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A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület Nyíregy-
házán, 1911. május hó 16-ikán tartott püspökavató 

ünnepélyes közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

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

Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő és előbb 
Gyürky Pál hivatalra nézve legidősebb főesperes, utóbb 
Geduly Henrik püspök elnöklete alatt: 

I. A magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház képviseletében 
br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 
dr. Wagner Géza egyetemes tanügyi bizottsági elnök, 
dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. akad. igazgató. 

II. A bányai egyházkerület képviseletében: 
Scholtz Gusztáv püspök, 
Broschkó Adolf budapesti leik., 
Jeszenszky Károly mezőberényi 

lelkész, 
Kaczián János budapesti főesp., 
Noszkó István rákoskeresztúri 

lelkész, 
Raffay Sándor budapesti lelkész. 

Radvánszky György cs. és kir. 
kamarás, ker. gyámint. elnök, 

br. Podmaniczky Géza v. b. 1.1., 
aszódi nagybirtokos, 

Szegedy Albert rákoskeresztúri 
főjegyző. 

í* 



III. A dunáninneni egyházkerület képviseletében: 
Krahulecz Aladárgrinádi lelkész, Laszkáry Gyula főrendiházi tag, 
Nagy Jenő felsőesztergályi leik., kerületi felügyelő, 
dr. Szelényi Ödön pozsonyi theol. 

akad. tanár, 
Wolf Gusztáv losonczi lelkész. 

IV. A dunántúli egyházkerület képviseletében: 
Bognár Endre ker. e. főjegyző, 
Horváth Sándor főesperes, 
Pröhle Károly soproni theol. 

akad. tanár. 

V. Az erdélyrészi ág. hitv. evang. országos egyház képviseletében: 

Dianiska Frigyes kolozsvári leik. dr. Hintz György kolozsvári 
gyógyszerész, 

Jármay Géza kolozsvári máv. 
üzletvezető, 

br. Mannsberg Sándor kolozs-
vári egyháztanácsos. 

VI. A református egyház képviseletében: 
Antal Gábor püspök, konventi 

e. elnök, 
dr. Antal Géza pápai theol. 

akad. tanár, 
dr. Bartók Jenő nyíregyházi leik., 
ifj. GörömbeiPéter mándoki leik., 
Haypál Benő budapesti lelkész, 
Hideg József tornyospálczai leik., 
Jánossy Zoltán debreczeni leik., 
Németh István ker. főjegyző, 
dr. Pruzsinszky Pál budapesti 

theol. akad. tanár, 
Fejes Dániel esperes, 
Kovács Sebestyén egyházgondn. 



VII. Az unitárius egyház képviseletében: 
Máthé György budapesti tanár. 

VIII. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkertilet képviseletében: 
1. Egyházkerületi tisztviselők: 

Nemes Károly e. jegyző, dr. Zelenka Lajos v. főjegyző, 
Korbély Géza e. jegyző. dr. Mikler Károly v. jegyző, 

dr. B rósz László ker. ügyész, 
dr. Lersch Kornél ker. ügyész, 
Hronyecz József levéltáros, 
Bumsch Béla pénztáros, 
Trillhaas Lajos ellenőr. 

2. Törvényszéki bírák: 
Bartholomaeidesz László', dr. Brósz László, 
Hoznék Lajos, Dobó Adolf 
Laczó János, 
Szontágh Sándor. 

3. Egyházmegyei elnökök: 
Novák Pál árvái főesperes, - Lehoczky Miklós árvái fel ügy., 
Bohus Pál brassói főesperes, Molnár Viktor brassói felügy., 
Táróczy Pál hegyaljai főesperes, Radvány István hegyaljai felügy., 
Gyürky Pál kishonti főesperes, Medveczky Sándor kishonti 

felügyelő, 
Simkovics János liptói főesperes, 
Hajdú János sárosi főesperes, Bánó Miklós sárosi felügyelő 
Kübecher Albert szepesi városi Münnich Kálmán szepesi városi 

főesperes, felügyelő. 
Székely Gyula tátraaljai főesp. dr. Lersch Kornél tátraaljai 

felügyelő. 

4. Fő- és középiskolai felügyelők és igazgatók: 
May er Endre theol. akad. dékán, 
dr. Mikler Károly jogakad. dékán, 
Gömöry János eperjesi főgimn. 

igazgató, 



Gerhard Be'la tanítóképző-int. 
igazgató, 

Fischer Miklós iglói főgimn. Münnich Kálmán iglói főgimn. 
igazgató, felügyelő/ 

Leffler Sámuel nyíregyházi 
főgimn. igazgató, 

Karácsony Zsigmond késmárki 
lic. igazgató, 

dr. Veress Samu rimaszombati 
főgimn. igazgató, 

Adamis Gusztáv rozsnyói fő-
gimn. igazgató. 

5. Választott tagok: 
Szavazati joggal: Tanácskozási joggal: 

Árvái egyházmegyéből: 

Saskó István lestinei lelkész, Hrobon János isztebnei lelkész, 
Csillaghy István zsaskói felügy. Bújnák Andor egyhrn. számv. 

v. elnök. 

Brassói egyházmegyéből 

Jónás András zajzoni lelkész, 
Petrovics Pál fűrészmezei leik., 
Barcsay Ákos felügyelő, Brassó. 

Gömöri egyházmegyéből: 

Bartholomaeidesz László alesp., 
Kármán István nandrási lelkész, 
Járossy Mihály balogpádári leik., 
Alexy Gyula balogrussói leik., 
Hevessy Bertalan polg. leányisk. 

biz. elnök, Tornallya. 

Weis z Antal dobsinai lelkész, 
Stempel Lajos betléri lelkész, 
Holéczy Sámuel szabadosi leik., 
Hoznék Lajos alesp., Nagyrőcze, 
Petrenkó János kövii lelkész, 
Smid István rozsnyói m.-lelkész, 
Szlopovszky Károly bugyikfalvi 

lelkész, 
Chriastély Gyula ratkósebesi 

lelkész. 



Szavazati joggal: Tanácskozási joggal: 
Motyovszky Pál derencsényi 

lelkész, 
Wrablicza Béla oláhpataki leik., 
Pauks László felügyelő, 

Murányalja, 
dr. Hazslinszky Rezső rozsnyói 

tanár, 
Bencze Samu sajógömöri polg. 

iskolai igazgató, 
Egyed Dávid árvaatya, Rozsnyó, 
Bellányi János gömörrákosi 

ig.-tanító. 

Hegyaljai egyházmegyéből: 

Czékus Lászlóabaújszántói leik., Momola István kassai lelkész, 
Csaba Gyula újcsanálosi leik., 
Szopkó Róbert felügyelő, 

Hernádzsadány. 

Tóth József fancsali lelkész, 
Möhr Béla kassai lelkész, 
Beller Károly egyháztan., Kassa, 
Jamriska Gyula fel ügy., Szerencs, 
Kellner Károly gyógyszerész, 

Sajókaza, 
Gerhard Kálmán egyházmegyei 

jegyző, Kassa, 
Nagy Pál újcsanálosi tanító. 

Kishonti egyházmegyéből: 

Banczik Sámuel alesperes, Kolbenhey er József nyustyai leik., 
Rimakokova, 

Kemény Lajos osgyáni lelkész. 
ZatykóJános rimabrézói lelkész, 
dr. Wallentínyi Dezső rimaszom-

bati főgimn. tanár. 
Thomka László egyháztanácsos, 

Nyustya, 
Lipták Endre tanítóegyleti elnök, 

Rimakokova. 
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Szavazati joggal: Tanácskozási joggal: 
Liptói egyházmegyéből: 

Janoska György Iiptószentmik- Szent-Ivány i József felügy., Beje, 
lósi lelkész, Platthy Mihály felügyelő. 

Bella M. Mátyás rózsahegyi leik. 

Sárosi egyházmegyéből: 
Halmi Aladár laposi lelkész, Szlabey Mátyás bártfai lelkész, 
Klauszer László tapolyhanus-

falvai lelkész. 
Liptai Lajos eperjesi lelkész, 
dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. 

akad. tanár, 
Draskóczy Lajos eperjesi theol. 

akad. tanár, 
dr. Flórián Károly eperjesi jog-

akad. tanár, 
Dávid János felügyelő, Bártfa, 
dr. Obetkó Dezső eperjesi jog-

akad. tanár, 
Tirscher István fel ügy., Bártfa. 

Szepesi városi egyházmegyéből: 
Steinacker Rolánd svedléri leik., Szontágh Sándor alesperes, 
Ratzenberger Ferencz szepes-

bélai lelkész, 
G ura Jenő merényi lelkész. 

Szepesváralja, 
Gindl Márton szepesremetei 

lelkész, 
Schröter Károly szepesolaszii 

lelkész, 
Varga Imre poprádi lelkész, 
Illgen Antal lőcsei lelkész, 
Scherfel Nándor korompai leik., 
Zimmermann Andor gölnicz-

bányai lelkész, 
Fischl Tóbiás felkai lelkész, 
Achatz János d u rán d i tanító, 
Brenner Mihály poprádi tanító, 
Dianiska Andor osztálymérnök, 

Poprád, 



Szavazati joggal: Tanácskozási joggal: 
Dobó Adolf iglói polg. isk. ig., 
dr. Förster Lajos mérnök, 

Korompa, 
Geruska Pál kereskedő, Poprád, 

Juszth Oszkár magánzó, Igló, 
dr. Kalchbrenner Hugó ügyvéd, 

Szepesolaszi, 
Kertscher Ede iglói tanító, 
Koller Ágoston felügyelő, 

Szepesváralja, 
Neupauer Mihály szepesbélai 

ig.-tanító, 
dr. Payer Géza esp. ügyész, 

Poprád, 
Seltenreich Hugó iglói polg. 

isk. tanár, 
Stromp József iglói főgimn. tan., 
Städler János birtokos, Poprád, 
Thern László iglói főgimn. 

vallástanár, 
dr. Wolf Károly felügyelő, 

Gölniczbánya. 

Tátraaljai egyházmegyéből: 

Hajts Pál kislomniczi lelkész, Eaix Mihály nagyszalóki leik., 
Alexy Mátyás sörkúti lelkész, Holkó Mihály rókuszi lelkész, 
dr. Wrchovszky Ottó egyházm. Kalláth Károly tótfalui lelkész, 

számv. elnök. Kirchknopf Gusztáv késmárki 
lelkész, 

Pósch Gusztáv toporczi lelkész, 
Galgon Jaske Mihály egyházi 

felügyelő, Sörkút, 
Wéber Sándor felügy., Késmárk. 
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Szavazati joggal: Tanácskozási joggal: 
Tiszavidéki egyházmegyéből: 

Paulik János nyiregyházi leik., Varga Márton tokaji lelkész, 
Balta Jenő felügy., Nyíregyháza. Margócsy Aladár ungvári leik., 

- dr. Prok Gyula egyhm. ügyész, 
Werner Gyula polg. isk. ig., 

Kisvárda, 
Thurner Albert takpénzt. igazg., 

Szatmár, 
Leffler Sámuel másodfelügyelő, 

Nyíregyháza, 
Szlaboczky Imre nyug. főgimn. 

tanár, Nyiregyháza, 
dr. Horvay Róbert tanár, 

Debreczen, 
Nagy József tanár, Debreczen, 
dr. Honéczy Géza ügyvéd,Tokaj, 
dr. Szopkó Dezső gyógyszerész, 

Nyiregyháza, 
Szokolai Gyula ügyvéd, 

Nyiregyháza. 
Csengery Gyula földbirtokos, 

Nyiregyháza, 
dr. Vietórisz József főgimn. tanár, 

Nyiregyháza, 
Elefánti Sándor tanító, 

Debreczen. 

Ezeken kívül a más vallásfelekezeteknek, az állami, vármegyei 
és városi hatóságoknak, a hadseregnek s egyes testületeknek kép-
viselői és közelből és távolból a püspök rokonai és tisztelői nagy 
számban. 
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E l ő z m é n y e k : 

1. (N. K) Május 15-ikén Szent-Ivány i Árpád egyházker. felügyelőt, 
a beiktatási ünnepélyre érkező egyházi és világi előkelőségeket, ne-
vezetesen br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt, 
Scholtz Gusztáv bányakerületi ev. püspököt, dr. Antal Gábor dunán-
túli ref. püspököt, mint a hazai ref. konvent képviselőjét, Laszkáry 
Gyula dunáninneni egyházkerületi felügyelőt, Molnár Viktor állam-
titkár, brassói egyházmegyei felügyelőt, az egyházkerület közönségét 
s vendégeit a fellobogózott nyíregyházi vasúti állomáson az egyház 
nevében annak ünneprendező-bizottsága élén Paulik János lelkész, 
Balta Jenő egyházi felügyelő, Nyíregyháza városa nevében Majerszky 
Béla polgármester, érdemült egyházi felügyelő fogadta, üdvözölte 
s kisérte harangok zúgása közepett a lobogódíszt öltött városba 
szállásaikra. 

Délután 5 órakor az egyházkerületi közgyűlés tagjainak, az 
ünnepélyre érkezett nagyszámú vendégek, a vendéglátó egyház s 
város közönségének nagy részvétele mellett az Úrban boldogult 
Zelenka Pál tisza kerületi püspök emlékezetére a gyászbaborult 
templomban kegyeletes gyászistentisztelet tartatott, a melyen három 
gyülekezeti énekvers eléneklése s Bach S. Fugájának Sugár Vilmos 
orgonaművész által történt előadása után Nemes Károly egyház-
kerületi jegyző, diósgyőri lelkész mondott a szószékről Pál apostol-
nak a Zsidókhoz írott levele 13. r. 6 — 7. versei alapján gyász-
beszédet s emlékezett meg a boldogult főpásztorról, mint a ki 
szólotta Istennek beszédét, megbizonyította az ő hitét, s a közjónak 
szentelte az ő életét. Beszéd közben Kovách Árpád karnagy vezetése 
mellett a városi dalárda adott elő gyászdalt; beszéd, ima és áldás 
végeztével Sugár Vilmos orgonaművész adta elő Guilmant gyász-
indulóját, mire a kegyeletes gyászünnepély a gyülekezeti ének egy 
versének eléneklésével véget ért. 

