Eperjesen (151 izr.
és 88 ág. hitv. ev.), Nyíregyházán (150 izr. és 84 ág. hitv. ev.); több r. kath.
mint ág. h. ev. volt Iglón (128 r. kath., 94 ág. h. ev.); és Nyíregyházán
(92 r. kath. és 84 ág. h. ev.); több ev. ref. mint ág. h. ev. tanuló volt
Nyíregyházán (117 ev. ref. és 84 ág. h. ev.) és Rimaszombatban (119 ev.
ref. s 93 ág. hitv. ev.). — Az'ág. h. ev. tanulók száma °/0-ban kifejezve
az intézet más vallású tanulóira vonatkozólag: Nyíregyháza 18'34°/0, Igló
25-2°/0, Rimaszombat 26-74%, Eperjes 29-33%, Késmárk 45%, Rozsnyó
5078.%. — Absolut többségben csak Rozsnyón voltak ág. h. ev. tanulók.
4. A tanulók anyanyelve. Anyanyelvükre nézve volt: magyar 1478
(74 61%), német 376 (18-98%), tót 125 (6-31%), más anyanyelvű 2 (0.1%).
— Illetőségre nézve 7 más államból valón kivül mind magyarhoni volt.
5. A tanulók egészségi
állapota. Az egészségi állapotot tekintve:
2221 könnyű, 86 súlyos és 15 járványos betegedési eset fordult elő; haláleset csak egy volt (Késmárk).
6. A tanulók magaviselete. Az év végéig megmaradt 1899. nyilvános tanuló között magaviseletre nézve volt: 1451 jó, 425 szabályszerű
és 23 kevésbbé szabályszerű. A fegyelmi eseteket tekintve, 101 igazgatóilag, 31 tanárkarilag lett megróva, consilium abeundit kapott 17 tanuló
kizáratott 5.
7. Mulasztások.
A tanulók igazoltan mulasztottak 35823 tanórát,
nem igazolva 564-et; nem mulasztott egy tanórát sem 437 tanuló; igazolatlanul mulasztottak tanórát 178-an.
8. A tanulmányi
eredmény. A tanulmányi előmenetelre nézve a
vizsgázott 1981 tanuló közül: minden tantárgyból jeles osztályzatot kapott 132 (6-66%), minden tantárgyból legalább jót 336 (16-96%), minden
tantárgyból legalább elégségest 1045 (52-75%). — Egy elégtelent kapott
227 (11-46%), két elégtelent 145 (7 32%), több elégtelent 96 (4-85%).
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Á rendkívüli tantárgyak közül: a franczia nyelvet Iglón, Nyíregyházán és Rozsnyón 62-en; a magán rajzot 243-an, a műéneket 549-en,
a zenét 170-en, a gyorsírást 23l-en, az egészségtant (Rimaszombat) 30-an
tanulták.
9. Önképzőkörök. Magyar önképzőkörök mind a 6 főgymnaziumban
voltak 445 taggal; német önképzőkör volt Késmárkon és Iglón 85 taggal;
tornakör (Rozsnyót kivéve) 207 taggal; Gyorsírókor (Rimaszombatot és
Nyíregyházát kivéve) 215 taggal; vívókor volt Rimaszombatban és Késmárkon 84 taggal; olvasókör volt Rimaszombatban, Eperjesen és Késmárkon 234 taggal; zenekör volt 4 (Rimaszombatot és Iglót kivéve) 51
taggal; a dalkörben 212 tanuló vett részt; mathematikai kör csak Iglón
volt 43 taggal.
10. Tanári kar. A 6 főgymnasiumban működő tanárok, tanítók öszszes száma 108. Ezek között rendes tanár 66, helyettes 8, az intézetnél
alkalmazott vallástanár 7, bejáró vallástanár 14, bejáró óraadó 2, tornatanitó 6, rendkívüli tárgyat tanitó 5. — A rendes tanárok közül állami
oklevéllel bir 34, felekezeti oklevéllel 25, jogositványnyal 7. A rendes tanárok fizetésének minimuma 2000 K. és 480 K. lakáspénz és 5% korpótlék (Késmárk), maximuma 3200 K., 500 K. lakáspénz és 5 kétszáz koronás
korpótlék. A helyettes tanárok fizetése 1600—1800 K.
11. A főgymnasiumok
helyiségei..
A főgymnasiumok helyiségeinek
összes száma 210. És pedig: tanterem 53, tápintézeti 29, természetrajzi 1 I,
természettani 14, vegytani 1, rajzterem 6, téli tornaterem 6, könyvtári
11, tanácskozmányi 7, igazgatói 6, olvasó 1, pénztár 1, levéltár 1, földrajzi
1, egyéb helyiség 62. Üdülő és játszó tér van mindenütt.
12. Tanítási eszközök. A hat főgimnázium 80139 természetrajzi ;
2382 természettani, 2454 vegytani, 964 földrajzi, 1431 tornászati és 11047,
rajztanitási eszközzel rendelkezik. Az érem- és pénzgyüjtemények 11828
darabot számlálnak; a történeti, régiségi és philologiai muzeumok 471 darabból állanak.
13. Könyvtárak.
A 6 tanári könyvtárban van 43001 szakmunka
81157 kötetben, továbbá 432 folyóirat 6141 kötetben és 9633 vegyes mű
27101 kötetben. Az ifjúsági könyvtárakban van 1431 drb. tankönyv és
13700 drb ifjúsági olvasmány.
14. Jótékonyság.
A 6 főgymnasiumban a tandijelengedés kitett
5831, a tápdijelengedés 4690 koronát. Olcsóbb élelmezésben részesült 468,
intézeti ösztöndijat kapott 192, külső ösztöndijat 33 tanuló; jutalomban
részesültek 105-en, segélyben 83-an.
15. Vagyon. A 6 főgymnasium összes vagyona 3,176.587 koronát
képvisel. Az évi bevétel volt 452,829 korona, az évi kiadás ugyanannyi.

A közgyűlés e jelentéseket örvendetes tudomásul
veszi. Különös örömmel látja hazai ev. egyházunk egyet-

- s t í len jog-akadémiájának minden tekintetben valé gyarapodását, a hallgatóságnak igen jelentékeny ujabbi emelkedését, mely a főiskolánknak a hazai hasonló intézetek sorában már is az első helyek egyikét biztosította.
50. (N.) Mult évi jegyzőkönyv 56. pontjánál felvétetett
az egyházmegyék tanügyi állapotát feltüntető táblázatos kimutatás.
A kimutatás tudomásul szolgálván, a jegyzőkönyvbe
mellékletként felvétetni határoztatik.
52. (M.) Olvastatott az érettségi vizsgákról szóló évi jelentés
mely szerint az 1899/1900 tanév rendes érettségi vizsgálatai a
következőképen tartattak meg :
a) Rozsnyón junius 11 —13-ig. A vizsgálatra jelentkezett 28 tanuló
közül „jelesen" 1, „jól" 6, „elégségesen" 13, tette le az érettségi vizsgát:
2 hó múlva javitó vizsgálatra utasíttatott 5, visszavettetett egy évre 3
tanuló.
b) Késmárkon junius 15—20-ig. A vizsgálatra jelentkezett 45 tanuló
— közöttük egy leány — közül „jelesen" 7, „jól" 9, „elégségesen" 19
tette le az- érettségi vizsgát; 2 hó multával teendő javitóvizsgálatra utasíttatott 5, egy évre visszavettetett 4, betegség miatt visszalépett 1 tanuló.
c) Nyíregyházán
junius l8—20-ig. A vizsgálatra jelentkezett 24
tanuló közül „jelesen" 2, „jól" 7, „elégségesen" 11 tette le az érettségi
vizsgát; 2 hó multával teendő javitóvizsgálatra utasíttatott 2, egy évre
visszavettetett 1 tanuló; mint ismétlő, újból visszavettetett 1 tanuló s
igy az érettségi vizsgához többé nem bocsátható.
d) Iglón junius 19—24-ig. A vizsgálatra jelentkezett 54 tanuló közül
„jelesen" 4, „jól" 12, „elégségesen" 29 tette le az érettségi vizsgát <
; 2 hó
multával teendő javitóvizsgálatra utasíttatott 7, egy évre visszavettetett
2 tanuló.
e) Rimaszombatban
— mely egyesült prot. főgymnásiurn, ebben a
tanévben a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület fennhatósága alatt állott —
junius 25—29-ig. A vizsgálatra jelentkezett 44 tanuló közül „jelesen" 7,
,,jól" 8, „elégségesen" 20 tette le az érettségi vizsgát; 2 hó multával
teendő javitóvizsgálatra utasíttatott 6, visszavettetett egy évre 3 tanuló.
/)• Eperjesen junius 27—28-ig. A vizsgálatra jelentkezett 18 tanuló
közül „jelesen" 2, „jól" 5, „elégségesen" 9 tette le az érettségi vizsgát
egy évre visszavettetett 1 tanuló; ismételt vizsgánál több tárgyból bukván 1 tanuló, — érettségi vizsgára többé nem bocsátható.
Összesítve az adatokat, egyházkerületünk hat fogymnásiumában 213
tanuló jelentkezett érettségi vizsgálatra. Ezek közül „jelesen" érett 23
(10 7%>), „jól" érett 47 (21:8°/o), „elégségesen" érett 101 (46-8°/o) tanuló
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lett; 2 hó multával teendő javítóvizsgáid t ra utasíttatott 25 (ll'6°/o), egy
évre visszavettetett 14 (6-4%), betegség miatt visszalépett 1 (O460/o),
érettségi vizsgát — ismételten több tárgyból bukván — nem tehet 2
(0-9°/o) tanuló.
Az elnöki jelentések elismeréssel emlékeznek meg valamennyi főgymnásiumunk tanári karának szakavatott, buzgó, lelkiismeretes működéséről.

Közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi.
53. (S.) Mult évi kerületi közgyűlésünk jegyzőkönyve 59.
pontjánál fölvétett a kerületi tanügyi bizottság Miskolczon f. év
május hava 25-én tartott ülése megállapodása alapján a „bibliai
olvasó)könyv" iskoláinkba használatul behozatala tárgyában beterjesztett előadói jelentés, mely szerint az ügyre vonatkozólag
— melylyel az evang. vallástanároknak in. év julius hó 3-án
tartott első országos értekezlete is foglalkozott, egy 7 hangulag kimondván, hogyr „egy a didactikai és paedagogiai elvek szerint
szerkesztett bibliai olvasókönyvnek iskoláinkba behozatalát szükségesnek tartja" — részletes és alapos indokolás után a következő javaslatot teszi: „mondja ki az egyházkerületi közgyűlés,
hogy a bibliai olvasókönyv eszméjét helyesli, hogy egy7 ilyen
tankönyvnek megszerkesztését óhajtja és hogy ennek behozatalát a népiskolától kezdve a középiskola és tanítóképző utolsó
előtti osztályáig engedélyezi, az utolsó osztályban azonban a
teljes bibliának használatát követeli."
A kerületi közgyűlés a beterjesztett javaslatot elvben helyesli s határozatilag magáévá is teszi, — a tervezett tankönyvnek kidolgozását és használatát azonban az egyetemes közgyűlés hozzájárulásától teszi függővé.
54. (G.) Püspök jelenti, hogy a hittanintézetben a f. é. junius hóban megtartott szakvizsgálat alkalmával F a j nor Dusán,
Jamnitzky János, Járossy Mihály, Szkalos Emil, Szlopovszky
Károly, Droppa Samu és Hrúsz József képesittettek; a f. é. szeptember 15-én pedig Jamnitzky János, Járossy Mihály, Szkalos
Emil és Droppa Samu tettek lelkészi vizsgálatot.
Tudomásul szolgál.
55. (G.) Püspök jelenti, hogy az egyházkerületi tanítóképzőintézetben mult évben pótlólag szeptember 6—12. napjain; a
6

— 82

—

folyó évben pedig junius 20—26-án tartatott tanképesito vizsgálat. Az első alkalommal képesittetett: 17, ezek közt 5 kántori képesítéssel es Strauch Ilma kitűnő általános osztályzattal;
az utóbbi alkalommal pedig 10, ezek közt 8 kántori kópesite'ssel
ós Jurin István, Ugler Miklós s Valczne-Konkolyi íren, ez utóbbi
róm. kath., kitűnő általános osztályzattal.
Tudomásul szolgál.
56. (Sz.) A mult óvi egyházkerületi közgyűlés 57. jkvi sz.
a. határozatára püspök jelenti, hogy a késmárki főgymnásiumnak az egyetemes közgyűlés mult évi 27-ik jkvi sz. a. határozatával megadta az államsegély igénybevételéhez szükséges
egyházhatósági engedélyt, a melynél fogva a késmárki főgymnásium államsegély iránti kérvényét a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz felterjesztette, mely kérvény azonban még ezideig nem intéztetett el.
Ezen jelentés tudomásul vétetik; minthogy azonban a késmárki főgymnásiumnál a fentartó testület
nincs szervezve s igy annak a főgymnásiumhoz való
viszonya szabályozva nincs, az egyházkerületi közigazgatási bizottság megbizatik, hogy a helyi igazg. tanácscsal együtt ezen szervezeti szabályzatot dolgozza ki s
azt jövő évi egyházkerületi közgyűlésünkhöz nyújtsa be.
57. (G.) A gömöri egyházmegye által megbirálás végett
felterjesztett vallástani tantervre vonatkozólag az egyházkerületi
tanügyi bizottság azt véleményezi, hogy mert e tanterv egyházunk symbolikus könyveit nem vette figyelembe, a tananyagot
sem mennyiségileg, sem minőségileg nem választja meg helyesen
s rendszere hézagos: mint elfogadhatlan, szerzőnek visszaadandó.
A közgyűlés, e szakvélemény alapján a napirenden
levő tantervet szerzőjének, a gömöri egyházmegye utján
visszaadni rendeli.
58. (M.) Felvétetett a kerületi tanári értekezlet jegyzőkönyve, mely szerint:
Az értekezlet jegyzőkönyvbe iktatja a késmárki lýceum érdemes igazgatójának Grósz Ernőnek emlékét.
A középiskolai rendtartás-tervezet azon pontjával szemben
mely szerint a középiskolák igazgató tanácsában a tanári kar#
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nak csak egy része foglalhat helyet, fentartja múlt évben foglalt álláspontját s kéri a kerületi gyűlést, hogy az igazgató tanácsban az egész tanári kar részt vehessen.
A rendtartás 7. §-a első pontjának meghagyását, a többi
pontoknak pedig mellőzését kéri a kerületi gyűléstől.
A rendtartás 11. §-a helyett az egyh. alk. 198. §-ának szó- ••» •

•

*

.

ról-szóra való bevételét kéri.
A kerületi elnökséget felkérni határozza, hasson oda a magas kormánynál, hogy a tanári kinevezések julius havában eszközöltessenek, mivel előfordult, hogy ha felekezeti tanárok léptek
át állami szolgálatba s azok kinevezése csak augusztusban történt, abból az intézetre tanárhiány háramlott.
A késmárki lýceum államsegélyének sürgetése ügyében az
értekezlet javasolja az illető intézetnek, hogy forduljon a kerületi elnökséghez, hogy az államsegélyt szorgalmazza.
A felekezeti tanárok vasúti kedvezményére von. tk
kimondja, hogy bevárja az egyetemes gyűlés felterjesztésének
elintézését.
A játék-délutánok ügyében határozatot nem hoz, de annyit
már most is konstatál, hogy ha azok szerda és szombat délutánok szabadon hagyásával más délután rendeztetnek, az az ifjúságra hátrányos, mivel óratorlódással és megterheltetéssel jár.
Az egyházi énektanítását illetőleg sem határoz, de véleménye az, hogy mint fontos kedély- és szivnemesitő, nevelő
eszköz, a mennyire a fennálló tanterv engedi, — behatóan taníttassák.
A VIII. osztályt önként ismétlő tanulókra vonatkozólag az
értekezlet azt indítványozza, hogy ugy tekintessenek, mint a többi
rendes tanulók, időszaki értesítőt kapjanak, de osztályvizsgára
ne kényszeríttessenek.
A középiskolai rendtartás 86. § ának 2. pontját azgrtekezlet
töröltetni kéri.
Az egyházkerületi nyugdíjintézet válságának megszüntetését
czélzó javaslatot helyesnek találja s annak elfogadását ajánlja.
A tanulók tanulmányútjai és kirándulásaira vonatkozólag az
értekezlet álláspontja az. hogy kisebb kirándulások lehetőleg az
összes tanulókkal minél gyakrabbbn rendeztessenek, de a nagyobb
ö*

kirándulások se hanyagoltassanak el. Kívánatosnak találja, hogy
a vezető tanárok útiköltségét a fentartó testületektől kapjanak.
A kerületi tanári értekezletek ne a kerületi közgyűlés helyén, hanem váltakozó sorrendben , a szünidő alatt ott tartassanak, a hol főgymnásiumaink vannak. E tekintetben nyilatkozatra szóiitassanak fel a középiskolák tanári testületei.
A középiskolai tanárok nyugdijából lakáspénz czimén nem
a fizetés 20°/ o -ának, hanem a tényleges lakáspénznek levonását
kivánja az értekezlet s e kivánságát az 1894. évi XXVII. t.-cz.
revisiójának idején fogja érvényesíteni, addig az ügyet napirenden tartja.
Az özvegy tanárnők nyugdijának számításánál más kulcsot
nem kérhet, mivel ezt fennálló törvény szabályozza.
A középiskolai rendtartás minél előbbi életbeléptetését kéri.
Az egyetemes gyűlésre a maga részéről küldöttekül —- mivel ezek vannak soron — az iglói és eperjesi igazgatókat ajánlja.
A vallástanároknak a vallástanári értekezletekre adandó
útiköltség ügyében az értekezlet álláspontja az, hogy a fentartó
testületek nyújtsák azt nekik.
A supplicatió ügyében a kerületi közgyűlés felkérendő, hasson az egyetemes gyűlésen oda, hogy ez intézmény illetőleg jövedelemforrás továbbra is fennmaradjon.
Tudomásul szolgál.
59. (G.) Tárgy altatott a pénzügyi bizottság évi jelentése,
mely szerint:
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I. A tiszai ág hitv. evangy. egyházkerület pénztárának
zárszámadása az 1899. évről.
-

Bevétel

— —

N
W
>

:0a

M

Ol

frt

kr.

Kiadás

J*
•o
Eb

Járulékok számláján
Segélyek
Dijak
,,
Kötelezett illet. ,,
Tőkék
Kamatok
Elszámolások „
Tűzkár bizt.
,,
Átmenetiek
,,
Vegyesek
„

24
7771 89 Tiszti fizetések sz.
25 22605 96 Segélyek
,,
1021 77 Dijak
26
,,
27
7216 84 Kötelezett illeték,,
28 107306 48 Tőkék
29 24973 85 Útiköltség
„
33 15977 91 Nyomda
,,
,,
43
4681 40 Elszámolások
,,
44
571 17 Rendkívüliek
34
6
Tűzkár
,,
Átmenetiek
,,
Vegyesek
,,
Összesen
Összesen 8 192133 27
Készpénz 1900-ra
Készpénz 1898. évről
1993 32
Főösszeg
Főösszeg
194126 59
—

>

:ao
M
•o

frt

kr.

35 16334 49
25 15543 36
26 13336 18
27 15528 64
28 99431 47
2287 99
36
755 45
36
33 18833 23
466 34
31
4988 03
43
571 17
44
34
158 70
8 188235 05
5891 54
i
194126j 59
1

II Vagyonállapot 1899. deczember 31-dikén.
Vagyon.
frt kr.
Teher
frt kr.
Készpénzben
....
5891 54
Közigazgatási
pénztár 39653 83
Tudomány
„
63933 28
Alap. leveleken 1950 —
Tanítóképző
„
109645 21
Értékpapír. 118236 60
Nyugdijintézet
178174 60
Tkp. bt.köny. 18619 39
Árvaházi
„
38531 42
Kötvényeken 289944 91 428750 90
Zsedényi
„
21331 73
Ingatlanokban
21598 85
Stencz.-Nendtwich „
6341 19
Ingóságokban
3663 82
Máday
„
3709 01
Hátralék-kamatok
6755 56
Baldácsy
2412 49
Jár. nyugd. tag. 1480 38
Czékus
459 08
Tűzkárbiztosit. 638 08
A. B. C.-alap
359 49
Közalapnál ._ 114 53
Távozó árvák
310 89
2362 48
Ker. segély ... 129 49
Tűzkár biztosítás ... ... 1834 64
2447 13
Letét-alapokon
4773 42
Folyó számlán ...
471470 28
471470 28
Az 1898. decz. 31-én kimutatott vagyon volt 480779 frt 39 kr.
az 1899. decz. 31-én
„
,,
„ __ 471470 frt 28 kr.
E szerint a vagyon 1899-ben fogyott
9309 frt 11 krral.

Ezen vagyon-változásra vonatkozólag a bizottság azon felvilágosítást adja, hogy a tőke-apadást részint az értékpapírok
árfolyam-vesztesege, részint a nyugdíj in téze ti alaptőke fogyása,
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részint pedig az okozta, hogy a m. é. jegyzőkönyv 60. pontjában foglalt egyházkerületi határozat értelmében, a közigazgatási
pénztári alap 4005 frt 65 kr. zsinati költség czimü követelése a
tüzkárbiztositási dij-jutalékból megtérittetvén: ez összeg mint
aktiv tartozás a zsinati költség-számláról leíratott.
Ezen szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve a bizottság felügyelő osztálya javasolja, hogy a pénztárnok és ellenőrnek, valamint az igazgató osztálynak a szokásos felmentés, működésük méltánylása mellett megadassák.
III. Bemutatja továbbá a bizottság az 1901. évi költségelőirányzatot,
következőleg:

Költségelőirányzat 1901- évre
Közös bevétel.
1899.
1901.
Kamatokból ... 50334 32 52000 —
Letét-alapoknak
574 14
600 —

Korona 49760 18
Közös

kiadás.

1899
kor

Pénztáros
Ellenőr-könyvelő
Számvevő
Levéltáros
Irodai
Postaköltség
Fűtés..
Világítás ...
Szolga
...
Levélhordó
Bizotts. 2-szer uti
Uti, ker. gyűlés
Tőke elhely. költ.
Értékp. felmentése
Korona

51400 —

Közös bevét, eloszt.
1699. 1901.
n
Közig. alap. 12 /o 5286 50 5472
Baldácsy-alap ... 180 96
192
Máday-alap ... ... 440 80
440
Czékus-alap
35 32
36
A.B.C.-alap
27 66
28
Tudományi 16% 5697 22 5933
Zsedényi-alap ... 1706 28 1706
Stenczel-Nentvich 558 14
585
Tanítóképző 24% 11942 48 12336
Nyugdíj int. 39% 19406 42 20046
Árvaház 9 % ... 4447 62 4601
Távozó árvák...
30 78
25
Összesen korona 49760 18 51400 —
Közös kiadás eloszt. 1899.

1901.
fill.kor. fill.

1200
1200 —
800
1200 600
600 100
100 243 10 300 251 36 250 50
50 —
21 84
22 —
150
150 12
12 —
204 374 88 142 —
116 80
134 28
4054 26 4230 —

—

— - ,

—

1901.

kor. fill. kor. fii].

Közig, alap
Tudom, alap
Tanítóképző
Nyugdíj int.
Árvaház 9%

12% 486 52
16% 648 68
24% 973 04
39% 1581 16
...
364 86

507
676
1015
1649
380

60
80
20
70
70

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Korona

4054 26 4230 —

I
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Közigazgatási

Bevétel.
Járulék egyházmegyék ...
Érettségi vizsga-dijak
Baldácsv-alaptól uti
...
Körlevelek püspöktől
Államsegélyből
Közös jövedelem % 12%
Vegyesekből
... ... ...

—

Összesen korona

alap.
1899-re
kor.
fill.

1899-ben
kor. fill.

1221 72
400 —
100 —
— —
2800 5478 52
8 —

1221 72
484 —
100 —
166 —
2600 5286 50
8 —

10008 24

1901-re
kor. fill.