Gyászünnepély után a központi elemi iskola dísztermében Cs. 
Gyürky Pál rimaszombati lelkész, mint hivatalára legidősebb kis-
honti főesperes, püspökhelyettes és Szent-Iványi Árpád egyház-
kerületi felügyelő elnöklésével a következő napi rendkívüli közgyűlés 
tárgyait előkészítő egyházkerületi értekezlet tartatott, a melynek végez-
ével az esti órákban a főgimnáziumi tanári-kar, a főgimnáziumi 
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ifjúság s a város közönségének részvételével a püspök tiszteletére 
fáklyásmenet rendeztetett, a központi elemi iskola emeleti erkélye 
mellett a városi dalegylet éneke után dr. Vietorisz József főgimn. 
tanár és Valent István főgimn. tanuló üdvözölték a püspököt, a ki 
meghatottan köszönte meg a szívből fakadó üdvözléseket s buz-
dította az ily módon tisztelgő közönséget a hit és haza lelkes 
szolgálatára. 

Este 9 órakor a szabolcsmegyei Bessenyey-kör, püspöknek, 
mint a kör alelnökének tiszteletére s a közgyűlési tagok és vendégek 
részére művészi estélyt rendezett a Korona-szálló nagytermében. 

2. (N. K) Május 16-ikán, kedden reggel már jóval 9 óra 
előtt bevonult a tágas templomba a szentély minden rendelkezésre 
álló helyét színültig betöltő nagy és fényes közönség, a melynek 
soraiban az egyházkerület tényezői, a vendégül tisztelt egyházi és 
világi előkelőségek mellett képviselve volt a cs. és kir. hadsereg, 
a m. kir. honvédség, a vármegyei és városi hatóságok, a m. kir. 
államvasút, posta és távírda, a gör. kath. klérus, a város és az egy-
ház díszes hölgyközönsége is, a lelkészi-kaj* hivatalos papi öltöny-
ben, világi nagyjaink díszmagyar öltönyben. 9 órakor a rend-
kívüli közgyűlést istentisztelet előzte meg, a melyen Sántha Károly 
énekköltőnknek ezen alkalomra szerzett háromverses alkalmi éneké-
nek eléneklése után Korbély Géza egyházkerületi jegyző, eperjesi 
lelkész mondott a sziveket az ég felé emelő s az Úr szent lelké-
nek segedelmét esdő oltári fohászt, majd a Szentírásból a 100-ik 
zsoltárt olvasta fel s Bossi Enrico oltári imájának Sugár Vilmos 
orgonaművész által történt előadása után kezdetét vette a rend-
kívüli egyházkerületi közgyűlés. 

3. (Z. L.) Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő helyét 
a zöld asztalnál elfoglalván, a rendkívüli egyházkerületi gyűlést a 
következők szerint nyitotta meg: 

„Egyházi törvényeink az ügyek vezetését az egyházi testületek 
különböző fokozatain kettős elnökségre bízzák. A mély gyász és 
szomorúság érzete, mely felejthetlen emlékű szeretett püspökünknek, 
Zelenka Pálnak elhalálozásával hittestvéreim sorában elsősorban 
és legközvetlenebbül engem érintett, nem fojthatta el bennem a 
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kötelesség szavát, mely azt parancsolta, hogy a megürült hely be-
töltése iránt a törvényes intézkedéseket megtegyem. Ezért a vég-
tisztesség megadása után felhívtam nagytiszteletű Terray Gyula 
gömöri főesperest, mint hivatalára nézve legidősebb főesperest, hogy 
Egyh. Alkotmányunk értelmében a püspöki hivatalt a megválasz-
tandó püspök beiktatásáig vezesse. 

Terray Gyula főesperes ezt a megbízatást készséggel el is 
vállalta, s mind e mai napig dicséretes buzgalommal be is töltötte, 
a mai ünnepélyes közgyűlésen azonban betegsége folytán, sajnálatára, 
meg nem jelenhetvén, ezennel felkérem Gyürky Pál kishonti fő-
esperest, mint hivatalban Terray után legidősebb főesperest, hogy 
az Egyh. Alk. 113. §-a értelmében velem a mai közgyűlésen az 
elnöki széket megoszsza. 

Erre Gyürky Pál az egyházi elnök székét a világi elnök ol-
dalán elfoglalván, világi elnök bejelenti, hogy a püspökhelyettessel 
egyetértően, a püspöki állásnak választás ütján betölthetése végett, 
a mult 1910. év deczember hó 28-ik napjára Miskolcz városába 
rendkívüli kerületi gyűlést hivatott össze, mely megtartatván, a püspök-
választás elrendeltetett akként, hogy az egyházak és tanintézetek 
szavazataikat az Egyh. Alk. 137. §-a értelmében kiállítva, f. év február 
hó 10-ikére hozzám, mint az egyházkerület felügyelőjéhez küldjék be. 

A szavazatok f. évi február hó 14-ikén bontattak fel és számít-
tattak össze. 

Minthogy azonban ennek eredménye — a mint az a fel-
olvasandó jegyzőkönyvből ki fog tűnni — nem adta meg az Egy-
házi Alkotmányunkban megkívánt abszolút többséget, a legtöbb 
szavazatot nyert két jelölt: Geduly Henrik egyházkerületi főjegyző, 
nyíregyházi lelkész és Terray Gyula gömöri főesperes, rozsnyói 
lelkész között pótválasztás rendeltetett el, melyre a szavazatok f. év 
márczius hó 24-ik napjáig voltak beküldendők. 

Ezen második választás alkalmából beadott szavazatok fel-
bontása és összeszámolása a Miskolczon f. évi márczius hó 28-ik 
napján megtartott bizottsági ülésben foganatosíttatott, s a második 
szavazásnál többséget nyert Geduly Henrik egyházkerületi főjegyzőt, 
nyíregyházi lelkészt püspöki méltóságában a szavazatok felbontását 
követő napok egyikén, egy nagyobb egyházkerületi küldöttség élén 
üdvözöltem. 
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Minthogy a mai püspökavatásnak a most említett két jegyző-
könyv képezi törvényes alapját, azok egész terjedelmükben fel fog-
nak olvastatni. 

Ezt megelőzőleg azonban méltóztassanak megengedni, hogy 
tisztelettel üdvözöljem egyetemes egyházunk felügyelőjét, br. Prónay 
Dezső urat, a ki örömünkre megjelent közöttünk, hogy a beiktatás 
fényét emelje, üdvözlöm továbbá a testvér ev. ref. egyház küldött-
ségét, élén a konvent egyházi elnökével: Antal Gábor püspök úrral, 
kiknek megjelenése élénk bizonysága annak, hogy ha a múltban 
el is választottak minket a vallási villongások, - édes magyar 
hazánk iránti törhetlen ragaszkodásunkban s az egyházaink közötti 
egyetértés ápolásában egyek vagyunk; 

üdvözlöm Laszkáry Gyula dunáninneni egyházkerületi felügyelő 
urat, úgy nemkülönben Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök urat, 
a ki nemcsak megjelent mai ünnepélyes közgyűlésünkön, de egy-
úttal magára vállalta püspökünknek beiktatását is; 

üdvözlöm Dianiska Frigyes kolozsvári lelkész urat, a ki az 
erdélyrészi szász testvéreink kiküldöttje gyanánt jelent meg társaival 
körünkben; 

végül, midőn tisztelettel üdvözölném egyházkerületünknek szép 
számmal egybegyűlt minden rendű és rangú képviselőit, — s mint-
hogy a jegyzői-kar jelentéséből látom, hogy a közgyűlés tagjai a 
törvény által megkívánt számot jóval meghaladóan vannak jelen — 
a közgyűlést törvényesen megalakultnak és ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom". (Élénk éljenzés.) 

4. (Z. L.) Elnökség előterjesztésére a jelen jegyzőkönyv hite-
lesítésére a közgyűlés 

a kerületi elnökség elnöklete alatt Radvány Istvánt, 
Münnich Kálmánt, Medveczky Sándort, Székely Gyulát, 
Paulik Jánost, Materny Imrét, Balla Jenőt és jegyzői-kart 
küldi ki. 

5. (Z. L.) Ezután világi elnök felhívására Nemes Károly 
egyházi jegyző és dr. Zelenka Lajos egyházker. világi főjegyző fel-
olvasták a püspökválasztási szavazatok felbontására kiküldött bizott-
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ságnak február 14-, illetve márczius 28-iki jegyzőkönyveit, melyek 
szószerint a következőképpen hangzanak: 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület Miskolczon 1910. évi decz. 
hó 28-ikán tartott rendkívüli közgyűléséből a püspökválasztási sza-
vazatok felbontására kiküldött bizottságnak Miskolczon 1911. évi 

február hó 14-ikén tartott üléséről. 

Jelen vannak: Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő, sza-
vazatbontó-bizottsági elnök elnöklete mellett: Novák Pál (Árva), 
Bohus Pál (Brassó), Kubinyi Géza (Gömör), Radvány István (Hegy-
alja), Medveczky Sándor (Kishont), Szent-Iványi József (Liptó), dr. 
Mikler Károly (Sáros), Kábecher Albert (Szepes), Székely Gyula 
(Tátraalja), Dómján Elek (Tiszavidék) bizottsági tagok, dr. Meskó 
László, mint a bizottság ügyésze s Nemes Károly, mint bizott-
sági jegyző. 

1. Elnök szívélyesen üdvözli a bizottság teljes számban meg-
jelent tagjait, utal azon köztudomású tényre, hogy a folyamatban 
levő püspökválasztásnál az egyházkerület bizalma öt jelöltet állított, * 
a mi örvendetes bizonysága annak, hogy bővelkedünk kiváló egyházi 
férfiakban; kifejezi azon meggyőződését, hogy a jelöltek közül bár-
melyik kerül ki győzedelmesen a választásból, helyét méltóképpen 
fogja betölteni, felkéri a nagyszámban megjelent érdeklődő közönséget, 
hogy a szavazatok felbontásánál a tetszés vagy nem tetszés nyilvání-
tásától tartózkodjék, a bizottsági ülést megnyitja. 

2. Elnök jelenti, a debreczeni egyház elnökségétől a választási 
mozgalom tárgyában panaszló-irat érkezett, de miután ennek tár-
gyalása a bizottság hatáskörébe nem tartozik, javasolja, hogy az 
irat tétessék át elbírálás végett az egyházkerületi elnökséghez. 

Bizottság az elnök javaslatához hozzájárul s elha-
tározza, hogy a debreczeni egyház elnökségének iratát 
elbírálás végett az egyházkerületi elnökséghez teszi át. 

3. Bizottság a szavazatok kellékeinek elbírálására nézve köve-
tendő elvi megállapodásképen a szavazatok felbontása előtt kimondja: 
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úgy a jegyzőkönyvi kivonatokon, mint a külső és belső 
levélborítékon a régebben olvasztott pecsétviaszszal vagy 
ostyával történt pecsételés helyett az újabban szokásossá 
vált nedvesített pecsétnyomó alkalmazását érvényesnek el-
fogadja s szótöbbséggel kimondja, hogy az Egyh. Alkot-
mány 45. §-ának b) pontja alatt követelt egyházközségi 
pecséttel — mert ezen kérdés eddig egyházi hatóságaink 
által tételesen szabályozva nincsen — a lelkészi hivatal pecsét-
jét egyenlő érvényűnek veszi. 

4. Szavazatbontó-bizottság érvénytelennek nyilvánította: 
1. a sebespataki egyház 2 szavazatát, mert a szavazat nem volt 

az egyház pecsétjével lezárva, 
2. a szepesbélai egyház 2 szavazatát, mert a külső levélboríték 

takarékpénztári pecséttel volt lezárva, a belső borítékon pedig az 
egyház pecsétje hiányzott, 

3. a veszverési egyház 2 szavazatát, mert a jegyzőkönyvi kivonat 
nem volt az egyház pecsétjével megerősítve, 

4. a kislomniczi egyház 2 szavazatát, mert a borítékon pecsét 
• nem találtatott, 

5. a merényi egyház 2 szavazatát, mert a belső borítékon nem 
volt pecsét, a külső borítékon pedig magánpecsét alkalmaztatott, 

6. a girálti egyház 2 szavazatát, mert sem a külső, sem a belső 
borítékon nem volt pecsét, 

7. a poprádi egyház 2 szavazatát, mert a borítékon hiányzott 
az egyház pecsétje, • 

8. a budaméri egyház 2 szavazatát, mert a boríték nem volt 
szabályosan lezárva, 

9. a dobsinai egyház 4 szavazatát egyenlő szavazat mellett 
elnöki döntéssel, mert a választási jegyzőkönyvből az állapítható 
meg, hogy az első szavazás után új szavazás nem rendeltetett el s az 
elnökségileg kimondott véghatározat a kisebbség véleményét képezi, 

10. Eperjes II. egyház 2 szavazatát, mert a szavazat borítékja 
nincsen szabályszerüleg lezárva, 

11. Majorka 2 szavazatát s végül 
12. Paloncza 2 szavazatát, mert a szavazatot rejtő boríték nem 

volt az egyház pecsétjével lezárva, — összesen 26 szavazatot. 
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5. Az érvényesnek talált 339 szavazat közül a mellékletül csatolt 
részletes kimutatás szerint kapott Geduly Henrik egyházkerületi fő-
jegyző, nyíregyházi lelkész 115; Terray Gyula gömöri főesperes, 
rozsnyói lelkész 81; Csetneki Gyürky Pál kishonti főesperes, rima-
szombati lelkész 70; Materny Lajos tiszavidéki főesperes, debreczeni 
lelkész 40; Korbély Géza egyházkerületi jegyző, eperjesi lelkész 31 
s Táróczy Pál hegyaljai főesperes, ózdi lelkész 2 szavazatot. 