1221
480
100
170
2600
5472
8

72
—
—
—
-

9866 22 10051 72

Kiadás.
Püspöknek
4210 Főieeryzőnek
...
... — — —
200 —
O
AA
2 jegyzőnek
...
——
4UU —
Levéltáros
—— —
^— —
Járulék egyetemnek
——
500 —
,,
váczi siketnéma
... —
78 58
Orgonista Rozsnyó, Késmárk
... —
82 —
Collegium °/o
184 48
Irodalmi társaság.__ ... ...
—— _
50 —
Uti költség
1470 Nyomda
- ..__ 600 —
Ösztöndijak
„_
'_
750 —
Közös kiadás 12%
390 —
Zsinati teher
954 40
Korona

9669 46

Egyenleg
Korona

9669 46

4210 —
200
200
100

—
—

500 —
78 58
82

—

184 48
50 —
1869 40
1068 80
750 —
486 52

4510 —
300 200

-

100 —
500 78 58
82

-

184 48
50 —
1700 —
900 —
750 —
507 60

9779 78

9862 66

12 60

189 06

9792 38 10051 72

Tudományi pénztár.

Bevétel

!899-re
kor.

Egyházmegyéktől
Collegium %
Segély közalapból
államsegély
offertoriumból
Közös jövedelem 16%
Vegyesek/ '

-

1899-ben
fill.

6393 60
265 20
3400 -

———

400 —
5992 16
— ~~

Korona

16450 96

kor.

fill.

6544 58
265 20
3400 500 455 06
5697 22
8 —

líOl-re
kor. fill

6449 18
265 20
3400 500 450 - 5933 -

16868 06 17003 30
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Kiadás.
1790
11200
200
160
100
100
500
559 56
182 02
720
520

Püspöknek...
Tanároknak
.
Dékánnak
Énekvezér... ...
.
Könyvtár
Onképző-kör
Theologia akadémia
.
„
közös
.
Prónay-alap
.
Uti költség
...
.
Közös kiadás 16°/o . . . . .
Nyomda
...
Egyet, nyugdíj, 3 tanár.
Vegyesekre ...
.

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

16031 58
Egyenlegért i
Korona

—

16031 58

1790
11200
199
160
100
100
500
500
182
1042
648
112
72
30
16637
230
16868

—

—

96
—

—

—

—

—

02
66
68
—

—
—

32
74
06

1790
11200
200
160
100
100
500
500
182
1000
676
112
72
50
16642
360
17003

—

—

—

—

—

—

—
—

02
—

80
—

—

—

82
38
38

Baldacsy-alap.
Bevétel:

1899

Kiadás:

1901

kor. fill. kor. fill.

Járul, az alapítványból
8000 - 8000 —
Kam"; közös jöv. 180 96 192 —

8180 96

8192

-

1899
kor. fill.
Püspöknek Vs jár. 2666 68
Segélyekre
4480 —
Congrua revisió 633 50
Uti közig, alap 100 Egyenlegül ... __. 300 78
8180 96

1901
kor. fill.

2666 68
5200 — —
100 225 32
8192 -

Máday-alap.
Kamat. köz. jöv. 440 80

440 80

440 80

440 80

i
Kamatokból

Segélyekre
400 — 400 —
Egyenlegül ... ._. 40 80
40 80
440 80 440 80

Stenczel-Nentvich-alap.
558 14

585 —

Tiszteletdíjra fel. % 279 06
Tőkésítésre..
279 08

292 50
292 50

558 14

585 —

558 14

585 —

Kamatokból
1706 28

1706 40

_
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Tanítóképző pénztár.

Bevétel:
Kamat jövedelem 24°/o
Igazgató lakbér
Eperjesi egyháztól
Tandij, vizsgadíj
Nyugdíjra tanulók ...
Közalap segély ...
Vegyesekből ... ...

...
...
———
...
._. ...
———

—
...
—
—
—

—
—
—
—

Kiadás:
._. ... ... ... —
— ...

Tiszti fizetés 3 tanár
Rendkívüli tanár
Tisztelet dij igazgató
„
„ internátus ...
„
„ gyakorló iskola
„
„ vizsgadíj tanárok
Segély állami nyugdíj
... ... —
Segély tápdára
ü t i költség
Ház számlára
...
Internátus
Collégium közös ...
Közös kiadás 24°/o
Nyomda
— ...
Vegvesek
—

...
...
—

—
—
—

Egyenleg: ...

1899-re

1899-bon

190 l-re

kor. fill.

kor. fill.

kor. fill.

12796 74 11942 48
400
400 —
66 68
— —
4533
80
1360 —
308 40
280 —
1640
1200 —
11
— —
16036 74 18902 36
7610 —
7830 —
550 — —
200 2)0 —
200 200 —
693 28
400 —
1769
30
— —
588 —
660 —
2678
40
2400 217 80
500 —
276 56
200 —
1200 — 1281 10
500 559 56
973 04
780 —
9 20
— —
131 54
100 —
15029 56 17678 22
355 14
18033 36

12336 —
400 200 —

4500 —
400 1640 -

10 —
19486
7410

-

600

-

200 —
200 1720 —
1750 1200 2700 —
300 —
280 1300 —
500 —
1015 20
20 —
200 19395 20
90 80
19486 -

Nyugdij-intézeti pénztár.

Tagoktól
_
Offertorium ...
Közös jövedelem 39°/o
Tőke számlától ...

Bovótol'
.

2634 480 20632 22
... 6907 88
3Ö654 10

1559 54
1500 499 24
480 19406 42 20046 9182 98
9464 32
44648 18 31490 32

Kiadás:
51 I., 28 II., 13 III. és 19 IV. oszt. tag 28840 60 26554 76
126 Kegydij ... ...
...
126 1325
—
Végkielégítés
— —
114 40
Uti költség
300 —
400
—
Rendkívüli
——
— —
72 Nyomda
— —
1581
16
Közös kiadás 39% ...
1267 50
450
86
Hiányzó tőke °/o
... ...
— —
30534 10 30624 18

29048 76
126 —

115 —
100

-

1649 70
450 86
31490 32

-
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Árvaházi pénztár«

Bevétel:
Segélyekből ...
Házi bevétel
Kamat 9°/o
Egyenleg

ľ.
...

3057
2200 —
841
200 4771 28 4503
2352
367 22
7538 50 10755

74
88
16
92

3000 2400 —
4601 —
1992 94

70

11993 94

966
900 —
713
666 3349
4800 —
1472
— —
122
— —
763
— —
300
— —
592
360 —
49
— —
317
400 —
364
292 50
1519
— 225
120 —
7538 50 10755

02
36
36
16
54
22
26
20
86
86
24
62

1200 —
700 4440 1474 160 —
760 300 500 —
40 320 380 70
1519 24
200 —

70

11993 94

Kiadás:
Tiszti
fizetés
Köt. illeték
Internátus, élelmezés
...
„
Ruházat
...
„
Mosatás ...
„
Tüzelés
„
Taneszközök
...
„
Ház számla
ü t i költség
Segély künnevelt árvák
Közös kiadás 9°/o
Tőke után
4>
Vegyes kiadás

...

Letét-alapok költségelőirányzata.
Bevétel:
kor. fill.
Közalapból főiskolára i 5040 —
„
tanitóképezdére
„ leányiskolára ' 2160 —
7200 Államsegélyből
Brassó részére ...

17000 —
1377 76

18,377 76

Kiadás:
Leányiskolának
Tudományi pénztár
Tanitóképezdének ...

Jogakadémiának
Leányiskolának ...
Iíözigazg. pénztárnak
Tudományi pénztárnak
Czékusnénak
Tanítóképző letét
Theologiai letét
Püspök
10 esperesnek
Brassó egyházmegye
Brassói esperesnek

kor. fill

2160 3400 1640 —
7200 2000 —
2800 —
2600 —
500 —
1600 2000 500 —
2700 —
2300 —
777 76
600 —
18,377 76
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IV. Végűi pedig a következőket javasolja:
1. A nagy gonddal vezetett és összeállított számadást és
költségvetést összehasonlítva az előző években tett munkálatokkal,
kitűnt, hogy a tüzkárbiztositás, az egyetemes nyugdíj és congrua
számvezetése majdnem megkétszerezte a kerületi könyvelőellenőr azon teendőit, melyek a pénzügyi szabályrendeletek
elkészítése, illetve életbeléptetésével kötelességét képezték, —
miért is a pénzügyi bizottság javasolja, hogy ezen felette nagy
és jól végzett munka arányában a könyvelő-ellenőr évi illetménye
1200 koronában megállapítva, már az 1900-ik évre folyésittassék.
2. Régi mulasztását gondolta a pénzügyi bizottság jóvátenni
az által, hogy a kerületi főjegyző évi tiszteletdiját, a szabályrendelet 52-ik pontjára való hivatkozással — 300 koronában
vette fel, melyre nézve indítványozza, hogy ezen összeg a
kerületi közgyűlés által folyóvá már a f. évre is tétessék.
3. Az árvaházi atyának fizetésrendezés tárgyában benyújtott
igényét a pénzügyi bizottság méltányosnak találván, évi fizetését
900 koronáról szabályrendeletileg (VII. 52. g.) megállapított
1200 koronára óhajtja emelni, s annak az egyházkerületi
közgyűlés által eszközlendő folyósítását már f. évi január 1-től
kezdődőleg javasolja.
4. A tiszai egyházkerület püspökének az egyházegyetem
körében tett hivatalos ténykedéséből felmerült napidijait és
útiköltségeit az 1898. évi egyetemes gyűlés jkönyve 42-ik pontjának utasítása értelmében, — az előforduló esetek és kiadások
szerint, hol kisebb, hol nagyobb összegben — ez ideig is a
kerület fedezte ; — pénzügyi bizottság ezen évenként különböző
összegben felmerült kiadásoknak, — középszámitás szerint
300 korona évi átalányban leendő megállapítását javasolja.
5. A lubenyiki leányegyháznál 10 frt 70 kr. és a fancsali
egyháznál 1 frt 52 kr. közalap járulék az erre szolgált adó-alap
beszünte miatt az illető gömöri és hegyaljai egyházmegyéknél
törlendő.
A közgyűlés e jelentést, a pénzügyi bizottság, ennek
élén különösen az elnökség; — továbbá a pénztárnok
és ellenőr buzgó és lelkiismeretes működésének elismerése s a szokott felmentés megadása mellett tudomásul
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veszi, s az előterjesztett javaslatok alapján a következőket határozza:
1. Az ellenőr évi fizetőse 1200 kor.; az árvaházi
atya évi fizetése, a háztartási szabályrendelet 52. pontjának megfelelően 1200 kor.; a főjegyzői tiszteletdíj,
ugyanazon szabályrendelet 52. pontjával egyezően,
300 koronában állapittatik meg, még pedig már a folyó
évtől kezdődőleg.
2. A püspök részére, az egyházkerület körén kivül
teendő utazásának napidíjai és költségei megtérítéséül
300 korona évi átalány tétetik folyóvá.
3. A bemutatott 1901. évi költségelőirányzatot a
közgyűlés elfogadja és megállapítja.
4. A lubenyiki és a fancsali egyházközségeket
terhelő közalap-járulék törlése iránt tett indítványt a
közgyűlés, nem akarva a egyházkerületi pénztárra
nézve kiszámithatlan következményű előzményt alkotni,
nem fogadja el.
60. (G.) Előző tárgygyal kapcsolatosan felvétetett a háztartási szabályrendelet módosítására nézve, a közigazgatási
bizottságnak a pénzügyi bizottsággal egyetértően tett azon
javaslata, hogy a pénzügyi bizottság világi elnökének, a szabályrendeletben megállapított hatásköréből vétessenek ki mindazon
teendők, melyek a tőke-pénztár kezelésére s a heti zárlatnál
való megjelenésre vonatkoznak; s e teendők ellátására alelnöki
állás rendszeresittessék.
A közgyűlés ezen javaslatot elfogadván: Lichtenstein József pénzügyi bizottsági világi elnököt, a
bizottsági ügymenet vezetésére vonatkozó hatáskörének
érintetlenül hagyása mellett, mindazon elnöki teendők
alól felmenti, melyeket a háztartási szabályrendelet a
tőke-pénztár kezelésére s a heti zárlatra nézve (Szabályr.
7., 8., 9., 11., 22., 24. és 31. §.) megszab; egyidejűleg
pedig az ekként kivont és elkülönített hatáskör betöltésére alelnöki állást szervez s erre Ujházy Kálmán
pénzügyi bizottsági tagot megválasztja.
61. (Z.) Felvétetett az egyházmegyék járulékának kivetése.
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A közgyűlés az egyházmegyék vonatkozó nyilatkozatainak
meghallgatása után
a brassói és kishonti egyházmegyék ellenében, melyek
közül előbbi csupán a régebben kötelezett összeget óhajtja fizetni,
— utóbbi pedig az évi járulék leszállítása, esetleg pedig az
államsegélyből leendő részesítés által lehetővé kéri tenni, hogy
as egyházmegye eleget tehessen kötelezettségeinek; — a többi
kilencz egyházmegye szavazata értelmében a folyó évi járulékokat
a következőleg részletezve állapítja meg:
Közalapra
/

Ker. pénztárba
koronát

137.90
150.—
300.—
___ 271.44
1579-84
___. ___ _.. 1148.52
834.48
950.56
487.64
335.50
841.44
462.32
_
480.60
__ _ .
656.76
280.40
286.40
554.56
.
245.—
845.42
934.60
137.988
856.18
6348.14
7670.90
Egyúttal: hogy a járulékok felosztása jövőre az egyes
egyházmegyék adózási képességeit feltüntető hiteles
számadatok alapján legyen megállapítható,
kerületi közgyűlésünk felhivja az egyházmegyéket,
hogy számadásaikat 5 évre visszamenőleg egybeállítva : ezekre alapított tüzetes indokolással ellátott nyilatkozataikat, illetve előterjesztéseiket a jövő évi közgyűlésre benyújtani saját érdekükben el ne mulaszszák.
62. (Z.) A Baldácsy segélyekre nézve eljárt bizottság
jelenti, hogy folyamodott:
49 egyház
(m. évben 40)
30 lelkész
( „
„
24)
26 lelkész özvegy ( „
„
28)
2 lelkész árva
(„
„
2)
Összesen tehát 107,— vagyis 13-mal több mint az előző évben.
Árva
Brassó
__
Gömör
VI sz. k. v.
Hegyalja
Kishont
Liptó _ _ _ _
Sáros
Tátraalja
Tiszavidék
XIII sz. v.

_
_ _
_.

_
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Javasolja a bizottság, hogy a f. évben is 2080 frt osztassák
ki segélyül, és pedig a lelkészekre nézve azon irányelvre való
tekintette], hogy első sorban a betegség vagy természeti csapások
által sújtottak, avagy a nehéz atyai gondokkal küzdők segélyeztessenek és pedig ezek is lehetőleg azok sorából, a kik nem
részesülnek állami és közalap segély ken.
A közgyűlés ezen javaslatot elfogadva, a folyamodók közül a Baldácsy alapból a következőket
segélyezi :
L mint pusztuló és ínséges
egyházközségeket:
140 koronával:
Plavniczát, Kun-Taploczát, Henczkót, Várgedét,
Diós-Győrt, Ózdot és Sátoralja-Ujhelyt.
Segélyösszeg: 980 kor.
II. mint építkező
egyházközségeket
egyenként
60 koronával:
Ruszkint, Nadabulát, Vizesrétet, Harasztit, FelsőPokorágyot, Ránkot, Mernyiket, Uj-Klenóczot, Szielniczet,
Isztebnét, Bárcza-Uj falut és Horkát.
Segélyösszeg: 720 kor.
III. A lelkészek közül egyenként 80 koronával:
Honéezy Ödön uj-vásári, Ohotvács Pál alsó-sajói,
Liptai Lajos eperjesi, Jungmann Géza kemenczei,
Bortnyik György kölesei, Krcsméry Miloslav jaszenovai, Vitéz Lajos pádári, Kemény Lajos osgyáni,
Zeman János abosi lelkészt.
Segélyösszeg: 720 kor.
IV. A lelkészözvegyek közül egyenkint 80 koronával:
Palásty Gáborné, Vitényi Adolfné, Vaskó Jánosné,
Bartholomaeidesz Gyuláné, Pankuch Tamásné, Ozuker
Jánosné, Farbaky Józsefné, Kmety Jánosné, Okályi
Adolfné, Benyo Jánosné és Kacska Sámuelné.
Segélyösszeg : 880 kor.
Egyenként 60 koronával :
Szalagyi Mihályné, Terray Béláné, Lám Lajosné,
Kármán Edéné, Rimler Károlyné, Nemes Pálné, Vida
Lajosné, Lehoczky Jánosné, Hodzsa Józsefné, BóhuS

ô* Gyuláné, Droppa Emiiné, Brózik Andrásné, Tomala
Lajosné és Dobsinszky Pálné.
Összesen 480 kor.
Az egyházkerületi közgyűlés felkéri egyúttal a
püspököt, hogy Dobsinszky Emilia és Emma elaggott
vagyontalan lelkészárváknak, nemkülönben Záthureczky
Kornél lelkésznek és Simkovics Pálné lelkészözvegynek
a Baldácsy alap tartalékjából való segélyeztetése iránt
belátása szerint intézkedjék.
63. (Z.) Felvétetett az ösztöndijakért beérkezett hat rendbeli folyamodványra vonatkozó előadói jelentés.
A közgyűlés a jelentés értelmében és az 1897. évi
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 62-ik pontjában
megállapított elveket tartva szem előtt:
a most folyamodott és mindannyian érdemes egyének között műegyetemi hallgató nincsen: — ezúttal
Király László bölcsészettan hallgatónak és Lajcsák
Lajos theologusnak szavaz meg tanulmányaik folytatása
végett a kerületi alapból kiutalandó és fejenként 200—200
korona ösztöndijat.
A felmaradó 750 kor. a püspök kezeihez utaltatik
oly czélból, hogy ezen összeget a mutatkozó szükséghez képest hittanintézetünk hallgatóinak segélyezésére
fordítsa.
64. (Z.) Olvastatott Radvány István egyházkerületi tűzkárbiztositó biztosnak évi jelentése, mely szerint a Fonciére pesti
biztosító intézetnek az 1899/1900. évi biztositások után
díjbevétele és illetéke volt
9051 kor. 88 fillér.
Ezzel szemben az egyházkerület pénztárának kifizetett a
főügynökség
egyházi biztositások után
4 0 ° / o = 3 3 8 7 kor. 0 4 fillért,
egyházi hivatalnoki biztosítás után
40% = 509 „ 82 „
egyházi hivatalnoki terménybiztositás
után
20%=
4 „ 51 „
Összesen 3901 kor. 37 fillért.
Ezek szerint a tiszta bevétel kitett
az 1899/900-ik évben
5150 kor. 51 fillért.
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Szembén a mult évi' 3707 kor. 7 fillér bevétellel, az egyházkerület bevétele a f. évben 194 kor. 30 fillérrel gyarapodott.
A lefolyt évben tüzkáreset volt:
Komlés-Keresztesen, hol 910,
Alsó-Sajón,
hol
96,
Izsák falván,
ahol 156,
és Kis-Szebenben,
ahol 2000 korona
lett kifizetve.
Összesen kifizetett tehát az intézet károkért: 3162 koronát.
A mult évben hasonló czimen kifizetett 3208 kor. 34 fillért.
Megemlíti végül a jelentés, hogy a henczkói egyház részéről
csak legújabban bejelentett és 5000 koronát kitevő kár ezidőszerint a becslés stádiumában van.
A jelentés örvendetes tudomásul szolgál s az egyházkerületi közgyűlés Radvány István kerületi tűzkárbiztositási biztosnak e téren is odaadó, önzetlen és
eredményes fáradozásáért őszinte és elismerő köszönetét nyilvánítja.
65. (Z.) A előbbeni (64-ik) ponttal kapcsolatban felvétetett
az árvái egyházmegyének f. évi XV-ik sz. közgyűlési határozatában foglalt azon bejentése,
inely szerint azon egyházközségek, melyek „félreértés" folytán
az Adriai biztosító társulatnál biztosították épületeiket, az erre
vonatkozó kötések lejárta után értékeiket a Fonciére biztosító
társulatnál kötelesek biztosítani.
Közgyűlésünk a bejelentést ezúttal tudomásul veszi,
mindazonáltal abban az értelemben, hogy a nevezett
egyházközségek értékeiket, mihelyt biztosításuk az
Adriai biztosító társulatnál lejár, kötelesek a Fonciére
pesti Jbiztositó)intézetnél biztosítani.
66. (Sz.) Olvastatott az egyházkerületi nyugdij-intézeti
bizottság évi jelentése, mely szerint a bizottság a mult évi
kerületi gyűlés óta két ülést tartott, u. m.: 1899. november
30-án és 1900. május 25-én. Een ülésekben a következő határozatokat hozta a bizottság:
1. A nyugdíj igények biztosítására 13 hazai biztosító-intézettel
tárgyalásokba bocsátkozott, melyek közül érdemleges ajánlatot
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adott az I-ső magyar általános biztosító-társaság ós a Pesti
Formiere biztositó-társaság.
2. A nyugdíjaztatás iránt beérkezett folyamodványokra
nezve elhatározta a bizottság, hogy a nyugdíjaztatási kérvényeket a válság eldőltéig függőben hagyja, s csakis az özvegyek
és árvák igényeit tárgyalja érdemlegesen, ennélfogva a következő nyugdijakat szavazta meg a bizottság: özv. Holub Józsefnénak 200 Irtot, özv. Terray Bélánénak 1898. évi deczember
hóra 16 frt 66 krt és 1899. január 1-től 200 frtot; özv. Baltazár
Antalnénak 1899. ápril 1-től juni 30-ig 25 frtot, 1899. juli 1-től
évi 100 frtot; özv. Zimann Jánosnénak 1899. szept. 1-től decz.
31-ig 33 frt 34 krt, 1900. január 1-től pedig évi 100 frtot;
özv. Kármán Edénének 400 koronát; özv. Böhmisch Edénének
400 koronát; özv. Holkó Mihálynénak évi 100 koronát. Végül
Kármán István lelkészt a nyugdíjintézet tagjául elismerte.
A nyugdíj intézeti bizottság által tárgyalt összes
ügyek alapszabályszerüleg intéztettek el, tudomásul
vétetik, s a nyugdíj intézeti bizottságnak buzgó és
szakszerű működéséért közgyűlésünk elismerést és
köszönetet szavaz.
Meleg köszönetét fejezi ki közgyűlésünk, az érdemleges ajánlatot tett két biztosítási intézetnek, tanúsított készségükért és a tájékoztató mathematikai kiszámításért.
67. (Z.) Felvétetett és tárgyaltatott az egyházkerületi árvaházi
bizottságnak évi jelentése, mely utalással az ez évben is szétküldött jelentésnek bővebb adataira, az árvaház működéséről a
következők szerint számol be:
A bevétel 1887 frt 37 krt tett ki, mely összeg a kerülettől
nyert 3300 frttal és az 1898-iki maradványnyal együtt 5329 frt
82 krra szaporodott.
Ezzel szemben a kiadás 5116 frt 61 Lrral szerepel.
Ezen összegből az intézet 23 fiu és 15 leány; összesen
tehát 38 növendéket gondozott, iskoláztatot és nevelt.
Egy-egy gondozottra átlag 123 frt 54 kr esett. (A mult
évbeni 130 frt 65 krral szemben.)
A 38 növendék anyanyelv szerint:
magyar: 24, német: 6, tót: 8.
7

Á gondozottak közül 2 leány a ker. polg. j leányiskolában,
2 fiu a rozsnyói gymnasiumban, 3 növendék pedig az eperjesi
tanítóképző-intézetben nyert kiképzést.
A többiek a rozsnyói népiskola különböző osztályaiba jártak.
A gondozottak, tanulásbeli előmenetele, szorgalma és viselete
általában jó, egészsége pedig kedvező volt.
Ingyenes árva volt 28. Ezeken felül 4 növendék egyenként
évi 80 frt, 6 pedig évi 150 frt tartásdijat fizetett. Ez utóbbiak
a budapesti prot. orsz. árvaháztól vétettek át, s az ingyenes
árvákkal teljesen egyenlő ellátásban részesültek.
Bár a lefolyt évben alapítvány nem tétetett, az egyházmegyék
köréből a vezetők buzgó közreműködésének eredményekép, tekintélyes adományösszegek folytak be.
/
Es pedig:
a gömöri e. megyéből
... 337 frt 66 kr.
a XIII szep. v. e. megyéből
... 260 » 61 n
a VI. sz. k.
. . . 184
n
a hegyaljai
... 110 V 67 n
»
a tátraaljai
5 n
...
85
n'
a tiszavidéki
__
51 » 96 »
n
a liptói
80 »
...
32
n
a brassói
98 v
...
29
D
a sáros-zempléni
...
18 » 73
a kishonti
11
v
»
és az árvái
6 »
Az E. E. E. gyám intézettől
. . . 180
.
5
Külföldről pedig
...
47
...
folyt be.
Házi bevétel volt: 474 frt 94 kr., a karácsonyi gyűjtés
pedig 44 frt 5 krt eredményezett.
Sajnálattal emlékezik meg a jelentés a nagy veszteségről,
mely az intézetet Gaál János rozsnyói egyházi felügyelőnek és
egyúttal az árvaházi bizottság elnökének elhunytával érte.
Kéri, hogy Gaál János emléke jegyzőkönyvileg megörökíttessék,
hogy az ekként megüresedett árvaházi világi elnöki állás
betöltessék,
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íiogy tekintettel arra, miszerint a budapesti orsz. prot.
árvaház jelenlegi szlik épületében el nem helyezhető növendékeinek egy részét évi 150 frt tartásdíj fizetése mellett árvaházunkban óhajtja elhelyezni: ez'irányban az egyházkerület elnöksége hatalmaztassék fel az orsz. prot. árvaház vezetőségével
megfelelő szerződés kötésére, kikötvén ebben azt, hogy
1. hozzánk csupán ág. h. ev. növendékek és ezek is
2. csak oly neműek legyenek küldhetők, a minők számára
intézetünkben éppen hely kínálkozik,
3. ha pedig oly leánynövendékeink lennének, kiknek továbbképzése tanítónőképző intézetnek látogatását igényelné; ezeket
fogadják el cserébe, adván helyet tök más oly növendékeket,
kiknek iskoláztatása a rozsnyói tanintézetekben lehető;
végül kéri, hogy az 1898-iki ker. gyűl. határozat értelmében
az államsegély kieszközlése tárgyában beadandó kérvénynek
kedvező elintézését az egyházkerület elnöksége az állani kormánynál támogatni és kieszközölni szíveskedjék, mert az árvaház annyira küzd a szegénységgel, hogy alaptőkéjének kamataiból
kiadásainak egy negyed részét sem fedezheti, s mert az egyház
érdekeinek előmozdítása mellett állami kötelességeket is teljesítvén, államsegélyben való részesítése méltányos és indokolt.
Az egyházkerületi közgyűlés örömmel látja árvaházának fokozatos fejlődését, s ezért az árvaházi
bizottságnak az intézet buzgó és czéltudatos vezetéseért
elismerő köszönetét, az intézet munkásainak pedig a
rendelkezésre álló szerény eszközök daczára is felmutatott sikeres működésükért elismerését nyilvánítja.
A veszteség fájó érzetével veszi tudomásul az
árvaházi bizottság fáradhatlan tevékenységű és áldozatkész világi elnökének: Gaál Jánosnak gyászos elhunytát. Emlékét követendő példaképon jegyzőkönyvileg
megörökíti és fájdalmas részvétének a gyászoló családdal nyomban leendő tolmácsolására az egyházkerület
elnökségét felkéri.
Az ekként megüresedett árvaházi bizottsági világi
elnöki állásra közegyházunk^és humanitárius intézményei iránt eddig is e'Jénk érdeklődést és tántorithatlan
r

Ä iôó Cl
buzgalmat tanúsított Hevessy Bertalan . . . egyházfelügyelő és egyetemes törvényszéki bírót közfelkiáltással megválaszt] a, s őt ezen diszes állásban működésére Isten bőséges kegyelmét kivánva, melegen üdvözli.
/ /

Őszinte örömének ad kifejezést az országos prot.
árvaház és kerületi árvaházunk között létesült testvéries
összeköttetés fölött, és ezzel kapcsolatban felhatalmazza
az egyházkerület elnökségét, hogy a tárgyalásokat a
fentnevezett két intézet vezető köreivel bevezetvén, az
árvák kölcsönös kicserélhetésének és továbbképzésének
módozatai tekintetében a szerződést az árvaházi bizottság fent megjelölt kikötéseinek figyelembe vételével, s
a közigazgatási bizottság meghallgatásával megkötni,
s az eredményt a jövő ker. gyűlésnek bejelenteni szíveskedjék.
Végül felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy az
államsegély kieszközlése tárgyában az árvaház részéről
benyújtandó kérvényt a magas kormányhoz juttatni, s
annak kedvező elintézését kieszközölni sziveskedjék.
68. (M.) A tátrai fürdőtelepeken való lelkészi szolgálat, vaamint az uj-tátrafüredi templom ügyének rendezése; továbbá
a tátra-lomniczi templomépítés ügyében Kullmann János tátraaljai egyházmegyei felügyelő részletes jelentést tesz. E szerint a) a mindkét protestáns egyház híveinek, de különösen
néhai dr. Szontagh Miklós fürdőtulajdonos adományából létesített uj-tátrafüredi templom vagyonának kezelése, a meglevő kis tőkének gyarapítása és a lelkészi szolgálatnak egyházkerületünk és a ref. testvér-egyházkerület által leendő ellátása
tekintetében, dr. Szontagh Miklós elhalálozása következtében
-végleges rendezésre, illetve határozathozatalra van szükség.
b) A tátra-lomniczi templomépítés ügyében előadó jelenti,
hogy a gyűjtések mindkét prot. egyház körében és részvétével
folyamatban vannak s a templomépitő bizottság, élén Pejassevich Katinka grófnővel, eddig már 8000 koronát gyűjtött, de
még mindig 6000 korona összeg hiányzik az építési költségek
telj es fedezhetéséhez. Egyben az építési bizzottságnak egyházkerületünkhöz intézett segély-kérvénye felolvastatott.
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A közgyűlés kimondja, miszerint egyházkerületünk
és a ref. testvéregyházkerület képviseletében eljárt
Kullmann János tátraaljai egyházmegyei felügyelő, másrészről néhai dr. Szontagh Miklós özvegye, úgyis mint
az örökösök képviselője között létrejött s a beterjesztett jegyzőkönyvben körvonalozott megállapodásokat
köszönettel tudomásul veszi s elhatározza, hogy a Tátrában állandóan nyaraló vendégek sorából egy hattagú
templom-bizottság választassák fele részben egyházkerületünk, fele részben a ref. testvér-egyházkerület
által, mely bizottság elnökét megválasztván, magát a
fürdővendégek sorából tetszés szerinti számban kiegép

szitheti. A bizottságba a maga részéről Szontagh Ábrahámot, Bäsch Gyulát és Kullmann Jánost megválasztja.
A bizottság kötelessége leend a templom-alapra való
további gyűjtéseknek eszközlése, a templom tőkéjének
gyarapítása; másrészről felhatalmazza a bizottságot arra,
hogy a templom fentartási költségeit megállapíthassa.
A bizottság köteles minden évad végén számadásait a
két egyházkerület közgyűléseihez jóváhagyás végett beterjeszteni. A templom-alapnak s jövedelmeknek pénztári kezelésével a tátraaljai egyházmegye bizatik meg.
A megalakult bizottság felhivatik, hogy mielőbbi
feladatául ismerje a z u j tátrafüredi templom tulajdonjogának a tiszai ág. hitv. evang. és a tiszamelléki ev. ref.
egyházkerületek mint közös tulajdonosok javára leendő
telekkönyvi bekebelezését.
A közgyűlés továbbá felhatalmazza az elnökséget,
hogy a tátra-lomniczi templom ügyének fentebbi módon
való rendezéséhez képest az előzetes tárgyalásokat tegye
meg s egyszersmind maga részéről a templomépitésre
100 koronát megszavaz.
Végül e határozatok, hasonló értelmű határozatoknak meghozatala czéljából, a tiszáninneni ref. testvéregyházkerülettel közöltetni rendeltetnek.
69. (S.) A mult évi kerületi gyűlés 70. pontja mellett beterjeszti a kerületi számvevőszék a maga jelentését. E szerint
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az 1896-—1898. évi számadások mult év deczember havában
vizsgáltattak felül, az azokra tett észrevételeket közölte a számvevő külön-külön az érdekelt egyházmegyékkel. — Az 1899-iki
szintén megvizsgált számadásokra vonatkozólag következők az
észrevételek: 1. Több egyházmegyénél állandóan fogy a vagyon,
mivel a bevételek nem fedezik a közigazgatás költségeit (Hegyaljában 98-97 frt, Kis-Hontban 166-13 frt, Tiszavidéken 68-76 frt).
2. Több egyházmegye nem tett eleget az Egyh. Alk. 291. §-ának és az 1897. évi ker. közgyűlés jzkve 59. sz. határozatának,
így Árva nem részletes számadást, hanem csak összesitett kimutatást ad. Azonkívül jelentékeny ott a kamathátralék (1250
frt 17 kr.), sok a pénztárban a készpénz. A tanítók mind hátralékban vannak a tanitói nyugdíjintézetbe fizetendő járulékaikkal.
— Gömör a ker. segély-, az egyet, nyugdijintézeti illetékekről,
offertóriumokról nem tesz említést számadásaiban. — Kishontban a tanitói segély pénztárról (nyugdíj-pénztár) a kezelő rendszeres számadás helyett napló-másolatot terjeszt fel. — Liptó a
papi és tanitói nyugdíjintézet számadását nem terjesztette fel,
a stipendiumi alapnál nem a polgári évvel zárják a számadást.
— A Hat szabad kir. városi és a Tizenhárom
szepesi városi
egyházmegyék számadást nem adtak. Ez utóbbi számadás helyett jegyzőkönyvi határozatot terjeszt az egyházker. számvevőszék elé, melyben azt kívánja: „hogy a pénztárnok ne terheltessék még több kimutatás készítésével, mert a járulékokról és
adókról úgyis mindig két példányt állit össze, melyek egyikét
a ker. pénztárhoz, a másikat az egyházmegyének beszolgáltatja,
hol az behatóan felülvizsgáltatik. Továbbá hogy a XIII városi
és tátraaljai egyesitett papi nyugdíjintézet csak tudomásvétel
végett mutatja be számadását az egyházmegyei közgyűlésnek,
mivel felülvizsgálása nem az egyházmegyéhez tartozik." A volt
hét bányavárosi egyházmegye számadásaira vonatkozólag pedig
azt mondja, hogy a volt foesperes vagy pénztáros adhat felvilágosítást. — 3. A főgymnásiumok közül csak Igló és Nyíregyháza adott számadást. Iglón nincsen vagyon-kimutatás, Nyíregyháza nem a polgári évvel zárja a számadást. — 4. Az 1897-ik
évi ker. közgyűlés jzkve 59. sz. határozatával elfogadott minta
a szükséges utasítással minden egyházmegyének megküldetett

— 103

-

és néhány egyházmegyében már ezen minta alapján állították
össze a mult évi számadást. — 5. A számvevőszék elintézte
Fejér Gyula pürkereozi lelkésznek a brassói egyházmegyei számvevőszék határozata elleni fölebbezését oly módon, hogy" az
1895—1898. évi számadásokat a kifogásoknak megfelelően helyesbiti és az 1899. évi számadást az egyházmegyei számvevőszék utasítása szerint újra összeállítani tartozik. — 6. Mivel a ker.
számvevőszék rendelkezésére bocsátott számadások egyrészt
hiányosak, másrészt fel nem terjesztettek, az egyházmegyék
vagyon-állását feltüntető kimutatás nem volt összeállítható. Sőt
az Egyh. Alk. 291. §-ában biztosított felügyeleti és ellenőrzési
jogát sem gyakorolhatja a ker. számvevőszék, ha az egyházmegyék nem tesznek eleget törvényszabta kötelességeiknek. Azért
a ker. számvevőszék azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűlés elé, hogy az intézkedjék az iránt, hogy azon egyházmegyék,
melyek ezen jelentés szerint számadásaikat hiányosan terjesztették
a ker. számvevőszék elé, a hiányokat pótolják, a VI szab. kir.
városi és XIII szepesi városi egyházmegyék pedig — ez utóbbi
a volt VII bányavárosi számadásokat is — összes számadásaikat haladéktalanul a ker. számvevőszék rendelkezésére bocsássák.
A ker. közgyűlés a jelentésnek tudomásul vétele mellett az egyes érdekelt egyházmegyéket arra kötelezi, hogy
a számvevőszék által kifogásoltakat és a hiányokat
haladéktalanul pótolják. A számvevőt, illetőleg a számvevőszéket pedig utasítja, hogy a kötelességeiket mulasztó egyházak és iskolák iránt a zsinati törvény vonatkozó rendelkezései értelmében járjon el.
Szeptember 28-ikl ülés.

70. (S.) Az egyházkerületi gyámintézet évi működéséről
szóló jelentésre vonatkozólag
a kerületi közgyűlés kerületi gyámintézetünknek saját
hatáskörében tett intézkedéseit és hozott határozatait — melyek az ezen jegyzőkönyvhöz mellékletképen csatolt kerül, gyámintézeti közgyűlési jegyzőkönyvben foglalvák — helyeslőleg tudomásul veszi és
mindazoknak, a kik ezen áldott intézetünk érdekében
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úgyis mint ügyvezetők, úgyis mint jótékonyan alapítók,
gyűjtök és adományozók az elmúlt év folyamában is
buzgólkodtak, a maga részéről is elismerést mond,
egyházaink és minden rendű tanintézeteink mindnyájának szivére kötvén ezentulra is a gyámintézet áldástterjesztő buzgó munkáját, valamint a gyámintézeti
alapszabályoknak minden részleteiben való pontos betartását ;
a gyámintézet részéről a kerül, közgyűléshez terjesztett kérelmekre nézve határozván: hogy a kerületi
gyámintézet pénztárának kezelése ezentulra a kerületi
központi pénztárba tétetik át, valamint hogy az egyházmegyei elnökségek arra köteleztetnek, miszerint szigorúan
ellenőrizzék azt, hogy az egyes egyházközségek már
akár a gyámintézettől, akár a Gusztáv Adolf-egylettől
nyert segélyeket csakis azon czélokra fordíthassák,
melyekre azok kérve voltak és megszavaztattak, e czélból esetről-esetre és helyről-helyre hivatalból kiállított
és igy hiteles beszámolást követelvén be a segélyezett
egyházközközségektől.
71. (G.) Napirendre került a jövő évi közgyűlés kitűzése.
jövő évi közgyűlés helyének kitűzésével az elnökség bizatik meg.
72. (Sz.) Olvastatott a liptói egyházmegye f. évi augusztus
hó 6-án tartott közgyűlésének 20-ik jkvi sz. a. határozata, melyben felkéri közgyűlésünket, hogy tegyen felterjesztést az egyetemes közgyűléshez, miszerint a Reischel Károly-alapitványra
vonatkozó mult évi 93. jkvi sz. a. határozata, — melylyel a liptói
és árvái egyházmegyék által támasztott jogigény elbírálását a
törvénykezési útra utasítja, — akként értelmeztessék: hogy az
ez ügyben eljárni hivatott biróság választott biróság legyen.
Ezzel kapcsolatban püspök jelenti, miszerint nevezett egyházmegyék már megnevezték a maguk részéről a választott bírákat.
Miután az arányosításról hozott törvény 23-ik §-a
azt rendeli, hogy az egyházmegyék elkülönítése folytán
előállott vitás igények elbírálására választott biróság
illetékes; közgyűlésünk a liptói egyházmegye határo-
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zatát magáévá teszi s azon kéréssel járul az egyetemes
közgyűléshez, hogy a mult évi 93. j k vi sz. a. hozott
határozata értelmezéseként mondja ki azt, miszerint a
liptói és árvái egyházmegyék által a Reischel Károlyalapitvány tárgyában támasztott jogigény elbírálására
— az idézett törvény értelmében — választott bíróság
illetékes.
73. (M.) A liptói egyházmegye által jóváhagyás végett beterjesztett „Tranovszky"-alapitványi alapszabály tervezet kerülvén
tárgyalás alá:
a közgyűlés kimondja, hogy miután az egyházkerület
e tárgyban hozott eddigi határozatainak az alapítók
mindezideig eleget nem tettek s főként a mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvények 85. pontjában
az utolsó bekezdésben foglalt s a Liptó-Szt.-Miklóson
/

1896-ban alakult „Ag. hitv. evang. hittanhallgatók- és
tanitóképezdei növendékeket segélyező-egylet" ügyével
kapcsolatosan hozott határozatnak meg nem feleltek,
az E. A. által előirt alakban, különös figyelemmel annak
31. §-ára, ennélfogva az érdemleges elintézésbe ezúttal
sem bocsátkozhatik s a benyújtott alapszabály-tervezetet, a liptói egyházmegye utján, az alapitóknak visszaadatni rendeli.
74. (M.) A Liptó-Szt.-Miklóson 1896-ban alakult „Ág. hitv.
evang. hittanhallgatók- és tanitóképezdei növendékeket segélyezőegylet" alapszabály-tervezetének jóváhagyása és az egyházegyetem közgyűléséhez való felterjesztése tárgyában
a közgyűlés a fenti 73. pontban foglalt határozat okából
érdemileg szintén nem intézkedhetik s az iratoknak a
liptói egyházmegye utján az alapítók részére leendő
visszaküldését elrendeli.
75. (Z.) Elnökség jelenti, hogy a liptói egyházmegye által
a dunáninneni egyházkerülettől zsinati költségek czimén igényelt
431 frt 45 krnak kifizetése iránt ezen egyházkerülethez intézett
megkeresés elutasitólag intéztetett el és hogy a liptói egyházmegye ide vonatkozó igényét per utján kivánja érvényesiteir.
Tudomásul szolgál.
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76. (Sz.) A múlt évi egyházkerületi közgyűlés 86. jkvi sz.
a. határozatára püspök jelenti, hogy a girálti egyházközség elöljárósága az idézett közgyűlési határozat által kötelezőleg megállapított feltételeknek eleget tevén: az iskola államosítására
vonatkozó s hozzá a séros-zempléni egyházmegye utján felterjesztett szerződést az egyházker. elnökség megerősítette.
Helyeslő tudomásul vétetik.
77. (S.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve
89. pontjánál jelenti a püspök, hogy a supplicatióra vonatkozólag — melynek eltörlését a XIII szepesvárosi egyházmegye
közgyűlése határozatában ezúttal is újból szorgalm azza — a
kerül. Collegium igazgatósági választmányának mult évi azon
felterjesztése, melyek értelmében „a supplicansoknak a dunátituli és némely más egyházkerületbeli egyházmegye területéről
történő elutasításával szemben szerezzen érvényt az egyetemes
közgyűlés a supplicatio fenntartását kimondott határozatának",
a mult évi egyetemes gyűlés által (jkv. 107. sz.) nyilatkozat
végett a dunántuli egyházkerületnek kiadatott.
Az egyházkerületi közgyűlés bevárja e tárgyban
az egyetemes közgyűlés határozatát.
78. (N.) A hegyaljai egyházmegye annak indokolásával,
hogy az uj beosztás folytán közigazgatási költségei a hozzája
csatolt Miskolcz kivételével erőtlen, szegény, közsegélyért kérvényező, nagyobbrészt Ínséges egyházak járulékaiból fedezni
képtelen, az uj beosztás óta közigazgatási költségeit a régi
hegyaljai egyházmegye közigazgatási tőkéjének aránylagos megosztásából nyert 876 frtból fedezi s ezen összeg a mult év
végével 605 frt 57 krra olvadt le, szóval tőke fogyasztásból él,
mult évi kérését megújítva, az iránt kérelmez a kerületi közgyűléshez, hogy területe megnagyobbittassék s a kerülettől
állandó évi közigazgatási segélyben részesüljön.
Jelen közgyűlés jk. 61-dik pontja alatt hozott
határozattal a segélyezési kérvény ezen idő szerint
elintézést nyervén, kerületi közgyűlés azzal adja vissza
a hegyaljai egyházmegyének felterjesztését, hogy a
terület nagyobbitás módozatára nézve részletes javaslatát adja be a következő évi közgyűlésnek,
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79.jľ,(M.)* F elvétetett a hegyaljai egyházmegye f. évi aug.
hó 2-án tartott közgyűlésének 20-ik jkvi sz. a. azon határozata,
melyben a zemplén-csanálosi egyházközségnek f. évi junius
hó 10-e'n tartott közgyűlésében hozott s a lelkész-tanitóság
külön választásával önálló tanítói állás rendszeresítésére vonatkozó határozatát helybenhagyja s azt hozzájárulás és megerősítés végett jelen közgyűlésünkhöz felterjeszti.
Közgyűlésünk a felolvasott ügyiratokból meggyőződvén arról, hogy az önálló tanítói állás szervezése az egyház híveire az eddiginél nagyobb terhet
nem ró, s meggyőződvén arról is. hogy a szervezendő
tanítói állás részére annyi javadalmazás biztosíttatott,
miszerint annak az állami segélyből leendő kiegészítése
várható,
a zemplén-csanálosi önálló tanítói állás
szervezése tárgyában hozott egyházmegyei határozatot
jóváhagyja; minthogy azonban a tanítói hivány be
nem mutattatott, utasítja a hegyaljai egyházmegyét
a hiványnak az egyháztól való beszerzésére s annak
az egyházker. elnökséghez leendő felterjesztésére.
80. (M.) Tárgyalás alá került a liptói esperességnek felterjesztése, melyben az állami anyakönyvvezetés életbeléptetése
folytán a lelkészeket ért jövedelemcsökkenés kártalanításának
az államkormánynál leendő kieszközlését kéri.
Miután az állami dotáczió felemelésének kérdésében jelen közgyűlés által hozott határozat e részben
is intézkedik, ujabb határozathozatalra nincs szükség.
81. (M.) A liptói egyházmegye inditványa felett, mely szerint az egyházmegyék meghallgatása nélkül az egyetemes nyugdíjintézet szabályrendelete ne legyen változtatható,
a közgyűlés napirendre tér, miután az E. A.
rendelkezései szerint az egyházmegyékhez való leszállításnak csupán közteherviselésre vonatkozó változtatások esetén van helye.
82. (M.) Előterjesztetik a liptói egyházmegye inditványa, mely
szerint az egyházkerületi tanitóképesitő bizottságban tót nyelvet
beszélő tanitó is legyen és a theologián a tót ajkú növendékek
a tót nyelvben is kiképeztetést nyerjenek,
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A közgyűlés az indítvány felett napirendre tér,
miután a két intézetben eddig is követett gyakorlat az
indítvány megtételére semmi okot sem adhatott.
83. (M.) A liptói egyházmegye indítványa, hogy tanitói oklevelet
csak tanítóképzőt végzett növendékek nyerhessenek,
mint a fennálló törvények szigorú intézkedései
mellett teljesen tárgytalan — visszautasittatik.
84. (M.) Tárgyaltatott Kovács Gyula sókuti lelkész felebbezése
melyben a tiszavidéki egyházmegye 1900. évi aug. 9-én NagyKárolyban tartott közgyűlésének jegyzőkönyvében 7. pont alatt
foglalt határozatát, mely ellene a fegyelmi eljárás megindítását
rendeli el, — hatályon kivül helyezni kéri.
A közgyűlés az ügyészi vélemény meghallgatása
után a tiszavidéki egyházmegye fegyelmi eljárást
elrendelő határozatát jóváhagyja.
85. (Sz.) Felvétetett a gömöri egyházmegye f. évi julius
hó 31-én tartott közgyűlésének 39-ik j k vi sz. a. hozott azon
határozata, melyben a rudnai és nadabulai leányegyházaknak
elemi iskolájuk államosítását kimondó határozata jóváhagyatik,
s hozzájárulás és megerősítés végett jelen közgyűlésünkhöz felterjesztetik.
Tekintettel arra, hogy a nevezett leányegyházak
az iskolájuknak fenntartásához szükséges anyagi eszközökkel nem rendelkeznek, s tekintettel arra, hogy az
iskolák átadásánál szerződésileg kikötött feltételek egyházunk felekezeti érdekeit kellőképen biztosítják; közgyűlésünk a rudnai és nadabulai iskolák államosítása
tárgyában hozott egyházmegyei határozatot jóváhagyja.
86. (Sz.) Felvétetett a tiszavidéki egyházmegye f. évi augusztus hó 9-én tartott közgyűlésének 28-ik jkvi sz. a. határozata
melyben a kölesei egyházközség által a lelkész-tanitóság különválasztását s önálló tanitói állás rendszeresítését kimondó s f.
évi julius hó 15-én tartott közgyűlésében hozott határozat jóváhagyatik s megerősítés végett jelen közgyűlésünkhöz felterjesztetik.
Miután a kölesei egyházközség az iskola fenntartásával járó rendes terheken kivül a tanitói fizetés
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fedezésére 132 koronát biztosított s ekként annak az
állami segélyből leendő kiegészítése várható: a kölesei
önálló tanítói állás szervezése tárgyában hozott határozat jóváhagyatik; minthogy azonban a tanítói hivány
be nem mutattatott, utasittatik a tiszavidéki egyházmegye, hogy a hiványt a kölesei egyháztól bekivánván,
azt megerősítés végett az egyházkerületi elnökséghez
terjeszsze fel.
87. (Sz.) Felvétetett Becser Endre és Baltazár János ev.
elkészeknek, mint a Sexty-féle végrendelet végrehajtóinak felebbezése, a gömöri egyházmegyének f. évi julius hó 31-én tartott
közgyűlésében 15-ik j k vi sz. a. hozott azon határozata ellen,
melyben a k övi egyházban elhelyezett Sexty-féle könyvtárnak
Eperjesen, a ker. collegium theol. tanintézeténél leendő elhelyezését rendeli el.
Miután a gömöri egyházmegye elnökségének közgyűlésünkön tett hivatalos bejelentése szerint a Sextyféle végrendelet végrehajtói felebbezésüket időközben
visszavonták; tekintettel az egyházmegyei határozat
azon indokolására, mely szerint a könyvtár nem használtatik, uj könyvekkel nem gyarapittatik, s az alkalmatlan könyvtári helyiség miatt a könyvek elromlanak:
az egyházmegyének a Sexty-féle könyvtár áthelyezésére vonatkozó határozata jóváhagyólag tudomásul
vetetik.
88. (Z.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyv 84-ik pontja
kapcsán püspök jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés a ráhói
egyházközségnek az adókulcs tárgyában a kishonti egyházmegye
1898. évi jegyzőkönyve VII. pontjában hozott határozata ellen
bejelentett; — mult évben tartott kerületi közgyűlésünk fent
hivatkozott pontja alatt hozott rendelkezése szerint azonban
alaki okokból visszaadatni rendelt felebbezése tárgyában a nevezett egyházközségnek, közgyűlésünk határozata ellen beadott
felfolyamodása folytán:
— azért, mert a ráhói egyház első sorban egyházkerületünk határozatát kérte ki, s igy eljárását formailag kifogásolhatónak nem találta: — kerületünknek a felebbezést vissza-