Szavazatbontó-bizottság ennek folytán megállapítván 
azt, hogy a jelöltek közül általános többséget egyik jelölt 
sem nyert az Egyházi Alkotmány 102. § b) pontja értel-
mében Geduly Henrik egyházkerüleli főjegyző, nyiregyházi 
lelkész s Terray Gyula gömöri főesperes, rozsnyói 
lelkész között, mint a kik legtöbb szavazatot nyertek, üj 
választást rendel el, felhívja az egyházkerület szavazásra 
jogosult egyházi és iskolai testületeit, hogy ezen újabb 
választást ejtsék meg, a választógyűlés egybehívására, meg-
tartására, a szavazat hozatalára és kiállítására nézve az Egyh. 
Alk. idevonatkozó rendelkezéseit, a mint azok az egyház-
kerületi elnökség 1910. évi decz. 28-ikán 6008. sz. alatt 
kiadott s az egyházi és iskolai hatóságoknak most újból 
megküldeni rendelt felhívásában részletezve vannak, fele-
lősség terhe alatt tartsák be s szavazataikat f. évi márcz. 
24-ik napjáig Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő-
höz, mint a szavazatbontó-bizottság elnökéhez Sajógömörre 
közvetlenül küldjék be. 

6. Elnök megköszöni a bizottság tagjainak ügybuzgó rész-
vételét, viszont a bizottság rokonszenvesen üdvözölve elnökét ezen 
alkalommal is tanúsított pártatlan fáradozásáért, 

bizottsági ülés az elnök éltetésével véget ért. 

K. m. f. 
Nemes Károly, Szent-Iványi Árpád, 

egyházkerületi jegyző, mint a egyházkerületi felügyelő, mint a 
szavazatbontó-bizottság jegyzője. szavazatbontó-bizottság elnöke. 
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Részletes kimutatás 
a tiszai evang. egyházkerület választandó püspökére beadott érvényes 

és érvénytelenített szavazatokról. 

I. Érvényes szavazatok. 
s 

1. Arvai egyházmegyéből: 
1. Alsókubin Geduly 2 
2. Isztebne Terray 2 
3. Jaszenova Geduly 2 
4. Lestine Geduly 2 
5. Árvanagyfalu .. .. Geduly 2 
6. Zsaskó Terray 2 

2. Brassói egyházmegyéből: 
1. Apácza Geduly 2 
2. Bácsfalu.. .. 
3. Barczaújfalu 
4. Brassó 
5. Csernátfalu 
6. Hosszúfalu fűrész 
7. Hosszúfalu alszeg 
8. Krizba .. 
9. Pürkerecz 

10. Tatrang .. 
11. Türkös .. 
12. Zajzon .. 

Geduly 2 
Gyürky 2 
Geduly 2 
Geduly 2 
Geduly 2 
Geduly 2 
Gyürky 2 
Geduly 2 
Geduly 2 
Geduly 2 
Geduly 2 

3. Gömöri egyházmegyéből: 
1. Alsósajó Terray 
2. Balogpádár .. .. Terray 
3. Balogrussó Terray 
4. Baradna Terray 
5. Betlér Terray 
6. Bugyikfalva Terray 
7. Csetnek .. Terray 
8. Derencsény Terray 
9. Dobsina 

10. Felsősajó Terray 
11. Geczelfalva Terray 
12. Gömörhosszúszó .. Terray 
13. Gömörpanyit .. .. Terray 
14. Hámosfalva Terray 
15. Chisnyó Terray 
16. Jolsva Terray 
17. Jolsvatapolcza .. .. Terray 
18. Kiéte Terray 
19. Kisfeketepatak Terray 
20. Kövi Terray 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

21. Kúntapolcza .. . . Terray 2 
22. Mártonháza Terray 2 
23. Murányhosszúrét . . Terray 2 
24. Nagyrőcze . Geduly 2 
25. Nagyszabos . Terray 2 
26. Nagyveszvesés .. . . 
27. Nandrás . Terray 2 
28. Oláhpatak Terray 2 
29. Ratkó . Terray 2 
30. Ratkósebes . Terray 2 
31. Restér . Terray 2 
32. Rozsnyó . Terray 4 
33. Sajógömör Gyürky 2 
34. Sajóréde .. . . Terray 2 
35. Sebespatak 
36. Süvete Terray 2 
37. Szabados Terray 2 
38. Szirk . Terray 2 
39. Uj vásár . Terray 2 
40. Vizesrét Terray 2 

4. Hegyaljai egyházmegyéből: 
1. Abaújszántó .. . 
2. Arnót . .. .. . 
3. Diósgyőr 
4. Fancsal 
5. Felsőkemencze .. . 
6. Hernádvécse .. . 
7. Kassa I 
8. Kassa II 
9. Miskolcz 

10. Ózd 
11. Ránk 
12. Sajókaza .. . . 
13. Stósz 
14. Tállya 
15. Újcsanálos 

Materny 2 
Materny 2 
Túróczy 2 
Materny 2 
Geduly 2 
Geduly 
Geduly 
Geduly 
Terray 
Geduly 
Geduly 
Terray 
Geduly 
Materny 2 
Materny 2 

5. Kishonti egyházmegyéből: 
1. Alsósziklás Gyürky 2 
2. Cserencsény .. .. Gyürky 2 
3. Cserepes Gyürky 2 
4. Felsőpokorágy .. .. Gyürky 2 
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5. Karaszkó 
6. Klenócz .. .. 
7. Nyustya.. .. 
8. Osgyán .. .. 
9. Rimabánya 

10. Rimabrezó .. 
11. Rimafürész .. 
12. Rimakokova 
13. Rimaráhó 
14. Rimaszombat 
15. Tiszolcz .. .. 
16. Várgede.. .. 

Gyürky 2 
Gyürky 2 
Gyürky 2 
Gyürky 2 
Gyürky 2 
Gyürky 2 
Gyürky 2 
Gyürky 
Gyürky 
Gyürky 
Gyürky 
Gyürky 

19. Kisszeben II. 
20. Paloncza 

.. Korbély 2 

6. Liptói egyházmegyéből: 
1. Csorba Geduly 2 
2. Hybbe Geduly 2 
3. Királylehota Gyürky 2 
4. Nagypalugya .. .. Geduly 2 
5. Németlipcse .. .. Geduly 
6. Pribilina Geduly 
7. Rózsahegy Geduly 
8. Szentiván Gyürky 2 
9. Szentivánboczabánya Geduly 2 

10. Szentpéter Geduly 
11. Szielnicz Geduly 
12. Szmrecsány Geduly 
13. Tarnócz Geduly 
14. Vázsecz Geduly 
15. Verbiczaszentmiklós Geduly 
16. Východná .. .. .. Geduly 2 

7. Sárosi egyházmegye: 
1. Abos.. .. 
2. Bártfa I... 
3. Budamér 
4. Eperjes I. 
5. Girált .. 
6. Jakabvágása. 
7. Kapinémetfalva.. 
8. Kisszeben I. 
9. Komlóskeresztes 

10. Kükemező .. .. 
11. Lapos 
12. Margonya .. .. 
13. Sárosófalu .. .. 
14. Tapolyhanusfalva 
15. Tapolykomlós .. 
16. Zsegnye 
17. Bártfa II 
18. Eperjes II 

Geduly 2 
Korbély 2 

Korbély 2 

Korbély 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Geduly 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Korbély 2 
Geduly 2 

8. Szepesi városi egyházmegyéből: 
1. Durand Gyürky 2 
2. Fel ka Gyürky 2 
3. Gölniczbánya .. .. Materny 2 
4. Igló Geduly 2 
5. Izsákfalva Geduly 2 
6. Korompa Geduly 2 
7. Leibicz Gyürky 2 
8. Lőcse Gyürky 2 
9. Majorka  

10. Malompatak .. .. Terray 2 
11. Matheócz Geduly 2 
12. Ménhárd Gyürky 2 
13. Merény 
14. Poprád 
15. Ruszkin Materny 2 
16. Svedlér Geduly 2 
17. Szepesbéla 
18. Szepesolaszi Geduly 2 
19. Szepesremete .. .. Geduly 2 
20. Szepesszombat .. .. Gyürky 2 
21. Szepesváralja .. .. Korbély 2 
22. Szomolnok Geduly 2 
23. Sztrázsa Gyürky 2 

9. Tátraaljai egyházmegyéből: 
1. Batizfalva Geduly 2 
2. Hollólomnicz .. .. Korbély 2 
3. Kakaslomnicz .. .. Gyürky 2 
4. Késmárk Geduly 2 
5. Kislomnicz 
6. Nagyszalók Gyürky 2 
7. Rókus Geduly 2 
8. Szepestótfalu .. .. Gyürky 2 
9. Sörkút Gyürky 2 

10. Svábfalva Geduly 2 
11. Tátraalja Gyürky 2 
12. Toporcz Geduly 2 

10. Tiszavidéki egyházmegyéből: 
1. Debreczen Materny 2 
2. Klazány Materny 2 
3. Kölese Materny 2 
4. Merészpatak .. .. Materny 2 
5. Nagybánya Materny 2 
6. Nagykároly Materny 2 

2» 
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7. Nagyvárad Materny2 11. Fő- és középiskolákból: 
8. Nyiregyháza .. .. Geduly 4 Eperjes: Theol Gyürky 1 
9- Pazdics Geduly 2 Jogakad Korbély 1 

10. Sátoraljaújhely .. .. Materny 2 Főgimn Geduly 1 
u - Sókút Materny2 Tanítóképző .. Geduly 1 
12. Tokaj Materny 2 * Igló: Főgimn. Geduly 1 
13. Nyárasdomb .. .. Gyurky 2 Késmárk: Főgimn Geduly 1 
14. Ungvár Materny 2 Nyiregyháza: Főgimn... Geduly 1 
15. Szatmár Materny2 Rozsnyó: Főgimn Terray 1 
ló. Máramaros Materny2 Rimaszombat: Főgimn. Gyürky 1 

s 

II. Érvénytelenített szavazatok: 
1. Sebespatak Geduly 2 7. Poprád Geduly 2 
2. Szepesbéla Geduly 2 8. Budamér Korbély 2 
3. Veszverés Terray 2 9. Dobsina Terray 4 
4. Kislomnicz Geduly 2 10. Eperjes II Korbély 2 
5. Merény Gyürky 2 11. Majorka Geduly 2 
6. Girált Korbély 2 12. Paloncza Korbély 2 

Miskolczon, 1911. évi február hó 14-ikén tartott bizottsági ülésből. 

Nemes Károly, 
bizottsági jegyző. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület Miskolczon, 1910. évi decz. 
hó 28-ik napján tartott rendkívüli közgyűléséből a püspökválasztási 
szavazatok felbontására kiküldött bizottságnak Miskolczon, 1911. évi 

márczius hó 28-ik napján megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő, 
szavazatbontó-bizottsági elnök elnöklete mellett: Novák Pál (krva), 
Bohus Pál (Brassó), Kabinyi Géza (Gömör), Radvány István (Hegy-
alja), Medveczky Sándor (Kishont), Szent-Iványi József (Liptó), 
dr. Mikler Károly (Sáros), Kübecher Albert (Szepes), Székely Gyula 
(Tátraalja), Dómján Elek (Tiszavidék) bizottsági tagok, dr. Meskó 
László mint a bizottság ügyésze s Nemes Károly mint a bizottság 
jegyzője. 

1. Egyházkerületi felügyelő, bizottsági elnök szivélyesen üdvözli 
a szavazatbontó-bizottság teljes számban megjelent tagjait, kifejezést 
ad azon meggyőződésének, hogy a második választást megelőző 
pártoskodás hullámai az egyházkerületben most már bizonyára el 
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fognak simulni s munkálkodásunkra a béke vissza fog térni, s 
hogy a bizottság minden tagja pártatlanul, az Egyházi Alkotmány, 
legjobb meggyőződése szerint fogja teljesíteni egyházkerületünk 
érdekében mostani tisztét a szavazatok felbontásánál s elbírálásánál, 

a bizottsági ülést a bizottsági tagok helyeslő éljenzése 
közepette megnyitja. 

2. Olvastatott az osgyáni egyház indítványa, melyben azt kéri, 
a szavazatbontó-bizottság változtassa meg a február hó 14-ikén 
tartott ülésében hozott azon elvi megállapodását, mely szerint a 
szavazatok elbírálásánál a pecsétviaszos vagy ostyával alkalmazott 
pecsételés helyett a nedvesített pecsétnyomóval való pecsételést 
érvényesnek elfogadja s az egyház pecsétjével a lelkészi hivatal 
pecsétjét egyenlő érvényűnek veszi. 

Bizottság kimondja, hogy a február 14-iki ülésében 
hozott elvi megállapodását fentartja s az akkor követett 
eljárást fogja ezen bizottsági ülése alkalmával is követni. 

3. Elnök jelenti, egyes egyházakból a szavazatok ellen felebbe-
zések érkeztek hozzája; javasolja, hogy ezen felebbezések az illető 
egyházak szavazatának felbontásánál olvastassanak fel. 

Bizottság az elnök javaslatához helyeslőleg hozzájárul. 

4. Nagy, az ügy érdemére tartozó, mélyen járó vita indult 
meg a királylehotai egyház szavazatának elbírálásánál, a mely egyház 
a szavazatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot tót nyelven, annak 
hiteles magyar fordítása nélkül küldötte be, holott az egyházkerület-
nek hivatalos s alsóbb hatóságaival érintkezési nyelve a magyar nyelv. 

A beható tárgyilagos vita után bizottság egyhangú 
megállapodással kimondja, hogy bár nem találkozik a 
bizottság tetszésével, hogy egyes egyházak a bizottság 
nem minden tagja által értett tót nyelven, hiteles magyar 
fordítás nélkül terjesztik be jegyzőkönyvi kivonatukat, 
ezúttal, mert erre az egyházak előzetesen felhíva nem 
lettek, ezen jegyzőkönyvi kivonatokat elfogadja s ezek 
tolmácsolására Novák Pál árvái főesperest, mint a bizott-
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ság tótul tudó tagját alkalmazza; de hogy többé ilyen 
esetek az egyházkerületben elő ne fordulhassanak, fel-
kérendőnek tartja a legközelebbi egyházkerületi közgyűlést 
hatékony intézkedésre az iránt, hogy az 1868. évi 44. t.-cz. 
tiszteletben és érvényben tartása, az Egyházi Alkotmány 
szellemének s egyházkerületünk régi jó hírnevének fen-
tartása érdekében ezentúl minden felterjesztés kizárólag 
magyar nyelven történjék s azon egyházakból, hol az 
ügykezelési nyelv nem magyar, a jegyzőkönyvi kivonatok 
hiteles magyar fordítással ellátva terjesztessenek fel. 

5. Szavazatbontó-bizottság érvénytelennek nyilvánította: 
a) a nyustyai egyház kettős szavazatát, mert az egyházi fel-

ügyelő felterjesztése szerint az egyházi közgyűlés megtartásáról 
nem volt értesítve; 

b) szótöbbséggel a cserepesi egyház kettős szavazatát, mert a 
megejtett szavazás után közgyűlés határozatát lelkész nem hirdette ki; 

c) a kükemezei egyház kettős szavazatát, mert az egyház sza-
vazatát tartalmazó belső levélboríték az egyház pecsétjével nem volt 
lezárva, összesen hat szavazatot, a mely szavazatok mind Geduly 
Henrik egyházkerületi főjegyző, nyíregyházi lelkész nevére szólottak. 

6. Szavazatbontó-bizottság érvényesnek jelentette ki: 
a) szótöbbséggel a kövii egyház kettős szavazatát, a melyet 

mintegy 60 felebbező egyháztag azért kér megsemmisíteni,. mert 
állítólag a választás befolyásolására a jelölt nevében vesztegető 
igéret tétetett; 

b) szótöbbséggel a kiétei egyház kettős szavazatát, mely ellen 
felebbező egyházi felügyelő azon kifogást hozza fel, hogy az egy-
házi közgyűlés nem lett szabályszerüleg összehíva; 

c) Eperjes II. egyház kettős szavazatát, a hol az egyházi fel-
ügyelő elnökölt a választó közgyűlésen, a szavazatot tartalmazó 
jegyzőkönyv aláírását megtagadta s helyette az aláírást az egyházi 
gondnok teljesítette. 

7. Bizottság összeszámlálván a szavazatokat, megállapítja, hogy 
beadatott — a csatolt kimutatásban egyenként feltüntetett — 361 ér-
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vényes szavazat, a melyek közül kapott Geduly Henrik egyház-
kerületi főjegyző, nyíregyházi lelkész 210, — Terray Gyula gömöri 
főesperes, rozsnyói lelkész pedig 151 szavazatot; 

minek folytán bizottsági elnök, a bizottsági tagok s 
a jelenlévő érdeklődő vendégek lelkes éljenzése közepett 
kimondja a szavazás eredményeképpen, hogy Geduly 
Henrik egyházkerületi főjegyző, nyíregyházi lelkész 59 
(ötvenkilencz) általános szótöbbséggel a tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerület püspökének megválasztatott, ezen 
ünnepélyes kijelentése mellett kifejezést ad azon jogosult 
reménységének, hogy a megválasztott püspök éppen úgy, 
mintha egyhangú bizalom hívta volna meg főpásztori 
székébe, az egész egyházkerület osztatlan szeretetére, tisz-
teletére s lelkes támogatására számíthat, viszont a meg-
választott püspök is az egész egyházkerületet osztatlanul 
fogja szívébe fogadni; 

szavazatbontó-bizottság a rendkívüli közgyűlés által 
reábízott teendőjét így elvégezve, elhatározza, hogy ezen 
ülés jegyzőkönyvét a lepecsételt csomagba zárt szavazatok-
kal, az Egyházi Alkotmány 103. §-a értelmében, a tiszai 
ág. hitv. evang. egyházkerület elnökségéhez további intéz-
kedés czéljából beterjeszti; 

elhatározza, hogy a megválasztott püspököt szék-
helyén a bizottság tagjaiból, az egyházmegyék s taninté-
zetek köréből jelentkező képviselőiből alakuló küldöttséggel 
üdvözli; 

mire bizottsági ülés, az új püspöknek s az ezen ülést 
is megszokott tapintattal s bölcseséggel vezető elnöknek 
lelkes éljenzésével véget ért. 

K. m. f. 
Nemes Károly, Szent-Iványi Árpád, 

egyházkerületi jegyző, 
mint a bizottság jegyzője. 

egyházkerületi felügyelő, 
mint a szavazatbontó-bizottság elnöke. 
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Részletes kimutatás 
a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület püspökének választására be-

adott érvényes szavazatokról. 
Geduly Henrikre: 

Rimabrezó 2 
Szepesszombat 2 
Bártfa 1 2 
Apácza 2 
Girált 2 
Izsákfalva 2 
Tokaj 2 
Sókút 2 
Pürkerecz 2 
Barczaújfalu 2 
Tiszolcz 2 
Kassa I 2 
Lesti n e 2 
Türkös. 2 
Rimaráhó 2 
Pazdics 2 
Margonya 2 
Rókus 2 
Kisszeben I .. .. .. 2 
Nagyvárad 2 
Zsegnye 2 
Merény 2 
Malompatak 2 
Batizfalva 2 
Cserencsény 2 
Rimaszombati főgimnázium .. 1 
Tállya 2 
Kislomnicz 2 
Szepesbéla 2 
Szepesremete 2 
Máramarossziget 2 
Rimafűrész 2 
Jaszenova 2 
Szomolnok 2 
Kövi 2 
Ránk 2 
Veszverés 2 
Alsókubin 2 
Gölniczbánya 2 
Nyiregyháza 4 
Lapos 2 
Svábfalu 2 
Ungvár 2 
Szmrecsány .. 2 
Poprád 2 

Terray Gyulára: 
Geczelfalva 2 
Bugyikfalva 2 
Hámosfalva 2 
Királylehota 2 
Szatmárnémeti 2 
Kölese 2 
Kisfeketepatak 2 
Jakabvágás 2 
Marton háza 2 
Szepestótfalu 2 
Sajókaza 2 
Ruszkin 2 
Rimaszombat 2 
Murányhosszúrét 2 
Lőcse 2 
Nyárasdomb 2 
Jolsva 2 
Rozsnyói főgimnázium .. .. 1 
Tátraalja 2 
Nagybánya 2 
Felsőpokorágy 2 
Kakaslomnicz 2 
Sebespatak 2 
Zsaskó 2 
Isztebne 2 
Rimakokova 2 
Miskolcz 2 
Kúntapolcza 2 
Süvete 2 
Dobsina 4 
Vizesrét 2 
Nagyrőcze 2 
Ménhárd .. 2 
Nandrás 2 
Ratkósebes 2 
Szabados 2 
Alsósziklás 2 
Arnót 2 
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Geduly Henrikre: 
Matheócz 2 
Nagyszalók 2 
Rózsahegy .. .. 2 
Budamér 2 
Nyíregyházi főgimnázium .. .. 1 
Csorba 2 
Németlipcse 2 
Szielnicz 2 
Késmárki lýceum 1 
Hybbe 2 
Bártfa II 2 
Hosszúfalu alszeg .. ^ 2 
Hosszúfalu fürészmező 2 
Nagypalugya 2 
Nagykároly .. .. 2 
Késmárk 2 
Szepesolaszi 2 
Majorka 2 
Ózd .. 2 
Eperjesi főgimnázium 1 
Jolsvatapolcza 2 
Nagyszabos .. .. „ 2 
Tatrang 2 
Zajzon 2 
Kladzány 2 
Eperjesi jogakadémia 1 
Kiéte 2 
Fancsal 2 
Eperjes II 2 
Stósz 2 
Kassa II 2 
Eperjesi theologia 1 
Eperjes 1 2 
Krizba 2 
Duránd 2 
Felsőkemencze 2 
Boczabánya 2 
Hernádvécse 2 
Klenócz 2 
Kisszeben II 2 
Osgyán 2 
Toporcz 2 
Abos 2 
Pribilina 2 
Paloncza 2 
Igló . . . 2 
Brassó 2 
Tapolyhanusfalva 2 
Kükemező 
Sárosófalva 2 

Terray Gyulára: 
Csetnek 2 
Szirk 2 
Rozsnyó 2 
Sajóréde 2 
Betlér 2 
Felsősajó 2 
Ratkó 2 
Debreczen 2 
Svedlér 2 
Hisnyó 2 
Sajógömör 2 
Gömörpanyit 2 
Sztrázsa 2 
Hollólomnicz 2 
Korompa 2 
Komlóskeresztes 2 
Merészpatak 2 
Derencsény .. .. 2 
Alsósajó 2 
Gömörhosszúszó 2 
Sátoraljaújhely 2 
Várgede 2 
Sörkút 2 
Rimabánya 2 
Oláhpatak 2 
Balogpádár 2 
Karaszkó 2 
Baradna 2 
Betlér 2 
Balogrussó 2 
Újvásár 2 
Felka 2 
Diósgyőr 2 
Tapolykomlós 2 
Újcsanálos 2 
Liptószentiván - - 2 

összesen: 151 

azaz egyszázötvenegy szavazat. 

3 
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Árvanagyfalu .. .. 
Eperjesi tanítóképezde 
Vázsecz 
Verbiczaszentmiklós 
Liptószentpéter .. .. 
Východná  
Tarnócz 
Abaújszántó 

Geduly Henrikre: 
2 Iglói főgimnázium 
1 Bácsfalu 
2 Kapinémetfalva .. 
2 Csernátfalu .. .. 
2 Szepesváralja 

2 
2 
2 
2 
2 2 Leibitz 

2 -
2 Összesen .. .. 210 

azaz kettőszáztíz szavazat. 
Nemes Károly, 
egyházkerületi jegyző, 

mint a bizottság jegyzője. 

6. (Z. L.) Felolvastatván ezen jegyzőkönyvek, elnöklő egyház-
kerületi felügyelő azon nyilt kérdést intézte a közgyűléshez: van-e 
valakinek a felolvasott két jegyzőkönyv, az azokban foglalt eljárás 
s így a megtörtént püspökválasztás ellen valamely észrevétele vagy 
kifogása, avagy helybenhagyja-e azt mindenekben a közgyűlés ? 

Minekutána ezen nyilt kérdésre a jelenvoltak a megválasztott 
püspök egyértelmű éltetésével feleltek s ezzel szemben kifogás vagy 
ellenvetés nem emeltetett, 

egyházkerületi felügyelő úr Geduly Henrik nyíregyházi 
lelkész, egyházkerületi főjegyző urat a tiszai egyházkerület 
törvényesen megválasztott püspökének jelentette ki, egyúttal 
az új püspöknek a közgyűlésbe hívására, Radvány István 
és Túróczy Pál vezetése alatt, Münnich Kálmán, Kübecher 
Albert, Hajdú János, Szent-Ivány József, Fischer Miklós, 
Mayer Endre, Balla Jenő és Nemes Károlyt kiküldte, ezen 
küldöttség visszaérkezéséig pedig a közgyűlést felfüggesztette. 

7. (Z. L.) Az új püspök a küldöttség élén s a közönség lelkes 
éljenzése közepette megjelenvén, 

egyházkerületi felügyelő a közgyűlést újból megnyitva, Geduly 
Henrik püspököt a következők szerint üdvözölte: 

„Méltóságos és főtisztelendő Püspök úr, kedves Barátom! 
A most felolvasott választási jegyzőkönyvek alapján Tégedet 

a tiszai ág. hitv. evangelikus egyházkerület törvényesen megválasz-
tott püspökének jelentettelek ki. 
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Kérdlek, nyilatkozzál, elfogadod-e a díszes állást, melylyel az 
egyházkerület ily fényes jelét adta bizalmának?" 

Erre Geduly Henrik a következőképen válaszolt: 
„Meggyőződésem volt és lesz is, hogy Isten kegyelméből vagyok, 

a mi vagyok. Most, a mikor a tiszai ág. hitvallást követő egyház-
kerület püspökének megválasztott, ebben Isten hívó szavát látom. 
Istennek engedelmeskedem, az állást tisztelettel és alázattal elfogadom." 

8. (N. K) Ezután világi elnök felkérte Scholtz Gusztáv bánya-
kerületi püspök urat a beiktatás eszközlésére s ennek tartamára a 
közgyűlést felfüggesztette. 

A püspökavató egyházkerületi közgyűlés felfüggesztése után 
a beiktatást megelőzőleg Gyürky Pál rimaszombati lelkész, hivata-
lára legidősebb főesperes, alkalmi beszéd és ima kiséretében kiszol-
gáltatja a püspöknek az Úr szent vacsoráját. Az Úr szent vacso-
rájának áhítatos vétele után K. Durigo Ilona énekelte el orgona-
kiséret mellett Stradella Fohászát. 

Ekkor Scholtz Gusztáv, a bányai kerület ékesszavű püspöke 
lépett az oltár elé s intézte a püspökhöz a következő, mély hatást 
keltett beiktató-beszédet: 

„Az Úr áldja meg a mi bejövetelünket és a mi kimenetelünket 
mostantól fogva mindörökké. Amen. 

Kedves Testvérem! 
Mélyen tisztelt egyházkerületi Közönség! 
Midőn hetekkel ezelőtt, kedves Testvér, személyesen felkerestél 

lakásomon azon bizalmas, baráti kérelemmel, hogy püspökké avató 
ünnepélyeteken én intézzem Hozzád az üdvözlő- és felavató-beszédet, 
igazán meghatott azon kedves és kedélyes érvelésed, melylyel enge-
met, a kétkedőt, az ingadozót meggyőztél, mondván: tiszakerületi 
püspök avatott fel Tégedet, Tiszakerületnek vagy szülötte, Tisza-
kerületnek voltál papja a múltban magad is, Tiszakerület új püspö-
két avasd fel tehát. Ez kötelességed! 