adatni rendelő határozatát feloldotta (89. p.); és közgyűlésünket
a felebbezésnek elintézésére hivta fel.
Közgyűlésünk a fentemiitett egyházközségi felebbeze'st az egyetemes közgyűlés határozata folytán elfogadja és ehez képest a kishonti egyházmegyének neheztelt határozatát, — miután a szóban forgó kérdés egyházi alkotmányunk értelmében közigazgatási uton bírálandó el, — érdemben felülvizsgálja; és ehez képest a
kishonti egyházmegye neheztelt határozatát,
tekintve, hogy egyházi törvényeink értelmében az
adókulcs megállapításából eredő vitás kérdéseknek utolsó
sorban jelentkező birói fóruma az egyházmegyei közgyűlés, ennek ez ügyben hozott határozata pedig csupán a zsinati törvények végrehajtását cze'lozó előkészítő
határozatnak tekinthető: ezen, valamint az abban felhozott helyes indokok alapján: — helybenhagyja.
89. (Z.) A tuhrinai fiókegyház híveinek a sárosi egyházmegye
1899. évi jegyzőkönyve 18-ik pontjában foglalt azon határozata ellen beadott felebbezésére, mely szerint a zsegnyei tanitó
részére igás napszám szolgáltatásának kötelezettsége állapíttatott meg;
a közgyűlés a neheztelt egyházmegyei határozatot
helybenhagyja az abban felhozott helyes indokokon felül
még azért is, mert a nevezett egyházmegye esperesének
különben is csak feltételesen tett nyilatkozata a folyamodó fiókegyház híveinek javára, — hiványon alapuló
javadalomnak megcsonkítására: jogalapul semmi esetre
sem szolgálhat; —- és mert panaszosok a szóban forgó
igás napszámot az átcsatolás előtt az ó-falvi kántortanítónak különben is tényleg fizetvén, ezen szolgálmányra
az átcsatolás folytán illetékes zsegnyei tanitó nevezettektől jogosan tarthat igényt.
90. (N.) Elnökség bemutatja a nyíregyházi egyháznak az
egyházi Alkotmány 44. és 48. §§-ai alapján készített, a tiszavidéki egyházmegye f. évi közgyűlésén tárgyalt, némely módosításokkal elfogadott s/megerősítés végett a kerülethez felterjesztett helyi szabályrendeletét,

-

Iii

-

Minthogy a szóban levő helyi szabályrendelet 1.
§-ában az anyaegyház körebe a missiói körbe tartozó
szórványhelyeket is bevonja s a zsinati törvény 30-dik
§-ában foglalt rendelkezés értelmében parochiális köröket
nem alkot, felhívja kerületi közgyűlés a nyíregyházai
egyházat, hogy szabályrendeletének ide vonatkozó pontjait módosítsa, az igy módosított helyi szabályrendeletet két egyenlő példányban terjeszsze fel. Egynttal felhatalmazza a kerületi elnökséget, hogy az igy módosított helyi szabályrendeletet megerősítési záradékkal
lássa el.
91. (N.) Tiszavidéki egyházmegye beterjeszti jóváhagyás végett az egyházmegyei tanitó-egyesület alapszabály tervezetét.
Kerületi közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye által
felülbírált s egyes pontjaiban módosított alapszabály
tervezetet a következő pótlásokkal, illetve módosításokkal
erősiti meg: 3. § a.) Az egyesületnek kötelezett tagja
a rendes dijlevéllel ellátott tanító, ki az esperesség valamely iskolájában működik. E § pontjai közé beveendő még 6-dik pont gyanánt: 6. A gyűlésen részt
vett tanítók útiköltségeit az illető egyházak fedezni tartoznak.
Aj 1. beveendő „az egyházmegyei rendes közgyűlés
előtt tartassék meg."
6. §. 2. Felosztás esetén a -kimutatott vagyon az
esperesség tanitói özvegyeinek és árváinak segélyalapjára fordíttassák.
Közgyűlés felhívja a tisza-vidéki egyházmegyét,
hogy az igy módosított alapszabály tervezetet két egyenlő
példányban a kerületi elnökséghez terjeszsze fel.
92. (G.) Olvastatott Kun Bertalan tiszáninneni ev. ref. püspöknek Miskolczon, 1900. évi szeptember 21-én 1257. sz. a. kelt
s püspökünkhöz intézett megkeresése, melyben utasíttatni kéri
egyházkerületi tanitóképezdénk igazgatóját az iránt, hogy valahányszor^ev. ref. tanítójelöltek jelentkeznek tanítóképesitő vizsgálatra, ehhez mindannyiszor hivja meg az abauj-vajkóczi ev.
ref. lelkészt, mint állandóan megbízott vallástanárt, hogy a val-
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lástanban való készültségük és az egyházi énekben való jártasságukról személyes meggyőződést szerezhessen s a tanitói oklevelet aláírhassa.
A megkeresésben
foglalt azon közlést, hogv
*
* az
eperjesi egyházkerületi tanitóképezdében tartandó tanképesitő vizsgálatra jelentkező cv. ref. hitvallású jelöltek részére a vallástanból és az egyházi énekből kivánt
osztályzat kiállítására az abauj-vajkóczi ev. ref. lelkész,
mint a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület által állandóan megbízott vallástanár jogosult, a közgyűlés tudomásul veszi s a tanítóképezde igazgatóját ehhez képest
utasítja. Egyébként azonban a megkeresésnek oly értelemben, hogy nevezett vallástanár-lelkész a tanképesitő
vizsgálathoz, mint annak kiegészítő tagja meghivassék
s az illetők tanitói oklevelét is aláirja, — bármennyire
is törekszünk mindenkor a testvéri viszonyt ápolni és
fentartani, — közgyűlésünk nem tehet eleget, azon
elvi álláspontjánál fogva, hogy a tanképesitő vizsgálatnál más döntő tényezőt, mint a saját önkormányzati
hatáskörében megválasztott vizsgáló bizottságot, el
nem ismerhet.
93. (Z.) Püspökünk bemutatja az iglói egyháztanács f. évi
szept. hó 2-ik napján tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 4-ik
pontját tartalmazó kiadmányt,
mely szerint mindaddig, a mig az ottani főgvmnasiumnak
mostani felügyelője az egyházkerületi közgyűlésnek egyházmegyei felügyelői minőségében is hivatalból tagja;
a nevezett főgymnasiumöt az eg} T házkerület közgyűlésén az
ottani helyi szabályok értelmében a főgymnasiumi felügyelő
helyettesekép szereplő iglói egyházközségi felügyelő képviselje.
Közgyűlésünk a kérelemnek, mint egyh. alk, világos szabványaival össze nem egyeztethetőnek: — helyt
nem ád, mert az iskolai felügyelő képviseleti joga személyhez kötött jog, mely mint ilyen, helyettesre át nem
ruházható.
94. (G.) A hat sz. k. v. főesperes jelenti, hogy Orkuta léányegyházközség iskoláját államinak adta át s ez államosítást az
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egyházmegye jóváhagyta ; kéri tehát az alkotmány értelmében
a főhatósági megerősítést is.
A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a mennyiben a kérdéses államosításra vonatkozólag hozzá bemutatandó okmányokból az államosítást indokoltnak
találná, ahhoz a jóváhagyást az egyházkerület nevében
elnökileg megadja.
95. (G.) A jegyzőkönyv hitelesítésével megbízatnak:
Az elnökség mellett Radvány István, Kubinyi Albert, ifj. Draskóczy Lajos, Kulcsár Károly, Hronyecz
József és a jegyzők.
96. (G.) Elnökség a tárgyalás befejeztével megköszöni a
képviselők buzgó és kitartó közreműködését s a püspök imája
után a gyűlést bezárja.
Kelt mint fent.
Jegyzették a pontszámok jelbetűi szerint:
Gl auf Bál, (G.)
e.

főjegyző.

Strauch
e-

Nemes

v-

Béla, (S.)
jegyző.

Gyula, (Sz.)
jegyző.

Dr. Zelenka

Lajos, (Z.)

V. jegyző.

Károly,
e

Dr. Szánthó

(N )

20

Dr. Mikler
helyettes

- jegy -

Károly,
v.

(M.)

jegyző.

Hiteles i ttetett
Miskolczon, 1900. évi október hó 7-ikén a jegyzőkönyv 95. pontjában kiküldött bizottság ülésében.
Zelenka

Bál,

Szentiványi
egyházker.

püspök.

I f j . Draskóczy

Lajos

Glauf

Bál,

Arpád,
felügyelő.

Kulcsár

Károly,

Hronyecz

József,

főjegyző.

Nemes
jegyző.

Károly,

Dr. Szánthó

Gyula,

jegyző.
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Melléklet

1. a jegyzőkönyv

4-ik

pontjához.

Császári és Apostoli Királyi
Legkegyelmesebb
Urunk!

Felség!

A tiszai ágostai hitvallású evangelikus egyházkerület közgyűlésének,
Felséged iránt állandóan táplált hű alattvalói hódolata, az Isten gondviselését áldó ünnepi gerjedelemmé magasztosult, midőn arról emlékeztünk
meg, hogy Felséged f. é. augusztus hó 18-ikán születésének 70-ik évfordulóját érte meg.
Mi, a kik annak idejében Felségeddel őszintén gyászoltunk, átérezve
sebzett szivének fájó keservét, — most époly őszintén örvendünk az isteni
kegyelem látható kedvezése felett, mely Felségedet a kiállott nehéz megpróbáltatások daczára, testi és lelki ereje teljességében megtartá.
Ez őszinte örömünket pedig növeli azon sokszoros tapasztalaton
nyugvó tudatunk, hogy Felséged nemcsak a legalkotmányosabb érzületű
fejedelem, kire az egész művelt világ hódolatteljes tisztelettel tekint fel 5
hanem egyszersmind a különböző nyelvű és vallású népeit boldogítani
törekvő, jószívű atya, kiben az általános emberi nemes tulajdonokat a
a keresztyénies erények gyakorlása s a vallás szeretete egészíti ki, —
s a kiben ennélfogva a mi féltékenyen szeretett egyházunk is leghatalmasabb védőjét s legbiztosabb támaszát birja.
A mi szivünk azért nyitott imádságos-könyv, melynek minden redőjéből szüntelen azon buzgó fohász száll fel az Egek Urához, hogy gondviselésével óvja és nyújtsa hosszura Felséged drága életét s tegye mindvégig testben és lélekben törhetlenül erőssé, — boldogítani Magyarország
hű népét.
Leghívebb alattvalói hódolattal maradtunk
A tiszai ágostai hitvallású evangelikus egyházkerület Eperjesen,
1900. évi szeptember 25—28. napjain megtartott közgyűlésének határozatból
Császári és Apostoli Királyi Felséged
Legkegyelmesebb Urunk
legalázatosabb szolgái:
A tiszai á. h. evangélikus
•0

Zelenka
püspök.

egyházkerület

Pál,

nevében :

Szentiványi
Glauf
főjegyző.

Pál,

felügyelő.

Árpád,

Melléklet

II a jegyzőkönyv

4-ik

iié

-

pontjához.

Nagyméltóságú
VallásKegyelmes
Urunk !

és Közoktatásügyi

31inister Ur!

A tiszai á. h. evangelikus egyházkerület közgyűlése arról értesülvén püspökének évi jelentéséből, hogy Nagyméltóságod az 1898. évi
XIV. t.-cz. végrehajtásánál, e törvény 10. §-ában megengedett 3 évi időköz
korlátait mellőzve, a lelkészek 1200 korona fizetését kiegészitő s méltányosan megállapított congrua segélyeket mindjárt az első évben, egész
összegükben méltóztatott engedélyezni: ezért az egyházkerületnek osztatlanul érzett meleg elismerő köszönetét határozta Nagyméltóságod előtt
feliratilag tolmácsolni.
E kormányzati tényben ujabb tanúbizonyságát látjuk annak, hogy
Nagyméltóságod, mint a magyar, nemzeti közmivelodés biztos kezű és
meleg szivű vezére, bölcsen és jóakaratulag méltányolja lelkészeink működését, midőn anyagi helyzetük javítása által oda törekszik, hogy teljes
odaadással teljesíthessék magasztos s a nemzeti kultura érdekéből is fontos hivatásukat. Másrészt e kormányzati tény biztató kilátást nyújt a jövőre nézve is az iránt, hogy Nagyméltóságod a lelkészek sorsár szivén
hordozva, a hivatolt törvény jótékonyságát reájok mielőbb egészben kiterjesztenék
E reményünk és bizalmunkban tiszteletteljesen kérjük Nagyméltóságodat, hogy egyházkerületünk melegen érzett elismerő köszönetének e
kifejezését kegyesen fogadni méltóztassék.
Kiváló tiszteletünk őszinte kifejezése mellett maradtunk
A tiszai á. h. evangelikus egyházkerület Eperjesen, 1900. évi szept.
25—28. napjain tartott közgyűlésének határozatából
Nagyméltóságú Minister Ur
Kegyelmes Urunk
alázatos szolgái :
A tiszai ú. h. evangelikus

Zelenka

egyházkerület

Pál

nevében:

Szentiványi

püspök.

felügyelő.

Glauf
főjegyző.

Pál,

A.rpád

Melléklet
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Nagyságos

4.

1iG —

pontjához.

és Nagytiszteletü

Egyházközség!

A testvéri szeretetnek azon meleg megnyilatkozását, mely az eperjesi
iker egyházközségek meghívásából sugárzott, az egyházkerület elé, szinte
felülmúlta az a megszokottnál szívesebb és előzékenyebb fogadtatás,
melylyel körükben találkozánk. Nemcsak maga, az egyházkerület pedig
mint testület látta s tapasztalta ezt jólesőleg ugy a testületek, elöljárók,
és a rendezők, mint a hivek részéről, kik közül kiváltképen a nők az
egyházkerületet minden nyilvános megjelenésénél diszkoszoruként vették
körül ; hanem éppoly tapasztalatot szereztek és hoztak haza magukkal a
közgyűlés egyes tagjai is, a kik előtt a hitsorsos családi hajlékok lekötelező vendégszeretettel nyíltak meg.
A testvéri szeretet és szivélyesség miindezen tanúbizonyságai valóban kedves emlék-ünnepélylyé avatták ránk nézve egyházkerületünk eperjesi közgyűlését; s e testvéri szeretetnek és szivélyességnek előttünk
ekként feltárult tűzhelyeinél arról győződtünk meg örömmel, hogy ott az
igaz, romlatlan evangéliumi szellem és lélek lüktet, él és munkálkodik a
a szivekben: — az a hithű és egyházszerető szellem és lélek, mely e
történelmileg annyira nevezetes és kimagasló városban, a vértanú ősök
drága és szent hagyományaként tekintendő.
Kedves és elmulaszthatlan kötelességet teljesítünk azért az egyházkerület nevében, midőn a közgyűlési tagok és képviselők mindenikének
szive érzelmeit tolmácsolva, őszinte és forró köszönetet mondunk a vendéglátó iker egyházközségeknek, elnökségük, rendező bizottságuk és tagjaiknak a testvéri szeretetteljes kedvezésért és vendéglátásért. Köszönetünk e szavát pedig megpecsételjük Istenhez emelt azon hő óhajtással,
hogy az iker egyházközségek s kebelükben az egyházkerület Alma Matere a gondviselés oltalma alatt virágozzanak s az ősők szellemétől áthatva
s ebben erősödve, sikerrel teljesítsék magyarhoni evangelikus egyházunk
dicsekvését és érdemét tevő, nemzeti és közművelődési missiójukat.
Hitrokoni szeretettel és tisztelettel maradtunk.
A tiszai ág. hitv. evangélikus egyházkerület Eperjesen, 1900. évi
szeptember 25—28. napjain megtartott közgyűléséből.
Nagyságos és Nagytiszteletü Egyházközségek.
Az egyházkerület nevében hű testvérei :
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Az ág. hitv. evang. tiszakerületi
gyámintézet
1900. szeptember 25-én nagyságos
Radvány
István, kir. tanácsos és
nagytiszteletű
Dianiska András
urak társelnöklete
alatt és
az egyházmegyei
gyámintézetek
számos képviselő
tagjainak
jelenléte mellett Eperjesen megtartott
évi rendes
közgyűlésének
jegyzökönyve.
I. Radvány István, kerül, gyámint. világi elnök gyűlést megnyitó
beszédjében az egybegyűlteket szívélyesen üdvözölvén és őket arra fölkérvén, hogy a mindnagyobb lendületet vett gyámintézet egyházközségeink szegényeire áldást terjesztő szent munkáját ezentúl is mindenütt
és pedig még fokozódottabb buzgósággal felkarolják és annak híveink
között minél több pártoló és jótékonyan adokozó barátokat szerezni igyekezzenek, a kerül, gyámintézet rendelkezésére 100 koronaadományt ajánl fel.
A kerül, gyámint. közgyűlés köztiszteletben álló világi
elnöke megnyitó beszédét osztatlanul élénk érdeklődéssel ós
helyesléssel fogadva és őt szeretetben ragaszkodó bizalmáról
biztosítva — ezúttal is nagylelkűen felajánlott becses szeretetadományáért hálás elismerést mond.
II. Dianiska András, kerül, gyámint. egyházi elnök a következőkben
adja elő beszámoló évi jelentését: „Áldott az Isten, a mi urunknak Jézus
Krisztusnak atyja, az irgalmasság atyja és minden vigasztalásnak Istene,
ki megvigasztal minket minden szorongattatásainkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, a kik mindenféle szorongattatásban vannak. (II. kor.
1. 3—4.) A nagy apostol e fohászával legyen szabad elnöki jelentésemet
bevezetni. — A nyomorúságban és mindenféle szorongattatásban lévő,
hitükben veszélyeztetett, csapásokkal sújtott és a megélhetés nehéz gondjaival küzdő hitrokonoknak megvigasztalása gyámintézeti munkánknak
magasztos feladata. A gyámintézet munkásai Krisztus szeretetétől áthatva,
azt adják testvéreiknek, a mit ők magok is ingyen kaptak az Isten kegyelméből és vigasztalják őket azon vigasztalással, melylyel őket az Isten
vigasztalta. — Legyen áldott a testvérszeretetnek ezen szent munkája,
mely magára is vonatkoztathatja az úr igéretét: „Megáldlak tégedet és
íúdás leszen!"
Kerületben, egyházmegyékben és egyházközségekben igyekeztünk
ez évben is az Ur parancsolta munkát teljesíteni. — Hálás szívből
fakadó köszönetet mondok mindazon tényezőknek, kik gyámintézeti
ügyünket szeretetteljes lelkülettel és hitbuzgósággal ismét felkarolták,
arra áldoztak és annak érdekében működtek ; elsősorban ismét fennkölt
szellemű, szeretve-tisztelt Főpásztorunknak azon 200 korona áldozatáért,
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melyet most is — már tizenketted izben — két sorssujtott lelkésznek
segélyeztetés czéljából a testvéri szeretett oltárára letett, — továbbá nemesgondolkozásu egyházkerületi felügyelőnknek, a szegény egyházak e
mindig áldozatra és szolgálatra kész pártfogójának, jóltevőjének, — valamint különösen a gyámintézet ügyét hűséges szivén viselő mélyen tisztelt világi elnökünknek, ki 1000 korona értékű multévi alapítványával,
melynek kamatja — már ezen évben egy szegény egyháznak meg
fog szavaztatni, elnöki működését oly nobilis módon megkezdte és
azóta meleg érdeklődéssel és a nagyon is figyelemre és megfontolásra méltó
„Gyámintézeti Hitelszövetkezet"-e javaslatával a gyámintézeti czélokért
való lelkesedésének jelét adta. Különös hálával tartozunk kerületi gyámintézetünk érdemes jegyzőjének, ki már a negyedik évtizedet szeretetmunkánk szolgálatában megkezdte, valamint lelkiismeretes pontosságú és
nagyérdemű pénztárnokunknak, ki a pénztárunkat 12 év óta nagy hűséggel
kezeli és a legjobb rendben tartja. Az egyes adakozók sorából hálás elismeréssel ki kell emelnem Hermann Lajost, a lőcsei tiszteletbeli felügyelőt, ki
a ruszkini egyháznak templomépitésre 1000 koronát és a rozsnyói kerületi
polgári iskolának 100 koronát adakozott — és a tátraaljai uj felügyelőt Kulman Jánost, a svábóczi egyháznak adott 50 korona gyámintézeti
adományával. A rozsnyói kerületi leányiskola javára befolyt adományok
sorában kiemelendők: Radvány István 80 kor., Szentiványi József 92,
Latinák Rudolf 200, Rónai Albert, Jakobs Ottokár, b. Seckendorf Ármin
100—100, — Hevessy Bertalan 50, Schmiedt Bernát 43, dr. Kecső Gézáné
29, valamint Márton János, dr. Erős János, dr. Kalchbrenner Hugó, Dessewffy Pál, Szontagh B. és Oberlender S. 20—20 korona adományai. —
Fogadják elismerésünket az egyházmeg}*ei gyámintézetek tisztelt vezetői,
valamint a hitbuzgó és áldozatra kész egyházak kiváló lelkészei, felügyelői, gondnokai, tanitóiés minden tényezői, a kiknek közreműködése oly tekintélyes összeget eredményezett, mint Kassa I. 356.88, Igló 349.53 Miskolcz
199.78, Eperjes L 196.82, Késmárk 174.96, Lőcse 173.10, Nyíregyháza 160,79
Gölniczbánya 141.24, Rozsnyó 122.86, Felka 118,04, Debreczen 109.02. Ötven
koronán felül adakoztak: L.-Sz.-Miklós 83.57, Merény 79.48, Dobsina 78.22,
Poprád 75.46, Szepes-Béla 65.52, a leégett Kis-Szeben II. 54.41, Leibicz 51.26.
Husz koronán felül gyűjtöttek : Krompách 48.42, Rimaszombat 45.24, Szepes-Váralj a 44.—, Ózd 46.66, Eperjes II. 42.64, Matheócz 43.49, Bártfa
. 38.80, N.-Lomnicz 38.80, Szepes-Szombat 37.20, Tálya 36.16, SzentIván 34.70, Remete 33.60, Szomolnok 33.50, N.-Várad 33.46, Ratkó 34.58,
Sajó-Kaza 31-18, N.-Szalók 31.88, Szepes-Olaszi 30.02, Stósz 30.20, Tokaj
304 2, Német-Lipcse 30.00, Osetnek 29.50, Bártfa II. 29.66, Fancsal 28.80,
Diósgyőr 26.24, Kis-Szeben I. 25.21, Ménhard 23.22, Király-Lehota 24.24,
Abos 24.70, Lapos 29.44, Girált 22.22, Hernád-Vécse 22.48, Pazdics 22.08,
Hybbe 21.40, Rózsahegy 2 1 . - , Ruszkin 20.—, Svedlér 20.—. — Örömmel látjuk ezen egyházak rovatában a szegény, küzdő egyházakat is,