Hát — természetesen — kötelesség, de engedjétek kifejeznem 
hálás szívvel, a legkedvesebb kötelességek egyike, melyet ma kész-
séggel teljesítek, midőn mindenekelőtt Tégedet, k. T., egyházkerületed 
híveivel s minden ünneplő vendégeivel ezennel az Úrnak szent 
nevében tisztelettel üdvözöllek és kérlek, áldozzunk mindenekelőtt 
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dicsérettel és dicsőítéssel az Úrnak, ki az ő országát e földön épí-
teni meg nem szűnik, ki ennek építésére még mindig küld „néme-
lyeket apostoloknak és prófétáknak, evangyélistáknak, avagy pásztorok-
nak és doktoroknak" (Eféz. 4., 11.) s kinek mindeneket tehető 
áldásáért kell könyörögnünk szüntelen, mert „ha az Úr nem építi 
a házat, hiába fáradnak, kik azt építik, s ha az Úr nem őrzi a 
várost, hiába vigyáznak az őrizők'1. (127. Zsolt. 1.) 

S abban a hitben és tudatban, hogy az „Úr országának" épí-
tését s az „Úr városának" őrizetét a kerületben a sok méltó és 
érdemes pályatárs közül Geduly Henrikre bíztad, m. t. egyházkerület, 
hiszem és remélem, csalatkozni nem fogsz, mert ím, a mint itt 
körünkben áll, testi-lelki életére múltjából, mint nyitott könyvből, 
olvasni véljük az evangélium profécziáját: „Ki hűséges vala eddig 
a kevesebben, hűséges lesz ezentúl a többen, a sokban, melyre ím 
elhívta az Úr!" 

Mert nagy dolog az, kedves Testvér, melyre Tégedet elhívott 
az Úr, fiainak, egyházkerületed törvényes többségének bizalma által. 
Nagy magában véve, ha meggondoljuk, hogy Pál apostol maga 
is a püspökséget munkának nevezi. Kétszeresen nagy Reád nézve, 
ki fenkölt gondolkodásod, nemes ambicziód mellett nem akarhatsz 
kisebb lenni, mint voltak — hogy a régibb multat ne említsem — 
azon férfiak, kik közvetlenül Előtted állottak a kerület élén, mint 
annak püspökei: egy Máday Károly, a rettenthetlen, bátor hitvédő 
mártir és Czékus István, a kemény kezű kormányzó, de lágy szívű 
atya, ki olykor kíméletlen tudott lenni a jó rend fentartásának szol-
gálatában s egyháza anyagi érdekeinek gyarapításában, de csak azért, 
hogy az anyagiak bőségéből minél többet juttathasson a szegény 
egyházak, az özvegyek és árvák segélyezésére, és végül az, kit csak 
imént síró szemmel kisértünk végső nyugovóhelyére, a mi Zelenka 
Az'/unk, a szervezés és kormányzás nagymestere, ki a mint maga-
san szárnyaló konczepczióival egy világot óhajtott volna boldogí-
tani, úgy figyelmét oly gyöngéd szeretettel tudta az egyház leg-
apróbb ügyeire is fordítani. 

Oh nagy alakok, Testvér, állanak mögötted, nagy férfiak pél-
dája az, minek lelkes követésére szólít ez ünnepélyes óra. 

Légy méltó utódjok! 
Es ha e nagyok nagy példája csüggeszteni találná lelkedet, az 
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előtted álló nagy feladatok láttára kétkedve mérlegelnéd erődet, mint 
a hogy ez becsületes embernél — szemben az óriási munkakörrel — 
nem is lehet másképen, emelt fővel állj meg Testvér 0 előtte, ki 
az „egyedüli út és útmutató az Atyához", a Te Megváltó Jézusod 
előtt. Lelkedet mennyei malaszttal, vigasztalással, legyőzhetetlen erővel 
töltse el az ő szent evangeliuma, melyben oly biztatólag, bájosan 
szól benne bízó hívéhez, Hozzád: „én elbocsátalak Tégedet annak 
aratására, melyben nem Te munkálkodtál; egyebek munkálkodtak. 
Te az ő munkájokba állottál" (Ján. 4., 38.). Aratni ott, a hol nem 
mi vetettünk, közfelfogás szerint, nem nagy érdem és olykor kétes 
értékű dolog; de aratni nagy elődök vetette mag vetését, úgy, hogy 
buzgó magvető munkában folytatólag a kortársak s az utónemzedék 
javára mi készítjük elő az új aratást, világ és egyház felfogása 
szerint jó és nemes munka, mely, mint magvetés, áldásos aratásra 
számíthat, mert mondja az Úr: „az én beszédem nem tér vissza 
üresen én hozzám, hanem megcselekszi, a mit akarok és szerencsés 

/ 

lészen azoknál, a kikhez küldöttem'1 (Esaiás 55., 11.). 
„Szerencsés" volt az Úr beszéde eddig is ott, a hová Te azt 

elvitted eddigi lelkipásztori működésedben az igazságot szomjúhozó 
hívekhez. Bizonyítéka ennek virágzó, szép nyíregyházi egyházad, 
kerületed eddigi bizalma (főjegyzőség), a mai ünnepély, mely a 
hívek a múltra vonatkozással elismerésének, a jövőre nézve bizal-
mának lelket emelő megnyilatkozása. Tudományosan képzett, nagy-
tehetségű férfiúnak ismerünk mi Tégedet, ki szerzett ismereteid 
kincseit eddig is sikerrel és áldásosán gyümölcsöztetted mindenütt, 
a hová lelkipásztori kötelességed hívott s örömmel jelzem, hogy 
ha a világ olykor protestáns, szerény lelkészeinkről gúnyosan úgy 
nyilatkozik, hogy azok ósdiak, maradiak, a korral s a kor köve-
telményeivel s képzettségével lépést tartani nem tudók, jól esett 
lelkemnek, jeles lelkészeink gárdáján végigtekintve, a jelesek között 
is a Te kimagasló alakodat látnom, mint olyant, ki nemcsak az 
igazi vallásosságnak, de a józan felvilágosodásnak és művelődés-
nek is buzgó előharczosa. 

Mert Te jól tudod, k. T., mit használna Neked, az evang. 
püspöknek a világ összes bölcseinek tudományossága, ha azt meg 
nem alapozná s ha azt be nem tetőzné a Krisztus evangeliuma 
kincsesházában rejlő isteni igazságoknak alapos ismerete,' mely nélkül 
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a reánk bízott szent hivatalt méltóan betöltenünk nem lehet. Lehe-
tetlen azért elhagynunk annak az Egynek, annak a Szentnek taní-
tását, „a kin kívül nem adatott más üdvösség és más név, melyben 
megtartatunk, mint a Jézus Krisztus neve egyedül«. 

Ebben állj, ebben élj, k. T., Krisztusért harczra is kész tiszte-
lendő hadseregeddel, a lelkésztestvérekkel, megértve azt, hogy „az 
Úr beszéde életnek beszéde, mely, ha menny és föld elmúlnak is, 
megmarad örökké". A meg nem hamisított, tiszta evangelium ápo-
lása, hirdetése termi meg a híveknek apáik hitéhez való rendületlen 
ragaszkodását s építi már a földön az Istennek országát, mely 
„igazság, békesség és öröm", Az igehirdetés tisztasága feletti éber 
őrködésre kérlek k. T.f mert csak így lesz még a legkisebb egyház-
községed is egy-egy Sión, melynek sziklafalán megtörik a vész ádáz 
hatalma s népe, legyen bár kicsiny, „lelki házzá alakul" — mint 
Péter apostol mondja —, a hívek pedig ennek „élő kövei, válasz-
tott nemzetség, királyi papság, szent nép, oly nép, melyet Isten sajátjá-
nak tart• hogy annak csodadolgait hirdessék, ki minket a sötétség-
ből az ó csodálatos világosságára elhívott" (I. Pét. 2., 5—9.). 

Az eddiginél szélesebb, nagyobb mezőn lettél magvető, k. T., 
a jövendő aratás reményében fáradozni készülő: Tudod, hogy „azé 
a jövendő, a kié az ifjúság, a jövendő nemzedék". A nemes, igaz 
tudomány ápolása mellett a mi szent vallásunk legintenzívebb okta-
tásának — a nevelésügy egész vonalára való tekintettel — lelkes 
biztosítására hívom fel figyelmedet. A mi itt az elemi, közép- és 
főtanodákban, a munkás-, az iparos-, a földmívelő-pályára készülő 
ifjúság művelődése és vallásos összetartozandóságáért elődeid és 
neveléssel foglalkozó tudós kortársaid részéről történt és történni 
fog, azt szeresd, segítsd, támogasd, oltalmazd, az áldás ki nem 
maradhat, halóporodban is áldani fogja nevedet és emlékedet az 
az új nemzedék, mely „nem szégyenli a Krisztus evangéliumát, 
tudván, Isteni erő az, a benne hívők üdvösségére". 

S ezen isteni „erőre" mily szükségünk van, soha jobban nem 
érezzük, mint éppen napjainkban, midőn vészedzett vezérférfiaink 
legedzettebbjeinek egyike nem is oly régen bánatosan volt kény-
telen idézni a költő szavait: „megnehezült az idők járása felettünk". 
Sem e szent hely, sem ezen óra ünnepélyes volta nem alkalmas 
arra, hogy kifejtsem, mi indította a ref. konvent elnökét ezen panaszra. 
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Tény, hogy egyházunkat a legújabb időben nem egy méltatlan 
támadás érte; tény, hogy a polgári társadalom mind szélesebb köré-
ben terjedő — nemes, nagy elvek félremagyarázásából származó — 
kórtünetek az egyház belső békéjét is veszélyeztetik; tény, hogy 
kívülről támadó torzsalkodások, a helyett, hogy testvéri összetartásra 
intenének, mintegy jelnek tekintetnek itt-ott arra, hogy most már 
belülről is ostromolható Sión egykor erős, biztos vára. Politikai, 
társadalmi, nyelvi, nemzetiségi érdekek feledtetik nem egyszer az egy 
egységes szent evangelium híveivel azt, a mi „bölcseségen, tudo-
mányon jövendőmondáson s minden emberi ismereten felül van", 
az egy örökön megmaradó szeretetet, melylyel egymásnak tartozunk. 

Ezt ápold, ezt gyakorold egyházunk szolgálatában, politikai, 
társadalmi, nyelvi, nemzetiségi szempontból híveid között személy-
válogatást nem téve, egyet tudván, egy elvet követvén, Pál apostollal 
mondván : „itt nincsen köztetek sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem 
nő, sem úr, sem szolga, mert Ti egyek vagytok a Jézus Krisztusban11. 

Mert az volt a helyes, az volt a természetes állapot a múlt-
ban, akkor volt erős a nemzet és az egyház a nehéz, viharos idő-
ben is, midőn e „földön, mely mindnyájunkat ápol és egykor eltakar 
s melyen kívül e világon nincsen számunkra hely, ennek minden 
gyermeke, egyenlő joggal, de egyenlő hűséggel is közreműködött 
haza és egyház boldogulásának munkájában. 

Te, k. T., a testvériség és egyenlőség nagy elvét vallottad és 
követted eddigi működésedben is, ezt várják Tőled a Te egyház-
kerületed különböző anyanyelvű és nemzetiségű hívei, hogy, mint 
jóságos pásztora valamennyinek, egyenlő jóindulattal légy vala-
mennyijük iránt, tiszteletben tartván kinek-kinek anyanyelvét, vala-
mennyit egyesítve egyforma hűségben és szeretetben azon jóságos 
közös anyánk, a magyar haza iránt; melyen kívül nincsen szá-
munkra hely. 

S e nagy és üdvös munkában nem maradsz magadra, k. T. 
Ott áll oldaladon egyházunk régi, kipróbált vezérbajnoka, kerüle-
tednek nagyérdemű felügyelője, ott a megyék t. esperesei és fel-
ügyelői, ott a lelkészek, ott a tanári és tanítói kar fényes gárdája. 
Ok mindnyájan bizalommal és büszkén tekintenek Reád, ki Vér 
vagy az ő vérükből és test az ő testükből, e mai nappal elsőnek 
állíttatván be a csatasorba közülök, az egyenlők közül. 
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Nem akarok, k. T., türelmeddel visszaélni s részleteiben is tár-
gyalni azon számos feladatot, mely az egyház kormányzata és köz-
igazgatása terén megoldásra s közreműködésedre vár (mint volt 
főjegyző, ismered azokat). Csak arra szorítkozom, a mit egykor 
Istenben immár boldogult nagy elődöd, felejthetetlen barátunk, 
Zelenka Pál mondott: 

Ne tégy az egyházban az egyház ellen semmit 
Tégy az egyházban az egyházért mindent. 
Erős a hitünk, Te benned vetett bizodalmunk, azért egy szív-

vel, egy szájjal hangzik Feléd mindnyájunk üdvözlete és áldása: 
„Áldott légy, ki jöttél az Úrnak nevében11. Amen. 

Ezekután kérlek, k. T., hogy, miután híveid fényes gyülekezete 
előtt imént kinyilatkoztattad, miszerint a Tégedet megválasztott tiszai 
ág. h. ev. ker. egyházkerület püspöki hivatalát elfogadod, erősítsd 
és pecsételd meg e nyilatkozatodat az alkotmányos eskünek letételével." 

Erre beiktató püspök vette Geduly Henrik újonnan választott 
tiszakerületi püspöknek, Korbély Géza egyházkerületi jegyző elő-
mondása után, következő hivatali esküjét: 

ŕ 

„En Geduly Henrik, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és 
Szentlélek egy igaz Isten, hogy püspöki hivatalomban, melyre az 
ev. ág. hitvallást követők tiszai egyházkerületében törvényesen meg-
választattam, magyar hazám és felséges királyom iránt tántoríthatlan 
hűséggel leszek, egyházam javát tőlem telhetőleg elősegítem, az 
ev. szent tudomány tisztaságára úgy, mint azt a szentírás után a 
meg nem másított ágostai vallástétel előadja, vigyázok, — egyházunk-
s vallásunknak a hazai törvényekben gyökeredző jogai és szabad-
ságai felett híven őrködöm, — az egyházi peres ügyekben, félre-
tévén minden gyűlölséget, kedvezést, félelmet és mindennemű 
emberi tekintetet, nem tekintvén rokonságra, ajándékra, igaz meg-
győződésem szerint s az egyházi törvényekkel megegyező ítéletet 
teszek, a gyülekezetek békességét, épülését, hasznát teljes tehetségem 
szerint munkálom, kánonainkat s általában egyházi törvényeinket, 
valamint ezen tiszai egyházkerület által előmbe szabott vagy szabandó 
utasításokat és az egyetemes gyűlés határozatait megtartom s azoknak 
az illetők által való megtartását is tehetségem szerint eszközölni fogom. 
A mint mindezeket teljesíteni igyekezem, Isten engem úgy segéljen!" 
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Ezen hivatali eskü elhangzása után Scholcz Gusztáv bánya-
kerületi evang. püspök a következő szavakkal iktatta be a püspököt: 

Úgy segéljen Isten, kedves Testvérem, a mint megtartod, a 
mit fogadtál. Ennek a letett eskünek alapján Tégedet, Geduly Henrik, 
a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspökének ezennel felavatunk, 
megáldunk és elbocsátunk Isten, az Atyának, Fiúnak és Szentlélek-
nek nevében. Testvéri törhetlen szeretetünk jeléül fogadd ezennel 
testvéri jobbunkat; s testvéri csókunk jelezze a mi szívünk őszinte 
jókivánatát: 

„Az Úr áldjon és őrizzen, 
Az Úr fordítsa orczáját Reád, 

s könyörüljön Rajtad, 
r 

Az Ur világosítsa meg orczáját 
Rajtad, s adjon békességet." 

Amen. 

A felavató püspök áldó fohásza után egyházkerületünk egyház-
megyéinek esperesi-kara áldja meg az ezen alkalomra rendelt ősi 
szent ének elzengésével a püspököt. Az esperesi-kar áldása után 

/ 

dr. Popini Albertné énekelte el Sugár Vilmos „Áldás"-át, a szöveget 
és annak zenéjét szerző orgonaművész orgonakisérete mellett. 

Azután a beiktatott püspök az oltár felé fordulva rebegte el s 
küldte a magasba a minden áldások Istenéhez, a földi és mennyei 
segedelem egyedüli Urához, első főpásztori imáját, majd a közönség 
felé fordulva adta arra főpásztori áldását. 

A felavatott püspök égbeszálló imája és áldása után dr. Popini 
Albertné és K. Durigo Ilona énekelték el Mendelssohn „Az Úr 
napja ez" czímű énekét orgonakisérettel, mire az emlékezetes be-
iktatási ünnepély véget ért. 

9. (K G.) A felavatási szertartásnak ekként befejezése után 
egyházkerületi felügyelő a közgyűlést újból megnyitotta, Geduly 
Henrik beiktatott püspököt annak hangsúlyozásával, hogy kifelé 
püspök, de befelé szeretettel kormányzó superintendens legyen, 
kézfogással s egyúttal azon óhajának nyilvánításával üdvözölte, 
vajha a két kéz sohase dolgozna egymás ellen, hanem mindenkor 
együtt, a haza és egyház érdekében, majd a püspöki jogkör jelvé-
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nyének: a hivatalos püspöki pecsétnek a gyűlés szine előtt való 
átadása után a püspököt a társelnöki szék elfoglalására felhívta, 

mire a püspök elnöki székét a közönség éljenzése között a 
következő programmbeszéddel foglalta el: 

Méltóságos egyházkerületi Felügyelő úr! 
Méltóságos és főtisztelendő egyházkerületi Közgyűlés! 
Az én Uram és főpásztorom, a Jézus Krisztus szent testének 

és vérének vétele, az ő oltára előtt mondott főpásztori eskü, püs-
pöki és esperesi-kari áldás és buzgó imádság által megszentelve, 
— az engem, mint Krisztus érdemetlen szolgáját kitüntető fényes 
bizalomnyilvánítás által megbűvölve, a reám váró felelősségteljes, 
súlyos feladatok terhe előtt megdöbbenve: úgy állok itt e fényes 
gyülekezet előtt, mint a ki gyöngesége érzetében lelkének minden 
szálaival igyekszik megragadni ama láthatatlan égi jobbot, magasztos, 
de terhes, fennkölt, de felelősségteljes új feladatköréhez buzgó imád-
ság lelkével kérve az áldás és segedelem, az erő és szeretet lelkének 
gazdag kiáradását én reám, nem magamért, de immár kormányzati 
gondjaimra bízott, forrón szeretett egyházkerületemért, annak min-
den tényezőjéért, munkásáért, egyházaiért, iskoláiért. 

Előttem áll a nagy apostol intelme, a mint égi útmutatás sza-
vával kiált a pásztorokhoz s ha hozzájuk, oh mennyivel inkább 
hozzám e pillanatban: „A reád bízott drága kincset őrizd meg a 
bennünk lakozó szentlélek által" (II. Thim. 1. 14), előttem a Nagy 
Konstantinnal harczoló vitézek égi symboluma, a Krisztus keresztje 
a mint azt ugyancsak a nagy apostol tolmácsolja az isteni ige 
erejével: 

„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus 
jó vitéze", — előttem a régi apostoli útravaló . . . talán sok a 
gyönge emberre, talán elég egy egész földi hivatásnak és még, 
mindig kevés Istenországa gazdag eszményi világának megvaló-
sítására: „Kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet 
azokkal egyetemben, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből." 
Ah, a Jézus Krisztus örökké áldandó szent nevében vitézkedni, 
semmi egyebet nem ismerni annál, hanem az ő szent nevében 
áldani és szentelni, inteni és erősíteni, tanácsolni és munkálkodni, 
küzdeni és jutalmazni, vezetni és vigasztalni, — kezünkben az ő 
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zászlajával, kezünkben a kormányrúddal háborúságokon és nélkülö-
zéseken, akadályokon és bonyodalmakon keresztül abban a tudatban 
mind előbbre és előbbre hatolni, mindig lelkesülni, mindig lelke-
síteni abban a szent tudatban, hogy „e jelben győzünk" — óh 
lehet-é ennél szentebb, de egyúttal nehezebb, áldottabb, de egyúttal 
munkásabb életfeladat?! 

És ha végigtekintek elődeimnek fényes névsorán, a reformátori 
lelkű Xylander István és Zabler Péter, a hite szabadságáért akár 
vértanúi halálra is kész Pákh Mihály, a pátens ellen diadalmas 
harczot vívott, bölcs és áldott-emlékű Máday Károly, a szerény 
eszközökkel, de törhetetlen erélylyel és puritán protestáns főpásztori 
szellemével nagy alkotásokra hivatott Czékus István és magasröptű 
szellemével, fénylő főpásztori tulajdonaival, országos tekintélyével, 
személyisége hódító varázsával, lankadatlan, alkotmányos egyházhű 
tevékenységével sziveken és elméken kitörölhetetlen mély nyomokat 
hagyó Zelenka Pál nevein, a kiknek a magyar protestáns egyház-
történelem legfényesebb lapjain tündöklő nevei mind egy-egy 
mértföldjelző a tiszai egyházkerület megalakulása, megpróbáltatása, 
megerősödése, egygyétömörülése, fejlődése és virágzása különböző 
korszakában: valóban elfogódottság, 'kétség és aggodalom szállja 
meg lelkemet, ha vájjon én vagyok-é a Krisztus ama jó vitéze, 
a kinek a győzelem reményében lehet útra kelnie, kezében a vezér 
zászlajával, amaz égi jelben folytatandó küzdelemre?! 

Ám, ha valakinek, e pillanatban éppen nekem csüggednem 
r 

nem szabad. Hívtatok, az Ur Jézus Krisztus nevében szólítottatok: 
íme, eljöttem! Azt tanultam ős-papi családom történetéből, arra 
tanított meg áldottlelkű nevelőatyám, Geduly Elek Ferencz igaz 
evangéliumi szívből fakadó gyakori intelme, azt tárták elém nagy-
nevű főnökeim, Thébusz János és Farbaky József és áldottemlékű 
atyai nagybátyám, majdan később munkatársam, Bartholomaeidesz 
János példája, hogy minél magasabb hivatás vár valakire a Krisztus 
országában, annál közelebb a remény Isten kegyelme által leendő 
megsegíttetésére. És a mit az én ifjúságom földje, Nógrád, szelid 
halmainak és virágos rétjeinek halhatatlan emlékű nagy költője, 
Madách Imre zengett, ott cseng lelkemben égi biztatásként, ott 
lelkesít amaz, életem jeligéjéül választott gyönyörű szózat: ember, 
küzdj és bízva bízzál! 

3* 
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Tehát küzdeni, munkálkodni, fáradni, alkotni kívánok a Jézus 
Krisztus nevében és bízva bízom hozzá, hogy megsegít az Úr! 

* * * 

Mély megilletődéssel és hálával fogadom megválasztásomat, a 
melynek lelkem egész világát lebilincselő ténye szankczionálja az 
egyházi élet felől sajtóban és tanácskozási asztaloknál kifejtett fel-
fogásomat, eddigi működésem irányát. Keresni és követni kívánom 
tehát ezentúl is mindennel és mindenkivel szemben az igazságot, 
a hitet, a szeretetet, a békességet. 

S ha az igazságot keresem és annak ujjmutatásából az egy-
házi közéletre hasznos következtetéseket kivánok levonni, lehetetlen 
meg nem állapodnom mindjárt magánál a lezajlott választási küz-
delemnél. Oh, mert ha a feladatnak azt az óriási körét, a melyet 
egyházkerületünk általam oly mély hálával és alázattal fogadott 
bizalma rótt reám, azon előzmények szerint bírálnám el, a melyek 
a választási küzdelem során annyi sok sebet szakgattak fel, kétségbe-
esetten kellene itt állanom és segedelmet kérnem az Úrtól az 
egyház nyilvánvalóvá lett romlása felett, mert az egyháztól idegen 
szellem térfoglalását, idegen szokások, békedúló, viszályszító, pártos 
szellem uralomrajutását kellene látnom, a mely nem a jog és al-
kotmány igazságára támaszkodva, a Krisztus egyházához méltatlan 
utakra tévedett, és akkor fájdalomnál egyéb nem lehetne osztály-
részem, mert akkor nem a tenni és hatni vágyó vezérek nyugodt 
szemléletével tekinteném át az előttem álló munkatért, de a kétségbe-
esett próféták siralmaival kiáltanám: lehullott a mi békességünk 
koronája, jaj, óh jaj minékünk! 

De bízva abban, hogy a romok felett mindenütt új élet fakad, 
bízva abban, hogy egyházkerületünk egészséges szellemű közvéle-
ménye máris felháborodással tiltakozik a küzdelem megtörtént el-
fajulása ellen, bizva abban, hogy ez az egészséges közszellem a 
jövőben merőben lehetetlenné fogja tenni hasonló választási fegy-
verek használatát: a senkivel szemben kivételt nem tevő béke és 
szeretet jegyében megnyugodott lélekkel veszem kezembe egyház-
kerületünk kormányrúdját. 

* * * 

Mindenekelőtt vallom és kijelentem, hogy én a protestáns 
püspöki állást nem az azzal járó hatalom és rang, de a velejáró 
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széleskörű, áldásos feladatok és magasztos főpásztori kötelességek 
szempontjából találom felette megtisztelő élethivatásnak s így azt 
az ősi puritán protestáns felfogás szerint ellenőrző, irányító, lelke-
sítő, hiterősítő hatáskörénél fogva igaz ősprotestáns jelleggel, habár 
a haladott kor eszközeinek igénybevételével kivánom kezelni. 

De, ha a kor intő szavára hallgatunk is, ha a folytonos és 
fokozatos fejlődés elméletét tudományban és társadalmi fellépés te-
kintetében jogosultnak ismerjük is el, soha nem szabad felednünk, 
hogy a szellem csak egy lehet: a Jézus Krisztus jó vitézeinek 
szelleme, az élet forrása egy: az ő hamisítatlan tiszta igéje, — vég-
czél csak egy lehet: a béke, szeretet, igazság és világosság Isten-
országa. 

Nekem úgy tetszik, hogy evangéliumi egyházunk életnyilvánulá-
sai némely részben eltérést mutatnak ez ősi tradiczionális alaptól, 
tehát, hogy helyes felfogás tekintetében vissza kell térnünk az ősi 
alapelvekhez, a melyeken maga a reformáczió, a reformátorok mun-
kája épült fel, az evangéliumi egyszerűség, szerénység, apostoli 
igénytelenség elveihez, a kölcsönös türelem, testvéries, békés együtt-
működés elveihez, viszont a protestáns önérzet emelése és biztosí-
tása végett az igaz meggyőződés követéséhez és reformátori mó-
don bátor vallásához: „itt állok, másként nem tehetek"; vissza kell 
térnünk — és erről később bővebben is megemlékezem — az 
apostolok, a reformátorok főpásztori munkájának igaz megértésé-
hez, mely a gyülekezetek életének megfigyelésére, ellenőrzésére és 
vezetésére helyezte a súlypontot, — és csak, a mennyiben ezen 
alapvető főpásztori feladatok és jellemző tulajdonok a jelenkor téte-
les egyházi törvényei és szabályai szerint a kivitelben vannak 
szabályozva, csak annyiban alkalmazkodni a modern kor köve-
telményeihez. 

Nem szabad elmosódni engedni a tiszta protestáns önérzet, 
öntudat és alkotmányos felfogás körvonalait, megvesztegető általáno-
sítások által. Hiszen mi sem könnyebb, mint nagy általános esz-
mék hangoztatásával varrni hímet a saját egyéni kötelességeink 
elmulasztására és saját protestáns meggyőződésünk takargatására. 
Nem! Vagy vagyunk meggyőződésből az evangélium hívei, az 
evangéliumi világfelfogás tolmácsai, a hamisítatlan evangéliumi tanok 
hirdetői, és akkor testesüljön meg ez az egész életben mindig és 
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mindenkivel szemben, vagy ha nem akarunk azok lenni, ám von-
juk le a jellemes férfiak konzekvencziáját. De engedni azt, hogy az 
evangéliumi meggyőződés, az evangéliumi hitvallás, az evangéliumi 
álláspont oly puha massza legyen, a melybe mindenki büntetlenül 
sülyeszthesse ujját: sem nem jogunk, sem nem érdekünk. 