valamint hogy elismeréssel kell kiemelnünk Hunfalu 20.56, Illésfalu 11.- ,
a szerencsétlenül járt Henczkó 10.96, Hollópatak 9.88 és Folkmár 9.50
leányegyházakat
és nevezetesen a következő 4 diasporát: Hámor 18.40,
Prakfalu 9.20, Podolin 9.60 ós Szepes-Ófalu 8.— korona adományaival.
— Örömmel jelentem, hogy az egyházmegyei gyámintézetek sorában a
mult évinél nagyobb gyűjtést mutatnak fel: Liptó 316.32 mellett 58.90-nel
Gömör 948-05 mellett 41.45-tel, Tátraalja 337.54 mellett 29.44-gyel, Árva
76.30 mellett 16.15-tel Hegyalja 535.48 mellett 7.16-tal. a XIII város 1378.91
mellett 5.33-tel, Sáros 170.60 mellett 11.40-nel. A VI. sz. k. városi egyházmegye gyűjtése 1158.57 (—51.59), Tiszavidék 722.42 (—5.60), Kishont
204.92 (-87.60) és Brassó 118.72 (-17.06). - A nőegyletek 2119.50 és
az ifjúsági egyletek 519.84-et gyűjtöttek. A női egyletek közül g y ű j t ö t t :
a rozsnyói 288.10, a dobsinai 356.34, a lőcsei 845.20, az eperjesi 629.86-ot,
összesen 2119.50-et; juttattak pedig abból az egyetemes gyámintézetnek
100.54-et; árvaházak, leányiskolának és egyházközségeknek 127.54-et, a
többi bevételt helyi jótékonyczélokra fordították. — A női egyletekről
lévén szó, örömmel értesülünk azon fényes evang. estélyről, melyet az
eperjesi nemesszivű hölgyek rendeztek és a mely a püspök Ur Ö Méltósága szives közreműködése és a közönséget lekötelező előadása következtében erkölcsi és anyagi tekintetben is oly szépen sikerült. — A lőcsei nőegylet ben is már évek óta főképen az évi gyűlés alkalmával rendeztetnek ilyen előadások, melyeket a többi egyleteknek is utánzásra
ajánlunk. — Az ifjúsági egyletek gyűjtöttek: eperjesi collégium 101.22-őt,
késmárki lýceum 60.—, iglói főgymnásium 150.80, rozsnyói főgymnásium
10.—, nyíregyházai főgymnásium 140.60, rimaszombati főgymnásium 66.56,
a sajógömöri polgári iskola 10.—, és a lőcsei állami középiskolák protestáns ifjúsága 40.96-ot —. 580.14-et. Adtak pedig abból az egyetemes gyámintézetnek 146.98-at, árvaháznak, leányiskolának és egyházközségeknek
a többit.— Mult évben a rendes segélyeken kívül Diósgyőr a „Nagyszeretet-adományt" 39C9.79-ben, az ózdi missiói egyház a Palló-féle alapítványból 800. —, a liptói missió 180. —, Zathureczki Kornél elmebeteg segédlelkész 90.—, Palástyné lelkész-özvegy 70.— koronát kaptak ; a közalapból pedig nyertek segélyt 200 koronával: Csanálos, Király-Lehota,
Kimtaplócza, Restér, Ruszkin, Sátoralja-Ujhely, 128.50-et pedig Uj-Klenócz.
— A némethoni áldott Gusztáv Adolf egylettől tudomásom szerint kaptak 1899. szept. 1-étől 1900. szept. l-ig Abauj-Szántó 159.32, Bártfa I.
5 9 . - , Busócz 265.91, Diósgyőr 507.84, Garamvölgy 177.—Gerlicze 81.42,
Hernád-Vécse 472.41, Kapi-Németfalu 236.41, Kis-Szeben I. 631.61, KisSzeben II. 5289.12, Kis-Palugya 82.60, Kölese 194.72, Orkuta 366,20, Ózd
118. — , Ruszkin 1059.15, rozsnyói kerül, leányiskola 767.—, rozsnyói kerül,
árvaház 158.30, Szomolnok 177. — , Stósz 82.60, Sub-Lechnicz 1 1 8 . - , Tálya 70.80, Tokaj 59.—, Uj-Klenócz 59.—, Dvorecz 296.04, Tátra-Lomnicz
236 —, Zaihureczky Kornél 59.—, Droppa Emiiné 59.—, Sckock K. tanitó
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23.50, Ludmann P. tanító árva 35.43, összesen 6972 korona 48 fillért.
S.-A.-Ujhely az Atzendorfer-féle 200 korona évi segélyt 5 évre nyervén,
azt még a jövő évben is élvezi. — A Gusztáv Adolf egylet központi
elnöksége átiratilag értesítette a gyámintézetet, hogy .jelenleg az austriai
evang. mozgalom által nagyon is igénybe van véve és magyarhoni egyházaink ezentúl csak nagyobb szükségletnél, fontosabb vállalatoknál,
missói czéloknál és közérdekű intézetek számára részletesen indokolt folyamodványaikat terjeszszék fel ő hozzá. — Annál hálásabb elismeréssel
fogadjuk fenn elősorolt adományait, melyek ezen áldott egylet hozzánk
való régi hitrokoni jóindulatáról és majdnem 70 éven át kipróbált testvéri szeretetéről tanúbizonyságot tesznek. — Nagy része volt ebben az
ügyek vezetésétől végleg vi-szavonult vezérfiunak : Dr. Frickének és főképen annak utódjául megválasztott jelenlegi központi elnöknek Dr. Pancknak. kiben magyarhoni szentegyházunknak minden viszonyok közt hűséges barátját és pártfogóját tanultuk ismerni és tisztelni éveken át. — Az
egyetemes gyámintézet elnöksége, a főtisztelendő püspöki kar és a hegyaljai egyházmegyei gyámintézet a két érdemdús férfiúnak üdvözletüket
már beküldték ; gondolom, hogy tőlünk is — mélyen tisztelt közgyűlés
— már a hála érzelem megkívánja, miszerint táviratilag vagy külön átiratban üdvözöljük őket. — A külmissiónak néhány év óta nálunk is
megindított felkarolásával magyarhoni egyházunk a némethoni hitrokonokkal uj érintkezésbe lépett. Miután tiszai kerületünkből három év óta nagyobb
számú egyházak közvetlenül küldik a lipcsei evang. pogány-missiónak
szabad adományaikat,
kívánatosnak ós czélszerűnek mutatkozik, hogv ez
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ezentúl az egyházkerületi pénztár utján és a méltóságos és főtisztelendő
püspök űr tudomása mellett történjék. Kötelező missiói adományokról
nálunk szó sem lehet, nem is kívánhatunk pressiót gyakorolni és a már
eddig is túlterhelt, többnyire szegény egyházközségeink terhét akármely
módon szaporítani; csak azt akarjuk elérni, hogy ezen ,,szabad adományok" is úgy, mint az a többi három kerületben történik, együttesen
küldessenek ki. Azon benső összeköttetésnél fogva, melyben gyámintézetünk a lipcsei egyházi körökkel áll és kell, hogy szegényeink érdekében jövőben is álljon, ezen indítvány külön lesz tárgyalandó és az egyházkerületi gyűlésnek, mint kérelem, beterjesztendő.
Tiszteletteljes jelentésem befejezéséül — miután a gyámintézeti
ügyek vezetésére részemre adott mandátum a mai gyűlés napjával lejár —
leteszem ezen tisztemet, melyben szerencsés voltam 13 éven át az egyházi elnöki teendőit vezethetni. Visszaadom azt a mélyen tisztelt közgyűlésnek a legnagyobb hálával, azon szives bizalomért és azon kegye
iránt, melylyel szegény egyházaink javára irányult igénytelen és szerény
törekvéseimet támogatni méltóztatott. Egyúttal alázattal kérem a mélyen
tisztelt közgyűlést, méltóztassék ezen nemcsak alapszabályszerii, hanem
végleges lemondásomat kegyesen elfogadni, uj választást elrendelni, enn i
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engem teljesen mellőzni, annak kiírásával mélyen tisztelt elnöktársamat
ő Nagyságát megbízni és az egyházi elnöki teendőknek ideiglenes elintézését az esperességi gyámintézetek tisztre nézve legidősebb elnökét
felhatalmazni. Az Űr védő, áldó és vigasztaló kegyelme legyen kerületi
gyámintézetünkkel, annak nemes .czéljaira adakozó s annak segélyére
szorult egyházainkkal!"
A kerül, gyámint. közgyűlés ezen elnöki évi jelentést
feszült figyelemmel kisérve, a jelentést tevő egyházi elnökkel
együtt a vigasztaló és megsegítő oltalmába ajánlja továbbra
is ő általa megáldott ker. gyámintézetünket, — annak minden
rangu és rendű jótevőinek és ügyvezetőinek emberbaráti, a
szeretetben Krisztust utánzó nemeskeblüségükért és önzetlenül
buzgó munkálkodásukért hálás elismerést mond első sorban a
közgyűlés köztiszteletben álló és közbizalmában részesülő egyházi elnöknek, Dianiska Andrásnak, jó, nemes ós igaz ügyünk
ezen kiváló ós érdemdús első bajnokának, — örömmel veszi
tudomásul azt, hogy kivált sárosi egyházközségeink évről-évre
mind fokozódottabb mértékben adakoznak a gyámintézet szent
munkája mennél hathatósb és ldásosabbá folytatására, — örömmel azt is, hogy több, maga is segélyre szorult szegény egyházközség, de sőt egyes leánygyülekezetek és missiói szórványhelyek is és áldozatos adományokat küldve, buzgólkodnak a
gyámintézeti élet terén, — hálás köszönetet mond a gyámintézeti nőegyleteknek, nemkülönben a gyámintézeti ifjúsági
egyleteknek is szent ügyünk szolgálatában ez évben is tanusitott lelkes közreműködésükért, — az áldott némethoni Gusztáv Adolf egyletnek forrón érzett szivhálát küld azon soha
meg nem fogyatkozó testvéri szeretetéért, melylyel — ujabb
időben uj téren nagy elfoglaltsága daczára — hazai evang.
szegény egyházainkat az előző évben is oly hathatósan és nagy
áldozatkészséggel támogatta, — hazai evang. egyházaink szegénységén mindenkor pártolólag segíteni kész ós tudó két nagy
jóakaró és jótevő, Dr. Fricke és Dr. Pank iránt ezutttal is
közlelkesülten hálás köszönetet szavaz, további áldott munkájokra az Istentől megsegítő kegyelemért esedez; a két kiváló
és hazai evang. közegyházunk hálás szivébe foglalt férfiút
táviratilag üdvözölvén ; — a külmissiót egyházközségeink meleg érdeklődésébe ajánlja — ós végre a mandátuma lejártával
tisztét letevő és az ügyvezetéstől végleges visszavonulását jelentő
egyházi kerül, gyámintézeti elnök, Dianiska András, mint érdemeire, buzgóságára, a némethoni segitő körökben befolyása
és a bölcs vezetésre nézve a gyámintézeti ügyek terén ez idő
szerint csaknem pótolhatlan férfiú iránt osztatlan bizalmat
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szavaz; a kiirandó elnökválasztásra nézve a jelen gyűlés folyamában külön intézkedvén.
III. A kerül, gyámintézeti jegyző mandátuma a jelen közgyűlés
alkalmával lejárván,
a kerületi gyámintézeti közgyűlés ezen tisztségre újból Strauch
Béla eddigi jegyzőjét választja meg.
IV. A Balassa-Gyarmaton okt. hó 6—7-én megtartandó ez évi egyetemes gyámintézeti közgyűlésre kerületi gyámintézetünk képviseletében
Radvány István és Dianiska András társelnökön kivül Kemény
Lajos, Simkovics János, Janoska György és Kovács Endre
küldetnek ki.
V. Az áldásosán működő eperjesi gy. nőegylet egy értékes úrvacsorai
kelyhet és ostya-tálczát (paténát) ajánlott fel és adatott Mayer Endre
theologiai tanár, egyleti titkárja által a kerületi gyámintézeti közgyűlésnek azon kérelemmel, hogy az a szeretettel ajándékozott oltári szent
edényeket valamely szegényebb testvéregyháznak juttassa.
A kerületi gyámintézeti közgyűlés az eperjesi gyámintézeti
nőegylet által nemeslelküen felajánlót értekes úrvacsorai edényekért evang. szegényeink nevében is mélyen érzett hálát mond,
köszönő elismerését kifejezve az azokat átadó egyleti titkárnak
is, szives és buzgó közreműködésért.
VI. A folyó év szept. hó 12-én Felkán megtartott kerül, gyámint.
bizottsági ülésről felvett jegyzőkönyv fonalán és alapján a kerül, gyámint.
közgyűlés a következőkről vesz tudomást és a következőkben intézkedik
és határoz:
1. A számvizsgáló bizottság a mult évre szóló számadásokat megvizsgálta és minden tekintetben kifogástalanul helyesnek találta. E számadások 2211 frt 17 kr. bevétellel szemben 2322 frt 69 kr. kiadást és igy
111 frt 52 kr. hiányt mutatnak ki, mely hiány a jövő évi tőkekamat
jövedelméből lesz fedezendő. A kerül, gyámint. tőke 1899. julius 1-én
3184 frt 91 kr. volt,
A kerül, gyámint. közgyűlés Justh Sámuel István pénztárosnak hű és buzgó működéseért elismerést mond és részére
a fölmentvényt megadja.
Egyúttal az iránt határoz, hogy a kerül, gyámintézeti
pénztár kezelése — a zsinati törvény értelmében is, mely
közpénzeknek a közpénztárakban kezelését elrendeli — ezentúl
ingyenesen a kerületi közpénztárba tétetik át, megválasztván
Kulcsár Károly kerül, pénztárost kerül, gyámintézeti pénztárosnak, mely intézkedéseire a kerül, közgyűlés beleegyező
határozata lészen kérendő.
2. Radvány István világi elnök m. évi beigtatása alkalmával igért
a „Gyámintézeti Hitelszövetkezet u -re vonatkozó tervezetet és alapsza-
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bályokat elkészítvén, abbeli munkálatát az egyes esperesek utján az egyes
egyházmegyei gyámintézekhez megküldte tárgyalás végett.
A kerül, gyámint. közgyűlés hálás elismerést mondva
világi elnökének fáradozásáért és áldásos gyámint. munkát
végezni hivatott indítványozó tervezeteért, a gyámint. „Hitelszövetkezet" megindokolt tervét és annak alapszabályait —
több egyházmegyei gyámintézi (nek az iránti óhaja és határozata iránti figyelemből — alkotmányos hozzászólás és beható
tárgyalás czéljából az egyes egyházközségekhez terjeszti le.
3. A kerületi gyammt, egyházi elnök 6 évre szóló mandátuma ez
évben lejárván, ő maga uj és pedig személyétől eltekintvén, választásra
hivta fel az egyes egyházmegyei gyámintézeteket. A beérkezett jegyzőkönyvekből kitűnt, hogy 5 egyházmegyei gyámintézet újból Dianiska
Andrásra, 2 egyházmegyei gyámintézet Matern/ Lajosra, 1 egyházm.
gyámintézet Glauf Pálra adta be szavazatát, 3 egyházmegyei gyámintézet
ped ig egyáltalán nem szavazott.
A kerül, gyámint. közgyűlés a kerül, gyámintézeti bizottság javaslatára a beküldött lapokat fel sem bontván, azt határozza, hogy miután a kerül, gyámint. egyházi elnöknek
mandátuma csak a f. évi kerül, gyámint. közgyűlés napján,
tehát a mai napon lejár, a több egyházmegyei gyámintézeteknél megejtett választás tehát időelőtti volt, a választást a k e r .
gvámint. közgyűlés a mai napon kiirja, az uj választás megejtéséig
is, tehát a jövő évi kerül, gyámintézeti gyűlésig is, a fennálló
szokáshoz képest Dianiska András vezetvén a kerül, gyámintézeti ügyeket egyházi elnök minőségében.
4. A némethoni evang. „Külmissió 3 tárgyában, melynek többi hazai
egyházkerületeink is tagjai és a melynek tiszai egyházkerületünkből is
több egyházközség közvetlenül Lipcsébe küldi adományait.
a kerül, gyámint. közgyűlés ezennel felhívja az egyes kerületünkbeli egyházközségeket, miszerint ezen némethoni valóban humánus keresztyén ev. vállalatot lelkesen felkarolják és a részére — minden kényszer nélkül — szabad szeretetből felajánlott adományokat ne közvetlenül,
hanem egyházkerületünk
püspöki hivatala utján juttassák Lipcsébe.
5. A Zelenka Pál fenkölt szellemű és nemes szivü püspökünk által
ez évben is — most már tizenkettedszer — két, esetleg egy szerencsétlenség
által sújtott kerületünkbe!! lelkész fölsegélyezésére kerül, gyámintézetünknek felajánlott 100 frt adományáért
a kerül, gyámintézet szívből fakadt mély hálát mond a szeretetadományokban is kifogyhatlan püspöknek.
6. Az egyes egyházmegyei gyámintézetektől beérkezett gyámint.
közgyűlési jegyzőkönyvek, számadásoknak és kérvényeknek a kerületi
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gyámint. elnök és jegyző által történt előzetes, beható tanulmányozása,
megvizsgálása, tartalmuknak a lényegesekre nézve kivonatolása, a bizottsági ülésen közlése és tárgyalása után a kerületi gyámint. közgyűlés
bizottságának javaslatára a következőket mondja ki határozatilag:
a) A helyi gyámintézetek oda utasíttatnak, hogy a leánygyülekezetekben is rendezzenek gyámint. évi házankénti és
iskolai gyűjtéseket és a hol templom van, alkalmazzanak ott
azokban gyámint. perzselyt és tartsanak évenként offertóriumot
a gyámintézet javára ;
b) Kullman János tátraaljai egyházmegyei felügyelőnek
köszönő elismerés mondatik az általa Svábócznak felajánlott
50 korona adományért.
c) Miután a gyámintézet ezidőszerint is még mindig csak
egyházmentő munkában áll és a segélykiosztás mellett kisebbszerű épületjavitásokra figyelemmel nem lehet, az egyes egyházmegyei gyámintézeti közgyűlések ne terjeszszék fel ajánlólag
oly egyházközségek kérvényeit, a melyekben segély az utóbb
emiitett czimen kéretik.
d) A kerületi közgyűléshez aziránt intéztetik kérelem,
hogy ez az egyházmegyei elnökségeknek kötelességévé tegye,
miszerint szigorúan őrizzék ellen azt, hogy az egyes egyházközségeknek juttatott gyámintézeti vagy Gusztáv Adolf-egylet i
segélyek csakis azon czélokra fordíttassanak, amelyekre azok
kérve voltak és megszavaztattak.
e) Hangsúlyozásával annak, hogy nem annyira az anyagi
eredmény az, a mit gyámintézetünk az iskolai gyűjtések által
czélul elérni óhajt, mint inkább az, hogy már a zsenge, fogékony gyermeki kedély is buzduljon fel a gyámintézetnek testvéreket segitő szent munkája iránt: a kerül, gyámint. közgyűlés
újból kötelezi, kivétel nélkül, valamenyi helyi gyámintézetet
a gyámintézet javára iskolai gyűjtésre; valamint
i) kötelességévé teszi az egyes egyházmegyei gyámintézeteknek, hogy évi közgyűléseiket megelőző isteni tiszteleteik
alkalmával gyámintézeti offertoriumot tartsanak.
g) Az árvái egyházmegyében — a beterjesztett gyámint.
gyűlési jegyzőkönyv és számadások tanúsága szerint — az alapszabályoknak megfelelő gyámintézeti élet még ezidőszerint sem
lévén, amennyiben onnan az egyes egyházközségeknek csakis
a pénztárából jut a gyámintézetre némi csekély adomány;
ezen egyházm. gyámintézetünk oda utasittatik, hogy elvalahára
tartsa be szorosan az alapszabályok követelményeit minden
részletükben.
h) A sárosi egyházmegyei gyámintézet, többbször már
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ismételt megkeresések és utasítások daczára, ez évben serri
terjesztvén be annak idején részletező számadástételét és a
közgyűléséből felvett jegyzőkönyvet is csak igen hiányos tartalommal és gyarló szerkezetben küldvén fel: ezen egyházmegyei gyámintézetünk elnöksége köteleztetik, hogy gyámintézeti közgyűlése jegyzőkönyvét kerül, gyámint. közgyűléseink
határozata által megállapított alakban és tartalommal szerkesztesse meg, minden részletre kiterjedőleg összeállított számadásait pedig idejekorán küldje fel a kerül, gyámint. egyházi
elnökséghez.
i) A tiszavidéki egyházmegyei gyámintézet folyó évi közgyűléséből az alapszabályok újból való átdolgozását indítványozván, a nélkül azonban, hogy tüzetesen jelezné, melyekre
nézve óhajtja a módosításokat: ezen egyházmegyei gyámintézetünk oda utasittatik, hogy alkotmányos tárgyaihatás végett
terjeszsze fel alapszabály-átdolgozás iránti tervezetét.
j) Miután a gyámintézeti összes gyűjtésnek ez évben is
csak 40°/o-a került fel az egyházmegyei gyámintézetektől a
kerül, gyámintézethez, a mi különösen abban találja magyarázatát, hogy több helyi gyámintézet be nem tartja az alapszabályok 9. ós 20. §-át, melyek szerint az egyes helyi gyámintézeteket gyűjtéseikből megillető és szabad rendelkezésükre
álló egynegyedrész olyképen állapítandó meg, hogy az összes
bevételből — a helyi oífertorium levonása után — megmaradó
egész összeg négy részre osztatik és ebből aztán három rész az
egyházmegyei gyámintézethez felküldetik ^ a kerül, gyámint.
közgyűlés oda utasítja az egyházmegyei gyámintézeti elnökségeket, illetőleg ezek által az egyházmegyei gyámintézeti
pénztárosokat, hogy oly egyházközségi helyi gyámintézetek
számadásait, a melyekben az idézett alapszabály-szakaszok
szorosan betartva nincsenek, helyesbítés és az egész háromnegyed összeg beszolgáltatása végett, küldjék vissza.
7. Mint minden évben, ugy ezúttal is szükségesnek tartja a kerületi
gyámint. közgyűlés, hogy egyrészt örömmel és elismeréssel emelje ki
névszerint azon helyi gyámintézeteket, a melyek a gyámintézet áldásthozó munkájában évről-évre mind fokozódottabb mértékben buzgólkodnak,
másrészt pedig, hogy panaszos kérelemmel forduljon azon egyházközségekhez, — elősorolván azokat is névszerint — a melyek még ezidőszerint
sem karolják fel gyámintézetünket a kellő buzgósággal vagy az alapszabályokhoz minden tekintetben nem alkalmazkodnak, kiemelvén, hogy:
a) Negyven koronán felül g y ű j t ö t t : Kassa I. 356.88, Igló
349.33, Miskolcz 199.78, Eperjes I. 196.82, Késmárk 174.96,
Lőcse 173.10, Nyíregyháza 160.79, Gölniczbánya 141.24, Rozsnyó
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122.86, Felka 118.04, Debreczen 108.82, L.-Sz.-Miklós 82.57,
Merény 79.48, Dobsina 78.22, N.-Lomnicz 77.10, Poprád 75.46,
Szepes-Béla 67 52, Kis-Szeben II. 54.41, Leibicz 51.26, N.-Szalók 51.24, Krompách 48.42, Bártfa 1.46.03, Rimaszombat 45.24,
Szepes-Váralj a 44,—, Matheócz 43.49, Batizfalva 43.32, Eperjes II. 42.64.
27 egyházközség összesen 3028 korona 71 fillért, az egyházkerületi összegyűjtésének a felét. Ezen 27 egyházközség
között pedig a Szepesség 15 egyházzal, 1537 korona 97 fillérrel
van képviselve. Ezzel szemben
b) még csak házankénti gyűjtést sem tartottak : Jaszenova,
Isztebnye, A.-Kubin, Lestinye, Nagy-Falu, Zsaskó, F.-Sajó,
Sajó-Gömör, Rédova, Klenócz, Csorba, Német-Jakabvágás, Komlós, Margonya, Kapi-Németfalu = 15 egyházközségben.
Offertórium nem volt: Jaszenova, Isztebnye, A.-Kubin,
Lestinye, Nagy-Falu, Zsaskó, Fekete-Patak, F.-Sajó, Geczelfalva,
Sajó-Gömör, Kun-Taplócza. Oláhpatak, Rédova, Restér, Süvéte,
Komlós, Mernyik = 17 anyaegyházközségben.
Perzselyből nem j u t t a t o t t : Apácza, Plavnicza, Batizfalu,
Forberg, Holló-Lomnicz, Kis-Lomnicz, Svábócz, Toporcz, Tótfalu, Viborna, Fekete-Patak, F.-Sajó, Geczelfalva, S.-Gömör,
Kun-Taplócza, Oláhpatak, Pádár, Rédova, Restér, Sebes-Patak,
Süvéte, Cserencsény, Fűrész, Klenócz, Kraszkó, Nyústya, F.
Pokorágy, Pongyelok, Ráhó, Rimabánya, A.-Szkálnok, Tiszolcz,
Boczabánya, Csorba, Hybbe, Király-Lehota, N.-Palugya, NémetLipcse, Pribilina, Szielnicz, Szmrecsány, Sz.-Iván, Sz.-Péter,
Tarnócz, Vázsecz, Východná, Sz.-Miklós, Német-Jakabvágás,
Komlós-Keresztes, Komlós, Lapos, Kapi-Németlalu, Nyiregyháza, Sókut — 54 anyaegyházközség.
Iskolai g}mjtést nem eszközlött: Jaszenova, Isztebnye,
A.-Kubin, Lestinye, Nagy-Falu, Zsaskó, Bártfa I., Bártfa II.,
Eperjes II., Plavnicza, A.-Sajó, Baradna, Betlér, Bugyikfalu,
Csetnek, Derencsény, Dobsina, F.-Lehota, Fekete-Patak, F.Sajó, Geczelfalu, Sajó-Gömör, Gömör-Panyit, Hisnyó, Hosszuszó,
Hrussó, Jolsva, Jolsva-Taplócza, Kiete, Kövi, Kun-Taplócza,
N.-Rőcze, N.-Szlabos, Nandrás, Ochtina, Oláhpatak, Pádár,
Ratkó, Ratkó-Bisztró, Rédova, Restér, Rozsnyó, Sepespatak,
Süvete, Ujvásár, Veszverés, Cserencsény, Kraszkó, Osgyán,
Felső-Pokorágy, Pongyelok, Ráhó, Rimaszombat, A.-Szkálnok,
Boczabánya, Király-Lehota, N.-Palugya, Szmrecsány, Sz.-Iván,
Sz.-Péter, Východná, Német-Jakabvágás, Komlós, Komlós-Keresztes, Margonya, Lapos és Májerka, a leánygyülekezetektől
eltekintve == 68 anyaegyházközség.
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VII. Az egyházmegyénkénti gyűjtés eredményéről és a kerül, gyámintézethez rendelkezésre felküldött összegekről a következő táblás kimutatás számol b e :
S
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Árvái egyházm. gyámint