Én az evangéliumi öntudat és önérzet nevében eljáró főpásztor 
kivánok lenni s ha ez nem tudnék lenni, pillanatig se haboznám 
helyem otthagyásával. 

Vallom és jelentem tehát, hogy ez lesz irányelvem a külvilág-
gal szemben bármely polczán a tevékenységnek, az ellenőrzésnek, 
a megszólalásnak, az alkotásnak. Ha ez harezot jelent egyes réte-
gekkel és alakulatokkal szemben, ám legyen harcz a Jézus Krisz-
tus szent nevében, — ha békét teremt más rétegekben és alakula-
tokban, legyen érette dicsőség a béke Fejedelmének. De tétlenséget, 
„laisser fair" álláspontot, a mely mindennel és mindenkivel szem-
ben beéri azzal, a mi van, a mit adnak, a mit tűrnek, a mit meg-
engednek : ez az állásfoglalás semmi esetre se enged. 

* * * 

A tradiczióról szólottam imént. Ki kell jelentenem, hogy egész 
életem tanúsága szerint a lelkészi és nem-lelkész elemek békés 
együttműködésére igyekeztem mindig s igyekszem a jövőben is a 
kiforrott egyházi jogszokások és tételes törvények szigorú szemmel-
tartásával. Soha semmiféle néposztálylyal, vagy társadalmi réteggel 
nem kerestem és nem keresem az ellentéteket. Igaz tiszteletben tar-
tottam és tartom egyházunk nagynevű világi vezérférfiainak és ezek 
családjainak egyházvédő és -erősítő tradiczionális munkáját. De e 
mellett nem csinálok titkot abból, hogy szerencsésnek, áldásosnak, 
üdvösnek csak azt a működést jellemezhetem, a mely tiszteletben 
tartja a mások jogait is és ez alapon az evangélikus egyházi ügy-
kezelésben döntő szerepet juttat a gyülekezeti autonómiának. 

Mert ne feledjük, m. t. egyházkerületi Közgyűlés, hogy mi az 
esperességen, a kerületen, az egyetemes közgyűlésen mintegy retro-
spektiv formában bíráljuk, összegezzük és tekintjük át azt az éle-
tet, azt a tulajdonképeni egyházi életet, a melynek fészke a gyüle-
kezet, az egyházközség. Ott hirdettetik Isten igéje és szolgáltatnak 
ki a szentségek, ott száll az Úrhoz a hívek fohásza, ott épülnek 
iskolák és templomok az Úr dicsőségére, ott létesít Istennek tetsző 
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alkotásokat a hitbuzgóság és áldozatkészség, ott éli át a szív a 
Krisztusban való örömet és az örök Bíró előtt való felelősséget, 
ott látjuk mi, magasabb egyházkormányzati fokon állók, a kipattant 
nagy eszmék, nagy alkotások átérzését és lelkes hévvel felkarolását, 
tehát az egyházi közélet időszerinti hármas tagozatából a gyülekeze-
teké a jelen és a jövő, a felsőbb egyházi tagozatoké — mondhat-
nám - csak a mult! 

Felsőbb hatósági összes irányító és ellenőrző tevékenységünk 
súlypontját tehát a gyülekezeti élet tevékenységének komoly ellen-
őrzésében és irányításában látom. Ez a feladat szükségessé teszi 
mindenekelőtt magának az egyházkerület minden egyes egyházának 
alapos megismerését. Legfőbb gondom lesz: legfőbb teendőmnek 
vallom tehát nem az irodából való papiroskormányzatot, a melyet 
a nevemben eljáró segéderők is könnyen elvégezhetnek, de ha Isten 
időt, erőt és egészséget ád, az egyházkerület összes egyházainak 
és iskoláinak régen nem gyakorolt canonica visitatióját! Az élet 
törvénye helyes felismerésének titka az élet forrásához való leszál-
lás útján szerezhető meg; egyházi értelemben: helyes, bölcs és ál-
dásos egyházkormányzat az egyházi élet tulajdonképi forrásának, a 
gyülekezetek életének megfigyelése nélkül elképzelhetetlen. Külön-
ben is népegyháznak vallom evangélikus egyházamat. Isten népe 
körül munkálkodó szolgák vagyunk valamennyien. A zsinat lehető 
tökéletes alkotmányos szervezeteket létesítő alkotása, a gyakorlati 
hiányok pótlására rendelt szabályrendeletek, a mindennapi irodai 
akták ezrei és ezrei alkalmasak lehetnek arra, hogy bonyolult egy-
házi adminisztrácziónkba rendet és pontosságot öntsenek, de nem 
lehetnek alkalmasak arra, hogy a gyülekezeti életbe elevenséget, 
lüktető erőt, lelkes buzgalmat áraszszanak és a főpásztor hatáskörét 
kimerítsék. 

Hiterősítő, ellenőrző és irányító szándékkal kívánom tehát, ha 
Isten módot ád, már a jövő esztendőtől kezdve a gyülekezeteket 
meglátogatni és megvizsgálni. 

Igen! Hiterősítő szándékkal. Mert akár általános vallási, akár 
szorosan vett evangélikus hitvallási érdeket nézzek, nagyon-nagyon 
sok a tennivaló. Boldog-e már az emberiség? Nincsenek-e már az 
életnek hajótöröttéi ? Megoldották-e már az életnek, a létnek ősokát, 
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törvényeit? Túlszárnyalták-e már a Krisztus evangéliumát? Tudnak-e 
már felmutatni tisztább, szentebb, áldottabb, üdvözítőbb tanokat? 

És ha nem, a minthogy nem: lehet-é akkor a püspök állás-
pontja más, mint szigorúan vallásos és pedig evangéliumi hitval-
lásos. Személyes meggyőződésem, sőt tapasztalatokon nyugvó egyéni 
legbensőbb hitem, a melynek a theologiai nevelés és egyházközségi 
hiterősítő eljárásaim alkalmával igyekezni fogok tőlem telhetőleg 
érvényt is szerezni, hiszen régi és újabb zsinati kánonaink szerint 
erre vagyok hivatott is, hogy egyházat másként, mint az annak köz-
kincsét képező hitvallással teljesen azonosuló egyéni hitbeli felfogás-
sal kormányozni, fejleszteni, vezetni, építeni nem lehet. Engedjünk 
bármi parányi rést az egyház közhitét képező hitvallási tételeken, 
akkor azon a résen keresztül észre se fogjuk venni, mily könnyen 
beférkőzik a hitközöny, a kételyek, a tagadás és az ebből folyó 
teljesen egyháziatlan magatartás szelleme. 

És ellenőrző szándékkal kívánom felkeresni, megvizsgálni az 
egyházakat és iskolákat. Szigorúan kivánom óvni lelkésztársaim 
tekintélyét, a melyre hivatásuk magasztosságánál és egyházi tör-
vényeink szelleménél fogva teljes igényük van úgy a hívek, mint 
világi elnöktársaik, a felügyelők, valamint az egész társadalom ré-
széről. De nem tagadom — meggyőződésem az, hogy saját tekinté-
lyüknek és áldásos működésüknek legfőbb biztosítékát az Úr evan-
géliumával megegyező életben és buzgó kötelességteljesítésben talá-
lom, a melyeknek ellentéte nemcsak tekintélyük, de az egész gyüleke-
zeti élet megromlásának veszélyeit hordja magában. Éppen azért 
nemcsak jogomnak, de kötelességemnek is ismerem az Egyházi 
Alkotmányban részemre biztosított ellenőrző hatáskör teljesítését 
úgy velők, mint általában az egyházi élet összes tényezőivel szem-
ben. Engedjék remélenern, hogy ennek gyakorlati alkalmazására 
csak kivételesen lesz szükség. 

Az ellenőrzés fogalmi körébe tartozónak ismerem a gyülekezeti 
háztartás vizsgálatát is. Nem kívánok ez alkalommal bővebben ki-
terjeszkedni egyes anomáliák ismertetésére, de két szempontot rövi-
den mégis megérintek, és itt is, mint egyébként egész tevékenysé-
gemben, az egész vonalon a m. t. egyházmegyei Elnökségek buzgó 
támogatására számítok és e kettő közül az első az, hogy újabb 
építkezésekre, kölcsönök felvételére, javadalmak emelésére az enge-
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délyt csak ott tartom megadandónak, a hol az anyagi fedezet a 
gyülekezeti hitélet veszélyeztetése nélkül biztosítva van; viszont a 
segítség nyújtásában gyámintézetek, Baldácsyánumok és államsegélyek-
ből legyen egyfelől az igazi szükség az irányadó, de másfelől je-
lentkezzék a segítség igazi áldásként, igaz segélyként, ne pedig 
morzsalékok gyanánt való elaprózódásban, a minek gyakorlati ered-
ménye alig van és, hogy banálisan fejezzem ki magam, csak az 
étvágyat növeli. 

Általában, egyházközségekben, esperességeken és kerületen a 
legszigorúbb takarékosságot látom indokoltnak. A mi egyházkerüle-
tünk pénzügyeit illeti, a melyek felől e percztől kezdve szintén felelős-
séggel tartozom, nem habozom kijelenteni, hogy azokat súlyos 
helyzetben vettem gondjaimba, s hogy ennélfogva az egyéni czélo-
kat szolgáló kiadások tekintetében a legmesszebbmenő takarékos-
ságot, a közczélokat szolgáló kiadásokban a megfontolt áldozat-
készséget fogom irányelvemül tekinteni. Egyébként úgy háztartási, 
mint egyes, befejezetlenül maradt szervezeti kérdésekben a már 
csaknem teljesen előkészített zsinat van hivatva a hiányokon segí-
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teni. Am addig is, a feledhetetlenűl nagy alkotmányozó 1893/94-iki 
zsinat törvényei által megszabott határok között mindent meg kell 
tennünk az egész vonalon, háztartásunk konszolidálására, és a mit 
különösen hangsúlyozok úgy itt, mint majd, a protestáns közös 
bizottság tagjaként e bizottságban, esetleg a magas kormánynál: 
az 1848. évi XX. t.-cz.-nek szívós kitartással és abban a biztos 
tudatban életbeléptetése érdekében, hogy a protestantizmusnak meg-
nyugtatása, törvényes alapon álló anyagi igényeinek kielégítése, 
belhivatalnoki karának a kor szinvonalán álló anyagi ellátása, egyház-
községeinek a nyomasztó adóteher alóli felszabadítása, kultur- és 
humanitárius intézményeinek megerősítése — a legszorosabban vett 
nemzeti érdek. 

ŕ 

Es irányító szándékkal kivánom a gyülekezeti életet megvizs-
gálni. Arra fogok törekedni, hogy ébrentartsam a gyülekezetekben 
és a hívekben azt a törekvést, hogy mai egyházunk necsak a röpke 
pillanatnak éljen, de alapozza meg a jövőt is, úgy anyagi jóléte 
biztosításában, a jövő czéljait szolgáló alapok létesítésében, mint a 
szocziális életfejlődés követelményeinek szemmeltartásában, a gyüle-
kezeti szegény- és betegügy felkarolásával, a törvénytelen házasságok, 
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a kivándorlások, az egy-gyermekrendszer, az alkoholizmus meg-
akadályozásával, helyi fogyasztó- és értékesítő-szövetkezetek, munkás-
egyletek, legény- és leányegyletek, helyi gyámolító-egyletek kifej-
lesztésével, templomok állandó nyitvatartásával, papoknak a nép 
igazi atyái, vezérei, jogának védelmezői gyanánt viselkedésével, hogy 
ekként a várható, sőt már ajtónkon kopogtató szocziális átalakulás 
ne találja készületlenül egyházunkat. Mert meggyőződésem, hogy 
a vallási életjelenségek és egyházi törekvések hovatovább, annál 
inkább kell, hogy lépést tartsanak a folyamatban levő társadalmi 
evoluczióval, nehogy ettől távol, sőt egészen elmaradva, reá befolyást 
semmikép nem gyakorolva, ez az evoluczió nélkülözni találja a 
Krisztus evangéliumának áldott hittartalmát és eszményi életfelfogá-
sát. Természetes, hogy ez alapon a theologiai nevelést is gyakorlatia-
sabbá óhajtom tenni,\ a IV. tanfolyamnak teljesen szemináriumi 
alapra helyezésével és a felavatásnak akkorra kitűzésével, a mikor 
szemmellátható a Krisztus ifjű vitézeinek a gyakorlati egyházi élet 
vezetésére való teljes felkészültsége, mert inkább maradjon néhány 
parochia üresen, mint hogy oda nem való elemek foglalják el. 