2

Brassói
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A kerül, gyámintézet
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n

T)

9
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kor.

10

Tiszavidéki „

11

XIII. városi „
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Kerül, gyámint. tökekamat
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30

292

13

Ker. gyámint. ist. tiszt. of.
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44

— •

6539

67

n

Összesen

7153 lélek után 1 fillér.
V2 „

,

„

.. -

2694

—
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Néhány egybevető adat. Az árvái egyházmegyében 7153 lélek után
begyült összesen 76 kor. 30 fill., ezzel szemben a szepességi Merény egyházközsége 1329 lelke után adott 79 kor. 48 fill., a szepesmegyei Poprád
egyházközsége pedig 500 lelke után 75 kor. 46 fill. — A brassói egyházmegye 11 egyházközsége 20956 lélekszám mellett gyűjtött összesen
118 kor. 72 fill.. ezzel szemben a szepesmegyei földmivelőklakta Felka
egyházközség egymaga 700 lelke után előteremtett 118 kor. 04 fill. — A
sárosi egyházmegye 13 egyházközsége 10000 lélek után gyűjtött összesen
170 kor. 60 fill., vele szemben pedig egymaga Miskolcz (2000 lélek) 190
kor. 78 fill., Eperjes I. (1000 lélek) 196 kor. 82 fill., Késmárk (1600 lélek)
174 kor. 96 fill., Lőcse (1000 lélek) 173 kor. 10 fill. — Kishont 16 egyházközsége 18885 lélek után adott 204 kor. 92 fill. — Liptó 16 egyházközsége 33408 lélek után 316 kor. 32 fill., ezekkel szemben pedig egymaga, a kassai I. egyházközség (1700 lélek) 356 kor. 88 fill., Igló egyházközsége pedig (1800 lélek) 349 kor. 33 fill.
Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés az előzőkben
foglalt táblás kimutatást és adatközlést tudomásul veszi és
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azoknak megfigyelő tanulmányozását a gyámintézeti köröknek
érdeklődésébe ajánlja.
VIII. Az egyházkerületi gyámintézet rendelkezésére álló, az előző
pontban kimutatott 2694 kor. 94 fill. felerésze azaz 1347 kor, 47 fill. az egyetemes gyámintézetet illetvén és a kerületi gyámintézeti isteni tiszteleti offertóriummal (319 kor. 44 fill.) kiegészítve, 1666 kor. 91 fill. összegben oda felküldetvén, maradt a kerületi gyámintézet rendelkezésére 1347 kor. 47 fill.
Ezen^összeghez járul a
Zelenka Pál püspök által felajánlott
... ...
200 kor. — fill.
Radvány István ker. gy. vil. elnök által felajánlott
100 kor. — fill.
„Hermann-féle alapítvány" évi kamatja ...
90 kor. — fill.
„Szenti ványi Arpád"-féle alapítvány évi kamatja
45 kor. — fill.
»Radvány István "-féle alapítvány évi kamatja ...
60 kor. — fill.
összesen :
1842 kor. 47 fill.
a mely összeg az egyházkerül, gyámintézetnek rendelkezésére áll.
Levonatván abból: a) Leopoldiánumra 100 kor.,
b) a kerületi gyámintézeti egyházi elnöknek utazási költsége az egyetemes gyámintézeti közgyűlésre (ez évben Balassa-Gyarmatra) 100 kor., c) a
kerületi gyámintézeti egyházi elnöknek irodai évi
költség fejében 20 kor. ...
összesen : 220 kor. — fill.
marad a kerületi gyámintézetnél kiosztásra,
illetőleg segélynyújtásra
...
1622 kor. 47 fill.
A kerül, gyámintézeti közgyűlés ezen íelszámitást tudomásul veszi.
IX. A kerül, gyámint. bizottság jelentvén, hogy az egyházkerületi és
az egyetemes gyámintézethez ez évben az egyházmegyei gyámintézetek
utján segélyezésre ajánlással 54 kérvény felérkezett és hogy
ezek
között négy egyházközség, nevezetesen : Kis-Szeben II., Kun-Taplócza,
Pribilina és Hacsava a 400 frtos szeretet adományt kérik, a következőket hozza javaslatba az égető szükség és átmentési munkára való figyelemmel :
a) A 400 frtos szeretet adomány elnyerésére az egyetemes gyámintézethez Kis-Szeben II. egyházközsége terjesztetik fel azzal, hogy f. év
aug. 14-én le- és beégett paplakát az építész által készített terv szerint
fölépítse.
b) A Zelenka Pál püspök által felajánlott 200 kor. szeretet adomány
100—100 koronával Dianiska Albert kis-szebeni II. és Valentinyi Aladár
pongyoloki lelkészeknek osztatik ki.
c) A Hermann-féle alapítvány évi 90 kor. kamatja a szepesmegyei
Sub-Lechnitznek adatik.
d) A Szentiványi-féle alap évi 45 kor. kamatja a gömörmegyei
Szászának jut.
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e) A Radvány-féle alapítvány évi 60 kor. kamatjával a hegyaljai
egyházmegyei Hernád-Vécse segélyeztetik.
f ) A Radvány István kerül, gyámint. világi elnök által a jelen közgyűlés alkalmával felajánlott 100 kor., szeretet adomány 50—50 koronával
a hegyaljai egyházmegyei Ránk és F.-Kemenczének osztatik ki.
g) Az itt b), c), d), e) és fi) alatt felsorolt segély adományoknak,
összesen 495 koronának a kiosztásuk rendelkezésre álló 1622 kor. 47 fill.
levonása után megmaradott 1127 kor. 47 fill. 100—100 koronával DiósGyőr, Ózd, Kis-Szeben I., Kun-Taplócza, Henczkó, Hacsava, Pribilina,
Kükemező, Kölese, Keresztfalva és Szomolnok 11 egyházközségnek szavaztatik meg segélyül, 27 kor. 47 fill. visszatartatván a kerül, gyámint.
pénztárban a hiány részben való fedezésére.
h) Az eperjesi nőegylet által nagylelkűen felajánlott úrvacsorai
kehely és paténa Ozd missiói egyháznak adományoztatik.
i) A „Palló-féle" 400 frtnyi segélyre ez évben a felső-liptói missió
ajánltatik.
;) Az egyetemes gyámintézethez segélyzés végett meleg ajánlattal
felterjesztetnek : Ujhely, Uj-Klenócz, Diósgyőr, Sub-Lechnitz, Vizesrét,
Garam-Filia, SzieJnicz, Folkmár, Ruszkin, Plavnicza, Fancsal és Ózd.
k) A némethoni Gusztáv-Adolf egyletnek pártolólag ajánltatnak:
Kis-Szeben I., Kis-Szeben II., Sub-Lechnitz, Gerlicze, Garam-filia, a rozsnyói kerül. polg. leányiskola, a rozsnyói kerül, árvaház, Csanálos, DiósGyőr, Ózd, Stoósz, A.-Szántó, H.-Vécse, Rózsahegy, a liptói missió,
Debreczen, Kölese, N.-Károly, Tokaj, Ujhely, Uj-Klenócz, Szomolnok,
Ruszkin, Zathureczky Kornél elmebeteg segédlelkész, Palásty Gáborné.
Benyo Jánosné és Droppa Emiiné lelkész özvegyek.
A kerül, gyámintézeti közgyűlés a kerül, gyámintézeti
bizottságnak itt elősorolt minden javaslatait egész terjedelmükben és egyes részleteiben elfogadja, magáévá teszi és határozati erőre emeli.
X. A kerületi gyámintézet számadásainak átadására és az egyházkerületi közpénztárban átvételére:
Dianiska András elnök, Strauch Béla jegyző, Wünschendorfer Károly, Justh Sámuel volt, — és Kulcsár Károly, megválasztott uj kerül, gyámint. pénztáros küldetnek ki bizottságnak, eljárásukról a jövő évi közgyűlésen jelentés váratván.
XI. Az egyetemes gyámintézet jövő évi közgyűlését a sorrend szerint tiszai egyházkerületünk valamely egyházközsége kebelében fogván
megtartani, miután eddigelé nem jelentkezett ezen közgyűlést meghívó
egyház:
a hely megválasztásával és kitűzésével a kerül, gyámint.
elnökség bizatik meg.
XII. A kerül, gyámint. közgyűlési isteni tisztelet alkalmából eA-
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mondott tartalmas, épületes és kidolgozásra nézve remek szent beszédért
Geduly Henrik nyíregyházi lelkésznek, — az isteni tisztelet bensőségét
emelő művészi, gyönyörű, összhangzatos énekelőadásért pedig az eperjesi
vegyes karnak
elismerést és köszönetet szavaz a kerül, gyámintézeti
közgyűlés.

Dianiska
kerül,

gyámint.

András,
egyházi

Ftadvány

elnök.

kerül,

Strauch
kerül,

Melléklet

VT. a jegyzőkönyv

46.

gyámint.

gyámint.

István,
világi

elnök.

Béla,
jegyző.

pontjához.

Tanügyi rendtartásra vonatkozó szabályrendeleti
javaslat.
I. Altalános

határozatok.

1. §. Az ág. h. evang. egyház középiskoláinak az a feladata, hogy a
tanulókat hazafias és evangyéliomi vallásos szellemben, az országos középiskolai törvényeknek megfelelően, magasabb általános műveltséghez juttassák és a felsőbb tudományos képzésre előkészítsék. (Zs. t. 212. §.)
2. §. Az egyházi hatóságok csak az egyetemes evang. egyház engedélyével állithatnak fel középiskolákat s fogadhatnak el azok részére az
államtól segítséget. (Zs. t. 191—193. §.)
3. §. Alapításukat és fenntartásukat tekintve, a középiskolák egyházközségiek, esperességiek és egyházkerületiek, továbbá az egyház nevére
alapítottak lehetnek; szervezetüket tekintve, teljesek, azaz 8 osztályúak,
ugyanannyi évfolyammal, vagy nem teljesek, azaz 8-nál kevesebb, de
legalább is négy osztályúak.
4. §. A középiskolák tanügyi rendszerét az egyházkerületek javaslata
alapján az egyetemes közgyűlés; az iskola fenntartó testületnek a tanári
karhoz való jogi viszonyát, valamint a tanári karnak az iskola fenntartó
testület iránti kötelességeit a kerületi közgyűlés szabálvrendeletileg állapítja meg. (Zs. t. 194. 199. §.)
5. §. A fenntartó testület kötelessége arról gondoskodni, hogy a
tanárok lehetőleg az államiakéval egyenlő díjazásban részesüljenek vagy
az állami nyugdíjintézetbe, vagy — a mennyiben erre jogosultak nem
volnának — az egyetemes evang. egyház nyugdíjintézetébe belépjenek.
(Zs. t. 195. 196. §.)
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6. §. A fenntartó testület kötelessége arról gondoskodni, hogy a
középiskola épülete, helyiségei, berendezése és felszerelése a modern paedegogiai követelményeknek megfeleljenek.
7. §. A középiskolák feletti felügyeletet az ág. hitv. evang. egyház
fokozatos önkormányzati testületi közgyűléseikben s az általuk szervezett
iskolai bizottságok közvetitésével gyakorolják. Tudományos munkálkodásuk
ellenőrzésére s tanulmányi ügyeik megvizsgálására azonban es k az egyházkerületi közgyűlés és az egyházkerületi elnökség, továbbá azon egyének
illetékesek, kik az egyházkerületi közgyűléstől, vagy az egyházkerületi
elnökségtől, illetőleg a püspöktől erre megbízatást nyertek. (Zs. t. 188. 189. §.)
Az egyházkerületi közgyűléstől nyert megbízatás egy évre, az egyházkerületi elnökségtől, illetve a püspöktől nyert megbízatás azonban csak
egy bizonyos, meghatározott időre szól.
8. §. Az állami főfelügyeletet a vallás- és közokt. m. k. minister
kiküldöttei utján gyakorolja.
II. A

tanártestületről,
f

I. Á l t a l á b a n .
9. §. Az egyház minden tanárától az állására képesítő oklevél mellett
erkölcsi feddhetetlen életet, hivatásában lankadatlan buzgóságot s egyházához és a magyar hazához hű ragaszkodást, továbbá a magyar nyelvben
tökéletes jártasságot követel. (Zs. t. 197. §.)
10. §. Rendes tanárokul csak oly feddhetetlen előéletű ág. h. evang.
honpolgárok, ilyenek hiányában ev. ref. vallásúak is, választhatók, illetőleg
nevezhetők ki, kiknek tanári oklevelük van; nem okleveles tanárjelöltek
helyettes tanárokul is csak okleveles tanárjelöltek hiányában alkalmazhatók s oly feltétellel, hogy legfelebb 3 év alatt tanári oklevelet szefreznek,
különben állomásukon tovább meg nem maradhatnak.
A vallástanárok vagy a lelkészek, vagy oly férfiak sorából választandók, kik a középiskolai vallástanári vizsgálatot letették. (Zs. t. 214. §.)
Előbbiek azonban 3 éven belől középiskolai vallástanári vizsgálatot tartoznak tenni.
11. §. A rendes tanárokat, ha erről netalán valamely szerződés másként nem intézkedik, a középiskola igazgató tanácsa, illetőleg fenntartó
testülete élethossziglan választja. A választás jogérvényességéhez azonban
az egyházkerületi gyűlés jóváhagyása s az egyetemes közgyűlés tudomásul vétele is szükséges. (Zs. t. 198. §.)
Az államtól segélyezett középiskolák tanári állásainak betöltésénél
az 1883. X X X . t.-cz. 47. §-ának c) pontja, illetőleg az ennek alapján az
államkormánynyal kötött szerződés is irányadó.
12. §. A tanári állások betöltésénél a tanártestületnek ajánlati joga van.
13.
A rendes, tanárok jogokra nézve teljesen egyenlők egymással.
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14. §. A tanárok száma a szépírás-, továbbá a tornatanitókon s a
nem rendes tantárgyak tanítóin kivül, az igazgatóval és a rendes vallástanárral együtt a 8 osztályú középiskolában legalább 11, a hat osztályúban legalább 8, a négy osztályúban legalább 6.
Ha a görög nyelv és irodalom mellett a görögpótló tantárgyak is
taníttatnak, a tanárok száma az igazgatóval ós vallástanárral együtt, a
nyolcz osztályú gymnasiumban legalább 12, a hat osztályúban legaláb 9.
Párhuzamos osztályok felállítása esetén a tanárok száma a szükséghez képest szaporítandó.
15. §. A teljes középiskoláknál az igazgató 12, a nem teljeseknél
legfeljebb 16, a szaktanárok 20, a rajztanár hetenként 22 óránál többre
— kivéve az egy hónapnál rövidebb ideig tartó helyettesítést — nem
kötelezhetők.
Az igazgató 12, illetőleg 17, a szaktanárok 25, a rajztanár heti 28
tanítási óránál többre semmi esetre sem vállalkozhatnak.
A tanárok a köteles órákon felül elvállalt óratöbbletért s az egy
hónapnál tovább tartó helyettesítésért, helyi szabályrendelettel megállapított külön díjazásban részesitendők.
16. §. Az igazgatók és tanárok fizetéssel járó hivatalt, vagy rendes
alkalmazást el nem vállalhatnak. Ilyenek : a politikai lapszerkesztés, —
kivéve a szaklapokat — pénzintézeteknél, közkereseti, betéti és részvénytársaságoknál és általában nyereségre irányított vállalatoknak alapításában,
igazgatásában személyes részvétel, továbbá azokban elnöki, igazgató választmányi, vagy bármely oly állás, mely állandó javadalmazással, osztalékban való részesedéssel, jelenléti illetményekkel, vagy egyéb jutalmazásokkal van összekötve. Hogy az igazgatók ós tanárok mennyiben
vállalhatnak akár polgári jogaik gyakorlásából, akár pedig szellemi tevékenységből eredő oly tisztséget, vagy megbízást, mely őket. tanári hivatásuk betöltésében akadályozhatná, azt az igazgató tanács meghallgatásával
az egyházi főhatóság esetről-esetre előzetesen határozza meg.
17. §. A tanárok hivatásukból folyó, a törvényekben, szabályrendeletekben', meghivó-leveliikben s felettes hatóságaik rendeleteiben megállapított kötelességeiket pontosan és lelkiismeretesen teljesíteni, a felügyelő
hatóságok pedig a tanárok egyéniségét tisztelni s a tanítás, nevelés és
fegyelmezés terén kifejtett munkásságukat jóakaratulagtámogatni kötelesek.
18. §. Ugy a választott, mint a vallás- ós közokt. m. kir. ministertől
kinevezett tanároknak vétségei az egyházi törvényszékek elé tartoznak,
csekélyebb kötelességmulasztásaik pedig az egyházkerületi rendbüntetési
szabályrendelet értelmében biráltatnak el.
19. §. A tanártestületnek az esperes és püspök, az egyházmegyei,
egyházkerületi és egyetemes felügyelő, továbbá az egyetemes gyűlési és
zsinati középiskolai képviselő választásánál szavazati joga van. (Zs. t. 98.,
137., 148., 161., 173. §.)
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igazgató.

20. §. A középiskola élén tanulmányi és fegyelmi ügyekben az igazgató áll s azok vezetéséért és ellenőrzéséért első sorban felelős.
21. §. Az igazgatót a tanártestület meghallgatása után az igazgató
tanács a rendes tanárok közül 3 évre választja, ez idő elteltével azonban
újra megválaszthatja. A választás titkos szavazással történik.
22. §. Az igazgató a középiskolákra vonatkozó törvények és hatósági
rendeletek végrehajtója, a tanártestület elnöke s tanulmányi és ilyen
jellegű adminisztrativ ügyekben a középiskolának a hatóságokkal, a szülőkkel és a gyámokkal s általában a közönséggel szemben képviselője; a
középiskola tudományos és fegyelmi állapotának ellenőrzője, végül a
a középiskola irodai ügyeinek vezetője.
23. §. Az igazgató kötelességei:
1. Végrehajtja, illetőleg végrehajtatja a középiskolai törvényt, az
egyházi hatóságok s a fentartó testület, illetőleg az igazgató tanács határozatait s a püspök utján érkezett kormányrendeleteket.
2. A tanártestülettel egyetértőleg elkészíti, szükség esetén évközben
módosítja s az igazgató tanácsnak jóváhagyás végett bemutatja az órarendet.
3. Az iskolai fegyelmi szabályokat jóindulattal és igazságosan végrehajtja.
4. Ügyel a kötelező tanterv megtartására és a tankönyvek megfelelő
voltára.
5. A tankönyvváltoztatásokat az igazgató tanácsnak és a püspöknek
bejelenti.
6. Ellenőrzi a tanítás folytonosságát és összhangzatosságát s folytonos figyelemmel kiséri a tanárok munkálkodását.
7. A tanártestülettel együtt ápolja a középiskolában a hazafias érzelmet és protestáns szellemet.
8. A tanártestületet az iskolát érdeklő minden fontosabb mozzanatról
értesiti.
9. A fentartó testületet, illetőleg az igazgató tanácsot a középiskolában észlelhető hiányokra
figyelmezteti.
10. A kormánytól és a felekezeti hatóságoktól kivánt kimutatásokat
felettes hatóságai utján beküldi, az autonómiánkba ütköző kívánságokról
és rendeletekről pedig a fenntartó testületet, illetőleg az igazgató tanácsot
és a püspököt értesiti.
11. Gondoskodik az iskolaépület jókarban tartásáról és tisztaságáról,
továbbá a könyvtárak és szertárak czéltudatos fejlesztéséről.
12. Orzi az osztály-névkönyveket s a tanulók megelőző évi bizonyítványait.
13. Gondozza a középiskola levéltárát s az igazgatói irattárt.
14. Összeállítja a középiskola évi értesítőjét.
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15. Általában kötelessége mindazon intézkedéseket megtenni, melyek
a középiskola felvirágzásának és szellemi értékének emelésére czélszerüeknek mutatkoznak.
24. §. Az igazgató jogai:
1. Felveszi a tanulókat s aláírja osztálybizonyitványaikat.
2. Az érettségi vizsgálatok kivételével az összes vizsgálatokon elnököl
vagy helyettest rendel.
3. A tanároktól megköveteli, hogy az iskolai fegyelmi szabályokat
megtartsák s a tanulókkal megtartassák.
4. Megköveteli, hogy a tanárok úgy a tanterv utasításait, mint a
módszeres tanácskozások határozatait kövessék.
5. Megkívánja, hogy a tanárok betegségük vagy egyéb gátoltatásuk
esetén az óramulasztást jókor tudomására hozzák.
6. A tanítással el nem foglalt tanárokat helyettesítésre kirendeli s
ezen intézkedésének minden tanár engedelmeskedni, köteles.
7. Látogatja a tanórákat s a tanítás menetéről, az osztályoknak
fegyelmi és tanulmányi állapotáról személyesen meggyőződést szerez ; a
tanulók Írásbeli dolgozatait a szaktanárok utján időnként bekivánja, átvizsgálja s aláirásával ellátja.
8. Elnököl a tanári tanácskozásokon sgátoltatása esetén helyettest rendel.
9. Közreműködik a középiskola zárszámadásainak megvizsgálásánál.
10. Aláírja a tanárok meghívó levelét s a középiskola felügyelőjével
együtt kiállitja a tanárok szolgálati bizonyítványát, melybe azonban az
érdekelt tanároknak betekintést engedni köteles.
11. A tanártestülettel együtt felügyel a középiskolában fennálló ifjúsági egyesületekre.
12. A tanároknak 3 napi szabadságot és a tanuló ifjúságnak a tanártestülettel egyetértőleg 3 nem egymás után következő szabad napot engedélyezhet.
13. Orzi a középiskola pecsétjét.
14. Tanulmányi ügyekben csak ő állithat s állíttathat ki a középiskola
nevében hivatalos ügyiratokat.
15. Hivatalból tagja az egyháztanácsnak, az egyházközségi képviselőtestületnek, az egyházmegyei ós egyházkerületi közgyűlésnek. (Zs. t. 41.,
50., 85,. 112. §.)
25. §. Az igazgató máltányos tiszteletdíjban részesül.
3. A z

osztályfők.

26. §. Minden osztályt egy-egy osztályfő vezet, kiket az évzáró
tanácskozás választ, még pedig lehetőleg azon tanárok közül, kiknek az
illető osztályban legtöbb órájuk van. Kívánatos, hogy az osztályfők osztályukat több éven át feljebb vezessék.
27. §. Az osztályfők jogai és kötelességei:
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1. Őrzik az osztályukba beirt nyilvános tanulók beirási jegyzékét.
2. Gyakorolják a gondjaikra bízott osztályban a fegyelmet, kiszabják
és végrehajtják a kisebb büntetéseket.
3. Kijelölik a, tanulók ülőhelyét.
4. Ügyelnek az osztály tisztaságára s a berendezési tárgyak és tanszerek rendben tartására.
5. Végrehajtják osztályukban az igazgató intézkedéseit s a tanári
tanácskozások határozatait.
6. Az osztályt illető minden fontosabb mozzanatot közölnek az igazgatóval s a tanártestülettel.
7. Ügyelnek a fegyelmi és tanulmányi napló pontos vezetésére.
8. Az egyes tanulóknak egy napon tul nem terjedő elmaradásra
engedélyt adnak.
9. Igazolják a mulasztásokat s az igazolatlan óramulasztásokról a
szülőket vagy helyetteseiket értesitik.
10. Vezetik az osztálynévkönyvet és beirási jegyzéket, az osztálynévkönyvbe bejegyzik a javitó vizsgálatok eredményét, esetleg a püspöki
engedély számával együtt, továbbá a másodlatok számát s kiállítási idejét;
kiállítják az intő leveleket, az időszaki értesítőket és osztály-bizonyitványokat s utóbbiakat a, bizonyitványkönyvbe bevezetik.
11. Látogathatják .„tanártársaik óráit s ha túlterhelést tapasztalnának,
erre négyszemközt vagy az igazgató s a tanári tanácskozás előtt megteszik
megjegyzéseiket.
12. A tanulókat az iskolán kivül is figyelemmel kisérik, lakásukon
meglátogatják s szüleikkel vagy helyetteseikkel a nevelés sikere érdekében állandó érintkezésben lenni igyekeznek.
13. Az igazgatónak az évi értesítőhöz szükséges adatokat rendelkezésére bocsátják.
i
4. A k ö n y v t á r a k

és s z e r t á r a k

őrei.

28. §. A könyvtárak és szertárak őrei a gondjaikra bizott gyűjteményeket lelkiismeretesen gondozni, a tanári tanácskozás határozatai értelmében szakszerűen fejleszteni, pontos leltárt vezetni s működésükről a
tanártestület utján az igazgató-tanácsnak minden iskolai év végén jelentést
tenni kötelesek.
A könyvtárak és szertárak őreit a tanártestület évzáró tanácskozásán
egy évi időtartamra választja.
5. A t a n d i j k e z e 1 o.
29. §. A tandijkezelő kötelessége a tanulóktól fizetendő összes iskolai
tartozásokat beszedni, nyugtázni s a fentartó testület középiskolai pénztárába beszolgáltatni és számadását minden iskolai év közepén és végén
az igazgató-tanácsnak eléterjeszteni.
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A landijkezelőt a tanártestület ajánlatára a rendes tanárak közül az
igazgató-tanács 3 évre választja. A tandíj kezelésével az igazgató is megbízható.
A tandíj kezelő méltányos díjazásban részesük
III. A tanulók

felvétele.

30. §. A tanulók felvétele szeptember hó első három hétköznapján
történik. Népesebb középiskolákban julius hó első napjaiban is beirhatók
a tanulók. A rendes felvétel idejében jelentkező tanulókat, valamint azokat,
kik elmaradásukat kellőleg igazolni tudják, szeptember 15-ig az igazgató
veszi fel s irja be a felvételi naplóba. A szeptember 15-től október l-ig
jelentkező tanulók csak a tanártestület engedélyével, az ezen időn tul
jelentkezők pedig csak a püspök engedélyével irhatok be.
A beiratás alkalmával a tanuló születési bizonyítványát, megelőző
évi iskolai bizonyítványát s ha 12-ik évét betöltötte, ujraoltási bizonyítványát is tartozik bemutatni.
31. §. Az igazgató s a tanártestület indokolt esetekben megtagadhatják
a felvételt. Az elutasító határozat ellen a püspökhöz lehet folyamodni.
32. §. A tanulók á felvételre személyesen s rendszerint szüleik vagy
azok helyettese kíséretében tartoznak az igazgatónál'megjelenni.
A felvételt az igazgató a megelőző évi iskolai bizonyítvány hátulsó
oldalára vezetett, igazolványnyal tanúsítja.
33. §. A tanulót a felvételi igazolvány, a megelőző évi iskolai bizonyítvány s a születési bizonyítvány alapján az osztályfő, szigorúan a
születési bizonyítványban feltüntetett néven vezeti be a beirási jegyzékbe,
mely az iskolai év első hetében betekintés végett az osztályban működő
összes tanárok közt körözendő.
34. §. A középiskola első osztályába csak oly növendékek vehetők
fel, kik életük 9-ik évét betöltötték és a népiskola 4 alsó osztályának
sikeres elvégzését valamely nyilvános népiskolától nyert bizonyitványnyal tanúsítják, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló fokú
képzettségűk van. Tizenkét évesnél idősebb tanulónak az első osztályba
való felvétele felett a tanártestület határoz.
35. §. Felsőbb osztályba csak az a tanuló léphet, ki a megelőző
osztály rendes tantárgyaiból — leszámítva a szépírást és testgyakorlást —
legalább is elégséges osztályzatot kapott.
36. §. Azon tanuló, ki elütő tantervű középiskolából, vagy másnemű
középiskolából, avagy polgári iskolából akar átlépni, felvételi vizsgálatot
tartozik tenni. E vizsgálat a két iskola tananyagbeli külömbségeire terjed ki.
Egyéb esetékben a tanulónak magánvizsgálatot kell tennie.
37. §. Külföldi tanintézetben járt tanuló csak a vallás- és közokt. m.
kir. minister engedélyével vehető fel.
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38. §. Évközben más tanintézetből jövő tanulót csak a tanártestület
engedélyével s az iskola-változtatás okainak igazolása mellett lehet felvenni. A felvételt megtagadó határozat a püspökhöz felebbezhető.
39. §. A főgymnasium V. osztályába lépő tanuló szülője, vagy gyámja
köteles kijelenteni, hogy fia, illetőleg gyámoltja a görög nyelvet vagy a
görög-pótló tantárgyakat fogja-e tanulni.
Ha oly tanuló, ki már egy, vagy több osztályban görög nyelvet és
irodalmat tanult, a görög-pótló tantárgyak tanulására jelentkezik, vagy
viszont, felvételi vizsgálatot köteles tenni. Az átlépés az iskolai év első
hónapjában a tanártestület engedélyével, azon tul pedig a püspök engedélyélyével történhetik.
40. §. Azon tanulónak, ki az iskolai év első hónapja után vétetett
fel a középiskolába s a folyó iskolai évben nem volt más középiskola
növendéke, az addig végzett tananyagból vizsgálatot kell tennie. E vizsgálat díjtalan s akként ejtendő meg, hogy a szaktanárok tanóráikon vizsgálják meg az illetőt.
41. §. Az ismétlő tanulók felvételére nézve is a 30. és 31. §. határozatai irányadók.
42. §. Magántanulók felvétele a nyilvános tanulók felvételére kitűzött
időben történik. Beiratásuk alkalmával születési bizonyítványt s a megelőző osztály sikeres végzését tanúsító iskolai bizonyítványt kell felmutatniuk s szükség esetén személyazonosságukat és helyhatósági bizonyitványnyal azt is igazolniuk kell, hogy utolsó iskolai bizonyítványuk elnyerése
óta nem jártak nyilvános iskolába s nem tettek magánvizsgálatot.
43. §. Egy-egy osztályba rendszerint csak 60 nyilvános tanuló vehető
fel. Ha a jelentkező tanulók száma meghaladja a 60-at, erről az igazgató, a további intézkedések megtétele végett, az igazgató tanácsot
1
értesiti.
44. §. A felvételnél az ág. h. ev. tanulóknak elsőbbségük van s ha
a körülmények ugv kívánják, a beiratásra kitűzött napok elsőjén csak
ág. h. evang. tanulók Írhatók be.
45. §. Azok a szülők vagy gyámok, kik nem laknak a középiskola
helyén, gyermekük, vagy gyámfiok beiratásakor alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, kire a házi felügyeletet bizzák. Ha a felügyelet elégtelennek mutatkozik, az igazgató megkövetelheti, hogy e tekintetben
czélszerü változás történjék.
46. §. A tanulók által fizetendő tandijat és mellékdijakat, a vizsgálati
dijakat, valamint a befizetés módozatait s a hátralékosokkal szemben
követendő eljárást és a tandijelengedés módozatait az igazgató-tanács
határozza meg.
A felvételi-, javitó-, pótló- és magánvizsgálatok dijait a vizsgálatok
előtt kell lefizetni. Beszedésük s évközi kezelésük s elosztásuk helyi szokás
szerint történik.

-1iG—
IV. A tanulmányok

rendje.

47. §. A középiskolai oktatásnak rendes tantárgyait az 1883. X X X .
t.-cz. 3—4. §-a, továbbá az 1890. X X X . t.-cz. 1—2. §-a határozzák meg.
Ezen tantárgyakon kivíil a négy alsó osztályban az egyházi ének is
tanítandó.
48. §. Az oktatásra csak oly, nyomtatásban megjelent tankönyvek
használhatók, melyeket vagy az evang. egyetemes egyházi közgyűlés,
vagy a vallás és közokt. m. kir. minister engedélyezett.
49. §. A nem á. h. evang. vallású tanulók vallásoktatásáról a saját
egyházi hatóságuk gondoskodik, azonban ezen oktatásnak is az iskolaépületben kell történnie. Ezen tanulók névjegyzékét szeptember hú 8-ig
az osztályfők állítják össze s az igazgató szeptember 10-ig szolgáltatja át
az illetékes vallástanároknak.
50. §. A rendes tantárgyak tanulása alól felmentésnek helye nincs,
kivéve testi fogyatkozás miatt a testgyakorlás, a mértani rajz technikai
része s a szépírás tanulása alól. Az ideiglenes felmentést az iskolai, vagy
a hatósági orvos bizonyítványa alapján az osztályfő, a félévre terjedő
felmentést az igazgató, az egész évre terjedő felmentést a püspök adja
meg. Szembeötlő testi fogyatkozásnál az orvosi bizonyítvány mellőzhető
s az egész évre terjedő felmentést is az igazgató adja meg.
52. §. A tanítás az evang. egyetemes gyűléstől megalkotott tanterv
szerint, az államsegélyben részesülő középiskolákban pedig az állami tanterv szerint a megállapított tanmenet és a módszeres tanácskozások határozatai értelmében történik.
Ha a középiskola helyi érdekei szükségessé teszik a kötelező tantervtől
való eltérést, a tanártestület az igazgató-tanács hozzájárulásával helyi
tantervet készit s azt megerősítés végett a püspök utján az egyetemes
gyűléshez, államsegélyes iskolákban pedig a vallás- és közokt. m. kir.
ministerhez felterjeszti.
A tanárok minden iskolai év elején részletes tanmenetet tartoznak
készíteni s a végzett tananyagot minden tanóra végén a tanulmányi naplóba kötelesek bevezetni.
53. §. Az összefüggő szakaszok évközben, az egész tananyag pedig
az iskolai év végén összefoglalandó s behatóan átismétlendő.
54. §. A rendes tantárgyakon kivül tanítható a középiskolában —
ha megfelelő tanerő áll rendelkezésre — (a latin nyelv), valamely modern
kulturnyelv, az egészségtan, szabadkézi rajz, gyorsírás, ének, zene és
vivás. A rendkívüli tárgyak tanításához, a tanártestület javaslatára, az
igazgató-tanács adja meg az engedélyt.
Gyenge tanulók a rendkívüli tárgyak tanulásától eltiltandók.
55. §. A rendes tantárgyak tanítására, a testgyakorláson kivül, az
alsó négy osztályban legfelebb 26, a felső négy osztályban legfelebb 28 ;

a rendkívüli tantárgyak tanítására ugy az alsó, mint a felső négy osztályban legfelebb 4 óra fordítható.
56. §. A szaktanárok az osztályukba járó nyilvános tanulóknak a
rendes tantárgyakból magánórákat nem adhatnak. Csoportos magántanitás
sem az osztályban, sem a privát lakáson nem engedtetik meg.
57. §. Az iskolai tanítás támogatására szolgálnak az ifjúsági könyvtár,
az önképző-körök és az ifjúsági egyesületek.
Az ifjúsági könyvtárba csak oly könyvek szerezhetők, melyek a
magyar állameszme vei, a nemzeti szellemmel és a protestantismus szellemével nem ellenkeznek
Az önképző-köröknek és ifjúsági egyesületeknek hazafias irányban
kell működniük.
58. §. Az ifjúsági könyvtár, valamint az önképző-körök és ifjúsági
egyesületek feletti felügyeletet a tanártestület az általa megbízott tanárok
utján gyakorolja.
59. §. Kívánatos, hogy a tanártestület a tanulókkal együtt évenként
legalább egy tanulmányi kirándulást rendezzen.
V. Tanári

tanácskozások.

60. §. A tanári tanácskozásokat a tanítási órákon kivüli időben az
igazgató hivja össze s a tárgysorozatot a meghívás alkalmával teszi közzé.
61. §. A tanári tanácskozások tagjai a középiskola rendes és helyettes
tanárai. A nem evang. vallású tanulók vallástanárai, a nem rendes tornatanitók és a melléktárgyak tanitói nem tagjai a tanári tanácskozásoknak.
62. §. A tanári tanácskozásokon minden rendes és helyettes tanárnak
elejétől végig jelen kell lenni; akadályoztatása esetén az igazgatót előzetesen tartozik elmaradásáról értesíteni.
63. §. A tanári tanácskozások csak akkor határozatképesek, ha a
tanároknak több mint felo jelen van.
A határozathozatal rendszerint nyilvános szavazással, személyi ügyekben azonban titkos szavazással történik. Egyenlő számú szavazatok esetén
az elnök szavazata, titkos szavazásnál sorshúzás dönt, de a kisebbség, sot
egyesek is kívánhatják, hogy irásba foglalt külön véleményük a jegyzőkönyvhöz csatoltassék.
64. §. A tanácskozásokról jegyzőkönyv veendő fel, mely a következő
tanácskozáson felolvastatván, az elnök és jegyző által aláiratik.
65. §. Az iskolai év megnyíltával, még pedig a felvételi, javító- és
pótlóvizsgálatok előtt, alakuló tanácskozás tartandó, melyen az igazgató
bemutatja az órarendet s közli azon tanulók névsorát, kik püspöki engedélylyel javító-vizsgálatot tehetnek; továbbá előterjesztést tesz az iskolai
év megnyitása előtt. megejtendő egyéb vizsgálatokról. Személy változások
esetén az alakuló tanácskozás intézkedik az uj tantárgybeosztásról s a
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munkafelosztás ügyében hozott határozatok módosításáról; határoz az
iskolai év megnyitásának módozatai felett s meghallgatja a szaktanárok
jelentéseit a használandó tankönyvekre vonatkozó határozatok foganatosításáról.
66. §. Minden iskolai évben legalább háromszor, még pedig mindegyik időszak kezdetén módszeres tanácskozás tartandó. Ezen tanácskozások feladata a helyi tantervet megállapítani, a tanároktól az igazgatóhoz előzetesen beterjesztett részletes tanmeneteket megbírálni, azokat
összhangzásba hozni, az Írásbeli dolgozatok idejét összeegyeztetni, tárgyát
meghatározni s egyöntetű módszert és eljárást, továbbá egységes műszavakat megállapítani.
Ha egyes tanárok a közös tanácskozások határozataival nem értenének egyet, jogukban áll véleményüket az egyetemes tanügyi bizottsághoz felebbezni, a tanügyi bizottság határozatáig azonban kötelesek a
tanártestület többségétől hozott határozatokat követni.
67. §. Az első és második időszak közepén ellenőrző
tanácskozás
tartandó, melynek feladata, hogy ugy az egyes osztályok, mint az egész
középiskola tanulmányi és fegyelmi állapotát feltüntesse. A hanyagság,
vagy kifogásolt magaviselet miatt megintett tanulók neveit az ellenőrző
tanácskozás a megintés okával együtt a jegyzőkönyvbe vezetteti s erről
az osztályfő által szüleiket értesiti.
68. §. Mindegyik időszak végén osztálytanári s együttes tanártestületi osztályozó tanácskozás tartandó a tanulók érdemjegyeinek megállapítása végett. Az évvégi osztályozó tanácskozás behatóan foglalkozik
azon tanulókkal, kik egy, vagy két tantárgyból javitó-vizsgálatra, valamint
azokkal, kik osztályismétlésre utasíttatnak; megállapítja a bizonyítványba
vezetendő tanártestületi általános Ítéletet s összeállítja azon r tanulók névsorát, kik kifogásolt magaviselet miatt a jövő iskolai évben fel nem ve
hetők, miről a szülőket, vagy gyámokat az igazgató azon megjegyzéssel
crtesiti, hogy a határozat ellen julius 15-ig a püspökhöz felebbezhetnek.
Az igazgató tartozik arról gondoskodni, hogy a nem evang. tanulók vallástanárai, a nem rendes tornatanitó s a rendkívüli tantárgyak
tanitói a tanulók érdemjegyeit, az osztályozó tanácskozásokat mellőzőleg,
beszolgáltassák.
Az érdemjegyek jelzésére a jeles, jó, elégséges
és elégtelen; a
magaviselet jelzésére a jó, szabályszerű,
kevésbbé szabályszerű és rossz
érdemjegyek szolgálnak. A magaviseletből nyert két utóbbi osztályzatot
az Értesítő és osztálybizonyitvány Jegyzet rovatában indokolni kell.
A tanártestületi általános Ítélet a következő lehet: íelsőbb osztályba léphet, javitó vizsgálatra bocsáttatik, a felekezeti főhatóság engédélyével javitó vizsgálatot tehet, osztályismétlésre
utasittatik, az osztályt nem
ismételheti.
69. §. Minden hónapban legalább egyszer rendes havi
tanácskozás
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tartandó, melyen a tanártestület az iskolai felsőbb hatóságok leiratait, a
tanulók vagy a szülők kérvényeit tárgyalja; a felsőbb iskolai hatóságokhoz tanügyi előterjesztéseket és javaslatokat tesz; a középiskola felszerelése és a gyűjtemények berendezése tárgyában a fenntartó testülethez, illetőleg az igazgató tanácshoz felterjesztéseket intéz ; a vizsgálatok
idejéről s megtartásuk módjáról, az iskolai ünnepségek és tanulmányi kirándulások rendezéséről, a szünidőről s az iskolai év bezárásáról intézkedik ; tanszékek betöltése alkalmával a pályázati kérvényeket első fokon
elbírálja s a választásra szakképzett jelölteket ajánl; ünnenélyekre, tanügyi vagy tudományos gyűlésekre képviselőket választ. A vizsgálatok
idejére s az iskolai év bezárására vonatkozó határozatok jóváhagyás végett az igazgató-tanácsnak bejelentendők.
70. §. Rendkívüli
tanácskozás tartandó mindannyiszor, valahányszor
a felsőbb tanügyi hatóság valamely iskolai ügyben sürgősen kívánja ^megismerni a tanár-testület véleményét, vagy valamely felsőbb rendelet közlése és végrehajtása a legközelebbi rendes tanácskozásig nem halasztható;
úgyszintén, ha a középiskola belső életében oly fontos jelenség fordul
elő, mely halaszthatlan intézkedést kiván ; továbbá, ha a tanulók fegyelmi
eseteiben a tanártestület Ítéletének szüksége forog fenn és végül, ha bármely tanár a czél és tárgy bejelentése mellett tanácskozás megtartását
kéri az igazgatótól.
71. §. Az iskolai év befejezte után évzáró gyűlés tartandó, melynek feladata a jövő évi tantárgyfelosztás megállapítása, a használandó
tankönyvek jegyzékének összeállítása, a könyvtár- és szertárőrök jelentéseinek megvizsgálása, a tanári tanácskozások jegyzőjének, az osztályfőknek, az ifjúsági könyvtár felügyelőjének s az önképzőkörök és ifjúsági egyesületek elnökeinek, továbbá a könyvtár és szertárak őreinek
megválasztása s végül a jövő iskolai év elején tartandó javitó-, felvételi- és pótlóvizsgálatok, a beirás s az iskolai év megnyitása idejének
megállapítása.
Az igazgató feladata arra ügyelni, hogy a rokontárgyak az alsóbb
osztályokban lehetőleg egy kézben legyenek.
VI. Iskolai

év. Iskolai

vizsgálatok.

72. §. Az iskolai év szeptember elsején kezdődik s junius végéig tart.
73. §. Az iskolai év megkezdése előtt, augusztus hó utolsó napján
tartandók meg a javitó-, felvételi- és pótlóvizsgálatok.
74. §. Az iskolai évet az igazgató a tanártestület jelenlétében, a
tanártestülettől meghatározott napon nyitja meg. A megnyitó ünnepélyre
az igazgató Írásban hivja meg az egyházi és iskolai elöljáróságot.
75. §. Az iskolai év három időszakra oszlik : az első szeptember el-
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sejétol a karácsonyi szünidőig, a második a karácsonyi szünidőtől a húsvéti szünidőig, a harmadik pedig a húsvéti szünidőtől az iskolai év végéig tart.
A tanulók az első és második időszak végén tanulmányi előmenetelükről az osztályfőktől kiállított bélyegtelen Értesítőt
kapnak, melyet
szüleikkel vagy gyámjukkal aláíratva, a következő időszak elején az
osztályfőnek visszaadni kötelesek. Az Értesítőt a szállásadók nem Írhatják alá.
A szülőktől nem illő megjegyzéssel aláirt Értesítők hivatalosan
megsemmisítendők, újbóli kiállításukért 2 korona dij jár.
Ha a tanuló évközben hagyja el a középiskolát, az Értesítő 30 filléres bélyeggel, pecséttel, uj keltezéssel s az igazgató aláírásával is ellátva, távozási bizonyítványul szolgál.
76. §. Szerdán és szombaton délután, továbbá vasárnapokon és a
protestáns ünnepnapokon szünetel a tanítás. A karácsonyi és húsvéti
szünidő 2—2 hétig, a pünkösdi szünidő 4 napig tart. Iskolai szünet tartandó továbbá október 31-én, márczius 15-én és április 11-én.
A más vallású tanulók a vallás és közokt. ministertől meghatározott ünnepnapjaikon nem kötelezhetők az iskola látogatására.
77.
Az egyes tanórák között tiz percznyi szünet tartandó, mely
a tanulók üdülésére s a tantermek szellőztetésére van szánva. Ez idő
alatt az a tanár ügyel a rend fenntartására, kinek a tanórája következik.
78. §. Az iskolai év végén az igazgatótól kiküldött censorok jelenlétében, osztályonként minden rendes tantárgyból nyilvános vizsgálat
tartandó, melyeknek az a főczélja, hogy a tanár a tanuló előmeneteléről évközben szerzett tapasztalatait kiegészítse. A vizsgálatokon minden
tanulónak meg kell jelennie. Minden esetre megvizsgálandók az elégtelen és kéles előmeneteld tanulók, továbbá azok, kik érdemjegyük javítása végett jelentkeznek. A vizsgálatokon a tanulók rajzai és dolgozatai
közszemlére tétetnek.
A censorok névsorát az igazgató a vizsgálatok megkezdése előtt
legalább egy héttel előbb állítja össze, a tanári szobában kifüggeszti s a
középiskola felügyelőjével közli.
79. §. Az évvégi osztály v izsgálaton meg nem jelent s elmaradásukat igazolni nem tudó tanulók nem kapnak osztálybizonyitványt s a
következő iskolai év elején pótvizsgálatot tartoznak tenni, melyért helyi
szabályzatban megállapított dij jár. A pótvizsgálat iránti kérvényt a tanártestülethez kell intézni.
Azon tanuló, ki hatósági orvosi bizonyítvány nyal igazolja, hogy az
évvégi osztály vizsgálatokon betegség miatt nem jelenhetett meg, a következő iskolai év kezdetén díjmentesen tehet pótvizsgálatot. — Az eziránti kérvény a tanártestülethez intézendő, mely afelett is határoz, hogy
10
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ä pótvizsgálat az összes vagy csak egyes tantárgyakra terjedjen-e ki. A
tanártestület elutasitó határozata ellen a püspökhöz lehet folyamodni.
Az a tanuló, ki az iskolai évet más középiskolában töltötte, csak az
illető középiskola főhatóságának ós a püspöknek engedélyével bocsátható
pótvizsgálatra. E vizsgálat a magánvizsgálatokhoz hasonlóan tartandó meg.
80. §. A VIII. osztály ág. h. evang. tanulóinak vallástani vizsgálata
a püsöktől kiküldött biztos elnöklésével, az egyházker. szabályrendelet
értelmében történik.
81. §. A nyilvános tornavizsgálatot a középiskolai tornaverseny helyettesíti.
82. §. Azon tanuló, ki az évvégi osztályvizsgálatokon egy tantárgyból kapott elégtelen érdemjegyet, a tanártestület engedélyével a jövő
iskolai év megkezdése előtt javitó vizsgálatot tehet, ellenben az, ki két
tantárgyból kapott elégtelen érdemjegyet, csak a püspök engedélyével
bocsátható javitó vizsgálatra. Az ez iránti folyamodványt julius 10-ig kell
az igazgatónál benyújtani.
A kettőnél több tárgyból megbukott tanuló, valamint az, ki egy elégtelen osztályzat mellett az erkölcsi magaviseletből kevésbbé
szabályszerű, vagy rossz érdemjegyet kapott, javitó-vizsgálatra nem bocsátható.
83. §. A javitó-vizsgálatot abban az iskolában kell tenni, melyben
a tanuló elégtelen érdemjegyét kapta s ha arra a tanuló a kitűzött időben jelentkezik, vagy elmaradását elfogadható okokkal igazolni tudja,
díjtalan, ellenkező esetben pedig díjazandó.
Oly tanuló, ki más középiskolában kapott elégtelen érdemjegyet,
csak az illetető középiskola főhatóságának és a püspöknek engedélyével
bocsátható javitó-vizsgálatra, melyért meghatározott dij jár. Ezen vizsgálat eredményéről az igazgató az illető középiskola igazgatóságát hivatalosan értesiti.
84. §. A javitó-vizsgálaton, az osztályfő elnöklése mellett, legalább
is két tanárnak kell jelen lennie. Az osztályfő veszi át a tanulótól a
vizsgálat megkezdése előtt iskolai bizonyítványát, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről s a vizsgálatnak ugy kedvező, mint kedvezőtlen eredményét, két tantárgyból való vizsgálatnál a felsőbb hatóság, illetőleg a
püspöki engedély számával együtt az osztály-névkönybe és a bizonyítványba bevezeti. A bizonyítványba jegyzett eredményt az igazgató és
az osztályfő irják alá s a középiskola pecsétjével hitelesitik.
85. §. Azon ismétlő tanuló, ki az évvégi osztály-vizsgálaton kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen érdemjegyet, vagy a ki a javitóvizsgálaton nem mutatott fel kielégítő eredményt, az osztályt többé nem
ismételheti. Ez a körülmény bizonyítványában feltüntetendő.
86. §. A VIII. osztályú tanulók május hó első felében tesznek osz
tályvizsgálatot, melynek sikeres megállása után érettségi vizsgálatra jelentkezhetnek.
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Az érettségi vizsgálaton megbukott s a VIII. osztályt önként ismétlő
tanuló ugy az első, mint a második időszak végén szabályszerű „Értes í t ő i t kap, az iskolai év végén azonban nem tesz osztályvizsgálatot.
87. §. A magántanulók rendszerint az iskolai év végén, indokolt esetekben az iskolai év elején, a tanártestülettől meghatározott napon, tehetnek vizsgálatot. E vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az Írásbeli vizsgálat a
magyar, latin, német és görög nyelvre, továbbá a mennyiségtanra, a szóbeli vizsgálat pedig a tantervben előirt egész tananyagra terjed.
A vizsgáló bizottság tagjai, az igazgató elnöklésével, azon osztály
tanárai, melyből a tanuló magánvizsgálatot tesz; azon tanárok azonban,
kik a tanulót magánvizsgálatra előkészítették, a vizsgálatban részt nem
vehetnek.
Minden magánvizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a tanuló írásbeli dolgozataival együtt a püspökhöz felterjesztendő. A visszaküldött jegyzőkönyvek a levéltárban helyeztetnek el.
88. §. Magánvizsgálatot tehet az is, ki magántanulóul beirva nem
volt, de a vizsgálathoz akár a püspöktől, akár a vallás- és közokt. minisztertől engedélyt kapott.
Az 1888. évi X X X . t.-ez. 15. §-ának korlátai közt leányok is minden felsőbb engedély kikérése nélkül tehenek magánvizsgálatot, sőt magán érettségi vizsgálatot is. Ezen vizsgálatokat azonban a fiuk vizsgálataitól elkülönítve s ugyanazon tanulmányi mérték szerint kell megtartani, mely a középiskolák fiu tanulóira nézve a tantervekben ki van
dolgozva.
89. §. Nyilvános tanulóknak osztályok összevonását, azaz egy év
alatt két osztálynak elvégzését csak kivételesen, a tanártestület és a
püspök indokolt ajánlatára engedheti meg a vallás és közokt. m. kir.
minister, abban az esetben, ha az illetőnek a legutóbb végzett osztályról
szóló bizonyítványában osztályzata jeles, életkora a rendesnél előrehaladottabb s ugy testi, mint értelmi fejlettsége lehetővé teszi egy év alatt
két osztály elvégzését s az illető a megelőző iskolai évet ugyanabban a
középiskolában végezte.
Az engedélyt nyert tanuló mindkét vagy legalább egyik osztályból
magánvizsgálatot tesz.
90. §. Magántanulók egy év alatt több osytályból csak a tanártestület és a püspök ajánlatára a vallás és közokt. m. kir. minister engedélyével tehetnek vizsgálatot abban az esetben, ha kimutatják, hogy az
elvégzett osztályok tantárgyainak elsajátítására elegendő időt fordítottak
s hogy életkoruknál és fejlettségüknél fogva eléggé elsajátíthatták azokat
az ismereteket, melyeket az illető osztályokban tanulniok kellett. Ez
esetben is minden osztályból külön vizsgálat teendő le és egyszerre legfelebb két osztályból, de akképen, hogy az illetőnek mindkét osztály
tananyagából kellő tanulsága kitűnjék.
10*
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91. §. A 30 filléres bélyeggel s folyó számmal ellátott iskolai bizonyítványt az osztályfőn kivül az igazgató is aláírja s a középiskola pecsétjével ellátja.
92 §. Oly tanulónak, ki érettségi bizonyítványát elvesztette, az
igazgató, ha visszaélés gyanúja nem forog fenn — másodlatot állit ki,
keltét és folyó számát ugy az osztálynévkönyvbe, mint a bizonyitványkönyvbe bevezeti s a másodlat kiállítását ugy az eredeti bizonyítvány,
mint. a másodlat keltének és folyó számának feltüntetésével a vall. és
közokt. minister „Hivatalos Közlöny"-ében közzéteszi.
A másodlatok kiállításának dija a bélyegen kivül 2 korona, mely a
kiállitót illeti meg.
Az igazgató bizonyitványmásolatokat is állithat ki ós hitelesíthet.
A hitelesítés dija 1 korona.
93. §. Az iskolai évet a tanártestület jelenlétében az igazgató zárja
be. Az évzáró ünnepélyen osztatnak ki az ösztöndijak és utána a bizonyítványok.
94. §. Az iskolai évi értesítőt, akként kell szerkeszteni, hogy az a
középiskola egész évi életének hű és teljes képét nyújtsa.
VI. A

fegyelemről.

95. §. Az iskolai fegyelmet a tanártestület az igazgatótanácstól megmegalkotott s az egyházkerületi közgyűléstől megerősített fegyelmi szabályok értelmében gyakorolja.
96. §. A fegyelmi szabályokat az igazgató a tanuló beírása alkalmával, a szülőknek, vagy helyetteseiknek kézbesiti s az iskolai év megnyitásakor az összes tanuló ifjúság előtt felolvastatja, megmagyarázza s
a tantermekben kifüggeszteti.
f
97. §. A szülők, vagy helyetteseik kötelessége arról gondoskodni,
hogy a tanulók a szükséges tankönyvekkel és taneszközökkel el legyenek látva s az iskolát mindenkor pontosan látogassák.
Az iskolamulasztás okát a szülők, vagy helyettesük még a mulasztás tartama alatt kötelesek az osztályfőknél bejelenteni s utólagosan
igazolni.
A ragályos betegségbe esett tanulót lakótársaitól el kell különíteni
s az iskolától ugy őt, mint lakótársait mindaddig távol tartani, mig a
hatósági, vagy az iskolai orvos nekik az iskolai látogatást meg nem
engedi.
Az a tanuló, ki annyi órát mulaszt igazolatlanul, — habár nem
egyfolytában is, — a mennyi a heti óráknak a száma, kimaradottnak
tekintetik.
98. §. A tanártestület lehetőleg gyakran érintkezzék a szülőkkel,
vagy helyetteseikkel, s hasson oda, hogy azok a tanulónak az iskolán
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kivüli magaviseletét a legszigorúbban ellenőrizzék s igy az iskolát nevelő
munkásságában gyámolitsák.
99. §. A tanártestület kötelessége az ifjúságban az erkölcsi, vallásos
és hazafias érzelmeket ápolni. Ezért vasárnapokon s ünnepnapokon az á.
h. evangy. ifjúsággal együtt részt vesz a gyülekezeti és ifjúsági istentiszteleten; a nem evang. vallású tanulókat saját istentiszteletükre utasítja ; gondoskodik arról, hogy az iskolai teendők ne akadályozzák a
tanulókat az istentisztelet látogatásában, s az istentiszteleten meg nem
jelenőket felelősségre vonja.
100. §. Advent I. vasárnapjától márczius elejéig vagy legfeljebb
közepéig a vallástanár minden vasárnapon magyar nyelvű ifjúsági istentiszteletet tart a középiskola dísztermében. A nem magyar nyelvű egyházközségekben levő középiskolák vallástanárai az egész iskolai évben,
havonként legalább kétszer tartanak magyar nyelvű ifjúsági istentiszteletet.
101. §. Az á. h. evang. tanuló ifjúság a tanártestülettel együtt
évenként legalább kétszer az Ur asztalához járul.
102. §. A tanítási órák alatt az előadó tanárok felelősek az osztályban a rendért s óra végén kötelesek a fegyelmi naplót pontosan kitölteni.
103. §. Kihágások esetén a következő fegyelmi büntetések alkalmazhatók :
1. Négyszemközti, vagy osztály előtti megrovás;
2. Bezárás az egyes tanárok által 1 órára, az osztályfő által 2 órára,
az igazgató által 2—4 órára és a tanártestületi tanácskozás által legfelebb 6 órára ; esetleg azon figyelmeztetéssel, hogy nem javulás esetén a
kizárás fog alkalmaztatni.
Bezárás esetén a tanulót az a tanár foglalkoztatja és ellenőrzi, ki
a bezárást elrendelte.
3. A középiskolából való csendes eltávolítás a tanártestületi tanácskozás által.
4. Az iskolai fegyelemi szék által az illető középiskolából, vagy
5. Ha az erkölcsi romlottság félreismerhetetlen s ez bármely iskola
erkölcsiségét veszélyeztethetné, az ország összes iskoláiból való kizárása.
Erkölcsi romlottság esetén a kizárás az előbbi fokozatok mellőzésével is kimondható.
Az iskolai fegyelmi szék a középiskolai felügyelőtől s a tanártestületből áll.
104. §. Minden kizárási esetben az eljárás egész folyamáról részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, a kizárás okára vonatkozó tanúvallomásoknak és egyéb bizonyítékoknak, továbbá annak feltüntetésével, hogy
a határozat egyhangúlag, vagy szótöbbséggel hozatott-e.
A kizárt tanulónak bizonyítványába a kizárási határozatot és annak
okát az osztályfő vezeti be s vele együtt az igazgató is aláirja s a középiskola pecsétjével hitelesíti.
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105. §. A fegyelmi széknek azon határozata ellen, mely a tanulót
a maga középiskolájából zárja ki, felebbezésnek helye nincs.
Ha a tanuló az ország összes iskoláiból kizáratott, az iskolai fegyelmi szék határozatát a püspök utján a vallás- és közokt. m. k. miniszterhez kell felterjeszteni. A megerősitett határozatnak közététele és
szigorú megtartása iránt a vallás- és közokt. minister intézkedik. (1883.
X X X . t.-cz. 18. §.)
106. §. A kizárt tanuló abban a középiskolában, melyből kizáratott,
magánvizsgálatot nem tehet; egy, vagy több év múlva is csak a püspök
engedélyével vehető fel.
A csendesen eltávolított tanulónak valamely későbbi iskolai évben
leendő felvétele iránt, továbbá a más középiskolából kizárt tanulónak
felvétele iránt a tanártestület határoz. A felvétel megtagadása esetén
a tanuló a püspökhöz folyamodhatik.
107. §. A tanártestületi tanácskozás és az iskolai fegyelmi szék által alkalmazott büntetésekről az igazgató, a kisebb fegyelmi büntetésekről pedig, ha szükségesnek látszik, az osztályfő értesiti a szülőket vagy
azok helyettesét.
VIII. A középiskolák

kormányzása.

108. §. A középiskola elsőfokú hatósága a fentartó testület, mely e
jogát egyháztanács-ülésében, illetőleg közgyűlésében és igazgató tanácsa
közvetitésével gyakorolja. fZs. t. 188. §.)
109. §. A középiskola fentartó testületét vagy egyházi hatóság,
vagy pedig azok képezik, kiket vagy mint pártfogóságot az illető középiskola törteneti múltja, vagy az illető alapitó-levél, vagy a zs. t. 192. és
193. §-a szerint jogérvényes szerződés a jelenben is fenntartó testületül
megjelöl és elismer.
f
110. §. A fenntartó testület egyháztanács ülésének, illetőleg közgyűlésének a feladata:
a) gondoskodik a középiskola fejlesztéséről; őrködik annak vagyoni
jóléte s jövőjének biztosítása, valamint egyházias és hazafias közművelődési czéljának betöltése felett;
b) határoz a középiskola felekezeti jellegének fenntartása kérdésében ;
c) tanácskozik és határoz a középiskola épületében és felszerelésében
nagyobb kiadásokkal járó átalakítások és netaláni építkezések kérdésében ;
d) felülvizsgálja a középiskola évi zárszámadásait s azokat az egyházmegye utján az egyházkerületi számvevőszékhez, az államtól segélyezett középiskolákban a püspök utján a tanügyi kormányhoz is felterjeszti ;
e) választja a középiskola felügyelőjét s az igazgató tanács tagjait
6—6 évre, s ott, hol a múltban a tanárválasztás jogát gyakorolta, a
tanárokat, életfogytiglan.
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Minden egyéb elsőfokú kormányzati teendőt az igazgató tanács
gyakorolja. (Zs. t. 188. §.)
111. §. A középiskola igazgató tanácsa oly állandó választmány,
melynek elnöke a középiskola felügyelője, tagjai pedig a fentartó testület egyháztanács ülésében, illetőleg közgyűlésében 6—6 évre választott
10 tanácstag, a középiskola igazgatója s a tanártestülettől, a saját kebeléből 6 évre választatott 5 képviselő.
A hol a múltban az igazgató tanács élén a középiskolai felügyelő
mellett egyházi társelnök is állt, ott a kettős elnökség továbbra is
fenntartatik.
112. §. Ha a fenntartó testületet több testület alkotja, az elnökséget
és a 10 tanácstagot a szerződő testületek a szerződésükben megállapított
számarányban, a szerződés utasítása, illetőleg az alapitó-levél követelményeinek megfelelő módon választják.
113. §. Az igazgató tanács hatásköre:
a) őrködik a középiskola jogai felett; gondoza s lehetőleg gyarapítja a középiskola vagyonát és számadást vesz a középiskola vagyonát
közvetlenül kezelő tisztviselőktől;
b) megállapítja a tanulóktól fizetendő összes iskolai és vizsgálati
dijak nagyságát s a fizetés módozatait;
c) az előirt módozatok szerint megalkotja ügyrendjét s a helyi szabályzatot s megerősítés végett az egyházkerületi közgyűléshez felterjeszti ;
d) tanácskozik és határoz a középiskola anyagi és szellemi fejlesztését s felvirágoztatását czélzó kérdésekben ;
e) éber figyelemmel kiséri az iskolai év alatt felmerült nevezetesebb mozzanatokat és fontosabb eseményeket s a hol szükségesnek látja,
intézkedik ;
í) őrködik a középiskolákra vonatkozó törvények és rendeletek, a
középiskolai rendtartás, a tanterv és az államtól segélyezett középiskolákban az állammal kötött szerződések pontos megtartása felett;
g) tárgyalja a könyvtárak és szertárak őreinek jelentéseit, megvizsgálja a középiskola évi zárszámadásait 8 utóbbiakat a fentartó testülethez felterjeszti;
h) felügyel a tápintézetre, megválasztja annak személyzetét, megállapítja házi rendjét, megvizsgálja zárszámadásait;
i) határoz a tandijak és tápintézeti dijak elengedése vagy mérséklése végett benyújtott kérvények felett;
j ) a tanártestület javaslatára odaítéli s kiosztja a jutalomdijakat s
azon ösztöndijakat, melyeknek kezelésével és kiosztásával nem a tanártestület van megbízva ;
k) engedélyt ad a rendkívüli tantárgyak tanítására;
I) gondoskodik az iskolaépület jó karban tartásáról s a berendezés

- 1iG—

czélszerü voltáról; a javításokat eszközölteti s a nagyobb költséggel járó
átalakítások s uj építkezés iránt pedig javaslatot tesz a nagybizottságnak;
m) gondoskodik az iskolaépületnek az egyházkerületi határozat értelmében leendő tűzkár biztosításáról;
n) a tanári állásokra kiirja a pályázatot s a mennyiben a választás nem tartoznék az ő jogköréhez, a nagybizottságnak a választásra
szakképzett egyént hoz javaslatba ;
0) a tanároknak egy hétnél tovább tartó szabadságot engedélyez s
a hosszabb ideig betegeskedő vagy szabadságolt tanárok helyettesítéséről gondoskodik;
p) elnöke utján a felsőbb egyházi hatóságokkal érintkezik;
r) az egyház nevére alapított középiskoláknál mindazon jogokat
gyakorolja, melyek őt, az alapító-levél értelmében, megilletik.
114. §. A középiska felügyelőjének hatásköre:
a) felügyel a középiskola erkölcsi, szellemi és anyagi jólétére s a
középiskolákra vonatkozó törvények, szabályrendeletek és felettes hatósági rendeletek pontos megtartására s az igazgatótól erre nézve időnkint
felvilágosítást és jelentést kívánhat;
b) az igazgató előterjesztésére vagy saját kezdeményezésére összehívja az igazgató-tanács üléseit s azokon elnököl;
cj gondoskodik, hogy az igazgató tanács határozatai végrehajtassanak;
d) az igazgatóval s a hol eddig szokásban volt, a fenntartó testület elnökségével együtt aláírja a tanárok meghívóleveleit;
e) a tanároknak egy hétre — sürgős esetekben az igazgató-tanácsnak való utólagos bejelentés mellett — két hétre terjedő szabadságot ad;
f) a tanárok s az igazgató közt támadt panaszok s egyenetlenségek
békés kiegyenlítésére törekszik ;
g) látogatja az évvégi vizsgálatokat s részt vesz az iskolai ünnepségeken :»
h) a tanügyi és ilyen természetű ügyeket kivéve, a középiskolát kép viseli;
1) elnöke az iskolai fegyelmi széknek ;
j ) hivatalból tagja az egyházmegyei ós egyházkerületi közgyűléseknek.
Ezen fejezetben foglatak az egyházkerületi Collegium főgymnasiumára — tekintettel az egységes kormányzatú Collegiumban elfoglalt sajátos helyzetére — mindaddig nem bírhatnak joghatálylyal, mig a Collegiumnak jelenleg fennálló és érvényes szervezeti szabályzata, lehetőleg
a fentebbi tanügyi rendtartásra vonatkozó javaslat czélba vett rendelkezéséhez képest nem fog módosíttatni.
Megállapittatott Eperjesen, 1900. szept, 25—28. napjain az egyházkerületi közgyűlésben.
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