Az iskolaügyről szólva, ki kell jelentenem, hogy teljes erőmmel 
küzdeni fogok azon, egyedül a kényelem szeretetéből, vagy az 
evangéliumi áldozatkészség hiányából, vagy ki tudja, milyen gyarló 
emberi számításból eredő irányzat ellen, hogy elemi-iskoláinkat álla-
mosítsuk. Biztosítva vagyunk-e az állami iskolákban sötét árnyak 
ijesztő térfoglalása ellen? Uraim! A mi egyházias szellemű ifjúsági 
nevelésünk egyedüli biztosítéka az egyházi iskola-intézmény. S mert 
ez, hogy ügy mondjam, létbiztosítékunk, mert jövőnk biztosítása, 
azért támogassuk, karoljuk fel szives szeretettel és érdeklődéssel 
összes, ügy elemi, mint közép- és főiskolai alkotásainkat. Részem-
ről az iskolaügynek buzgó támogatója, tanítóinknak, tanárainknak 
szellemi és anyagi jólétük érdekeiért lelkesülő és tőlük éppúgy, 
mint a lelkészektől és felügyelőktől a leglelkesebb egyházias és 
hazafias kötelességteljesítést elváró vezérük, főpásztoruk igyek-
szem lenni. 

e 

íme, megcsendült ajkamon a hazafias kötelességteljesítés szava. 
És szeretném én azt az embert látni, a kivel szemben én e téren 
a versenyt meg nem állanám ! Vájjon miről szólhatnék lelkesebben, 
meggyőzőbben, mint éppen az evangéliumi egyház és hazaszeretet 
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szent eszményeiről?! Ápoljuk ez érzésvilágot atyáinktól öröklött 
legdrágább kincseink gyanánt iskolákban, gyülekezetekben, szívünk-
ben, életünkben, hagyományos hűséggel és önáldozattal ! De óva-
kodjunk attól, hogy tanácskozásainkat bárminő politikai irányzatos 
törekvések lengjék át. Rekeszszük ki minden, de minden egyházi 
tanácskozásaink köréből a hittestvéreket rendszerint csak egymástól 
elválasztó, az egységes fellépés erejét bénító, sőt sokszor egyenesen 
megsemmisítő pártpolitikai törekvést, felfogást. És itt, bármennyire 
szeretném is itt és ez alkalommal elkerülni, már csak a jó példa-
adás kedvéért is, de éppen ez alkalommal, ám egyszersmindenkorra 
szóló érvénynyel, nyilatkoznom kell az ű. n. nemzetiségi kérdésről 
is. Ez az egész kérdés, nézetem szerint, lényegileg ott dől el, hogy 
a nemzetiségi vidéken élő hittestvéreinket ellenségeinkül vagy bará-
tainkul tekintjük-e? Én azt hiszem, nemhogy ellenségeinkül nem, 
sőt nemcsak barátainkul, hanem egyenesen testvéreinkül kell őket 
tekintenünk és velők így bánnunk. Meg kell őket győznünk — és 
itt nemcsak a vezetőket, de magát az ottani evang. népet értem — 
afelől, hogy itt senki nem akarja őket megfosztani anyanyelvüktől, 
anyanyelvükön gyakorlandó kultúrájúktól, istentiszteletüktől, irodal-
muktól és meg kell őket győznünk erről, éppen a testvéri érzésnek 
azzal az elragadó melegével, a mely ellenállhatatlanul vonz és emeli 
őket mihozzánk, viszont azt az egyet minden körülmények között 
elvárván tőlük, mint e haza bármely más gyermekétől, hogy anya-
nyelvükön kifejtendő kulturtörekvéseikben tartsák be határvonalul 
ez ezredéves, dicsőséges múltú, nekik éltet, kenyeret és szabadságot 
adó hazának és ev. egyházunknak alkotmányát, törvényeit; hű fiai 
és leányai legyenek a magyar hazának, hű testvérei más-ajkú hit-
testvéreiknek. A megértésnek, az áldott együttműködésnek, az erő-
gyarapodásnak és a politikai viták elkerülésének, azt hiszem, ez és 
pedig egyedül ez a helyes útja s ez egyúttal az útja és módja 
annak, hogy eleddig teljesen elkülönződött életet élő szász evang. 
testvéreinkkel leendő és annyira kivánatos együttműködésünk szá-
mára közös czélokat keressünk és találjunk. 

* * * 

Nyilatkoznom kell még az egyetemes egvház, a többi társ-egyház-
kerületek, a ref. testvéregyház és a többi hazai egyházhoz való 
viszony ápolásáról. Mint az igazság, szeretet, béke és hit képviselője, 
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csak egyként nyilatkozhatom; úgy, a mint a régi római szállóige 
tanít: „Suum cuique" és, mint a hogy Krisztus tanít: „a mit nem 
akartok, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, ti se cselekedjé-
tek azt azokkal". Békés beleilleszkedés az egyetemes egyházi élet-
nek egyházalkotmányilag megállapított rendjébe, szeretetteljes együtt-
működés a társegyházkerületekkel, vérrel, szenvedéssel, dicsőség-
gel megszentelt közös mult után a protestáns testvéri közösség hű 
ápolása a jövendőben is a református testvéregyházzal, a haza közös 
oltáránál testvéri jobb nyújtásával a béke és szeretet és kölcsönös 
méltányló elismerés szellemében kifejtendő magatartás a többi egyház-
felekezetekkel szemben: íme, a Krisztus jó vitézének egyedül elfogad-
ható programmja, harczmodora! 

Boldog volnék, ha e harczban, a mely végeredményül az 
evangéliumi béke diadalát czélozza, lelkes bajnoktársakul mindig 
ott üdvözölhetném egyházkerületünk fényes múltú evang. úri-családjai-
nak minden egyes mai ivadékát, a kik kezükben dicsőült őseik 
zászlajával vinnék diadalra a mai kor vészes áramlatai között a 
mai kor számára adott eszközökkel az evangéliumi igazság eszmé-
jét. És ha ott láthatnám e lelkes csapat élén még évek hosszú so-
rán át egyházkerületünk kipróbált hüségü, bölcs, tapintatos, alkot-
mányos gondolkozású, érdemdús világi vezérét, a kerületi Felügyelő 
úr őméltóságát, a kinek baráti, testvéri, nem, több: az Úrért és 
az ő hű evangélikus egyházáért való igyekezetben immár munka-
társi szeretetébe, bölcs tapasztalatokban gazdag vezéri lelkületének 
hajlandóságaiba magamat íme szeretettel ajánlom s magam odaadó 
munkatársi hűségét, tiszteletét, ragaszkodását e fényes gyülekezet 
szine előtt felajánlom. 

És boldog volnék, ha e közös igyekezetben ott látnálak forgo-
lódni titeket, szeretett kedves lelkész-, tanár-, tanítótestvéreim, a kik, 
míg egyházunk világi eleme az egyetemes papság eszméjében rejlő 
magasztos hivatás átérzésével mondhatja: „Királyi papság és szent 
nép vagyunk", addig ti kell, hogy valljátok: mi papsága vagyunk 
amaz égi királynak, a ki földi népét a mi becsületes pásztori buzgó-
ságunkra bízta. Nem tartozom azok közé, a kik mindig csak kese-
regnek a vallás földi szerepének hanyatlása, a protestantizmus köz-
állásának gyengülése, sőt egyházunk pusztulása felett. Sőt fennen 



45 

hirdetem, hogy láthatatlan utakon szembetűnőbb eredményeket a 
protestantizmus soha nem ért még el, mint éppen napjainkban. 
A kor művelődési viszonyai, a külmisszió terjedése, az életfelfogás 
tisztulása, a szabadság-intézmények megerősödése, a társadalmi 
válaszfalak bár — igen helyesen — lassú, de fokozatos mállása, 
a tudományok diadalmas előrenyomulása, az ember veleszületett 
jogainak felismerése és szeretetteljes elismerése, az élet hajótöröttjei 
számára készülő megannyi szeretet-intézmény: mind-mind mi más, 
mint Krisztusnak az életbe kilépő evangéliuma? E diadalmas előre-
nyomulással szemben hogy eltörpül az a néhány reverzális, a mit 
gyarló felekezeti érdekhajhászat von el tőlünk s az a néhány át-
térési veszteség, a melynek rugója nagyobbára oly lelki tulajdonok-
ban van, a melyek nem is nagyon illenek a protestáns egyház-
közösség tagjaihoz. Ámde éppen azért, mert íme az előbb vázolt 
eszményi sikerek bár láthatatlanul, de tisztán az evangéliumi világ-
nézet térhódításával nyomulnak diadalmasan előre az emberiségben: 
éppen azért ti, kedves lelkész-, tanító- és tanártestvéreim, álljatok 
lelkes, öntudatos bajnokok gyanánt e szent munkamező művelésére, 
mert ha ezt nem tennétek: a lelkiismeret vádja sújthatna titeket 
Isten és ember előtt, hogy éppen a legszentebb eszmények oltárán 
felejtettétek el a tüzet ápolni, szítani, lángragyújtani. 

* * * 

f 

íme, így olvad előttem össze szent harmóniába mindnyájunk 
kötelességeinek özöne és e harmónia megdicsőülését így szemlélem 
én a mennyei Atya és — a kit e világ üdvére küldött — az ő 
egyetlenegy szülöttjének és az ő szent országának dicsőségében. 

E szent munkában nem szűnöm meg minden tűnő alkonynyal 
és minden támadó hajnallal kérni a mennyei Atya, ama legfőbb 
Pásztor áldó segedelmét, és felhívlak titeket is és intelek és kérlek 
püspöki szóval, szeretett egyházkerületem közel s távol álló népe 
és elöljárói: imádkozzatok ti is gyakorta és fohászkodjatok a ti 
főpásztorotok áldó tevékenységéért, hogy mindannyian, mint a Krisz-
tus jó vitézei, egyház és haza javára keressük, megtaláljuk és köves-
sük az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet! Amen. 

Az egyházkerületi közgyűlés, Geduly Henrik püspök-
nek sűrű tetszésnyilvánításokkal és éljenzésekkel kísért, 
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nagyszabású székfoglaló-beszédét, a mely egyházkormányzói 
és egyházépítői főpásztori működésének irányelveit és 
törekvéseit hatalmas körvonalakban világítja meg és az 
egyházi élet minden terére kiterjedő mélyreható reform-
eszméket tartalmaz, nagy lelkesedéssel fogadja. . 

Az egyházkerületi közgyűlés szívvel-lélekkel helyesli 
püspök úrnak azon új élet alkotására hivatott eszméit, a 
melyekben a krisztusi szellemet, az evangéliumi egyszerű-
séget, szerénységet, apostoli igénytelenséget, az evangéliumi 
határozott öntudatot és önérzetet, a lelkészi és nem lelkészi 
egyháztagoknak békés együttműködését, a gyülekezeti 
autonómiát, az egyházaknak és iskoláknak hiterősítés, ellen-
őrzés és irányítás czéljából szükséges canonica visi-
tatióját hangoztatja; az evangélmi hitvalláshoz való rendít-
hetlen hűségnek, a lelkészi tekintély emelésére irányuló 
törekvésnek, az anyagi háztartásban a takarékosságnak, az 
1848. évi XX. t.-cz. életbeléptetése sürgetésének és a jö-
vendő fejlődés minden téren való anyagi és szellemi meg-
alapozásának irányelveit örömmel fogadja; 

az egyházi elemi iskolák fenntartását, az összes iskolák 
fejlesztését, tanárai és tanítói jogos érdekeinek kielégíté-
sét, a nemzetiségi kérdésben a megalkuvást nem ismerő 
hazafiság mellett a testvéri szeretetnek alkalmazását, az 
egyetemes egyházzal, a többi társ-egyházkerületekkel, a 
református testvéregyházzal, valamint a többi hazai egyhá-
zakkal szemben a szeretetteljes együttműködést és békes-
séget az egyházkerület a maga részéről is őszintén óhajtja; 

az egyházkerülethez tartozó minden rendű és rangú 
egyháztagok és elsősorban egyházkerületünk kipróbált hű-
ségű, bölcs, tapintatos, alkotmányos gondolkozású érdem-
dús világi vezére, a kerületi felügyelő iránt kifejezett 
munkatársi szeretetben és a protestantizmus haladásáért 
küzdésre kész és diadalban bízó hitteljes lelkesedésben a 
közgyűlés egy szép és boldog jövendő biztos remény-
ségét látja; 

a püspököt pedig, a ki testi és lelki erejének teljében 
szenteli életét a nagy munkára, hódoló tisztelettel, szere-



47 

tettel és bizodalommal üdvözli, őt áldásos működésében 
az egyházkerület minden tényezőjének hűséges támogatá-
sáról biztosítja, s életére és főpásztori működésére Isten-
nek áldó kegyelmét kéri. 

10. (K G.) A püspök székfoglaló-beszédének megtartása után 
az üdvözlések következtek. 

Gyiirky Pál, kishonti főesperes, az egyházkerület nevében 
üdvözli a püspököt. Az Isten bölcs gondviselésének intézkedését látja 
abban, hogy oly férfiú vállára helyezte az egyházkerület a püs-
pöki szolgálat terhét, a kinek élet- és munkaereje biztosíték arra, 
hogy teljes erővel és sikerrel fog munkálkodni. Az ifjú Salamon 
értelmes szívet kért az Úrtól, hogy ítélni tudja az ő népét és válasz-
tást tudjon tenni a jó és gonosz között. Az Úr megadta néki a 
bölcseséget. Az egyházkerület is azt kivánja, hogy oly bölcsesé-
get adjon az Úr püspökének, a mely helyesen tudja megválasztani 
a közjóra vezető utat és czélt, s barát és ellenfél lelkét egyaránt 
meg tudja nyerni az együttes munkálkodásra. A püspök működésére 
áldást kér az Úrtól, hogy talentomait, programmja megvalósításával, 
az egyházkerület javára gyümölcsöztesse. 

Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 
az egyetemes egyház nevében üdvözli a püspököt. A midőn a tiszai 
egyházkerület megtisztelő meghívására megjelent, nemcsak a kötelesség-
teljesítés késztette erre, hanem egyházunk hagyományos múltjából 
származó azon kapcsolat is, a mely az egyházkerületeket az egyete-
mes egyházzal összefűzi. Megjelenése is tanúságul szolgál arra, 
hogy a mai beiktatás jelentősége egyetemes és kihat egész evang. 
egyházunkra. A kapcsolatot a részek és az egész között, az egyház-
kerületek egyetemes testületté szervezésével, a történelmi fejlődés, a 
közös szenvedés, s az elválasztott tagok megerősödésének vágya 
hozta létre. Ez érzésektől áthatva tolmácsolja az egyetemes egyház 
üdvözletét. Az üdvözlés szava és érzelme összhangzatosan olvad 
össze. Püspök úr működésének feladatát, keretét és irányelveit hatal-
mas vonásokkal, bámulatos módon domborította ki. Az egyház 
feladataira gondolva, részletekbe nem bocsátkozik, mert ugyanazokat 
a gondolatokat kellene ismételnie, a melyek a programmbeszédben 
vannak, csak arra mutat reá, hogy egyházunk közéletének valóban 
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az evangélium a szövetnéke. Adjon az Isten a püspöknek erőt, ki-
tartást és türelmet szép, de nehéz feladatának teljesítésére, s az 
evangéliumi szellem terjesztésére! A püspöki hivatást az evangélium 
világítja meg a legszebben. Péter apostol első levele 5-ik részének 
2-ik és 3-ik versében így határozza meg ezt: »Legeltessétek az 
Istennek köztetek levő nyáját, gondotviselvén arra nem kényszerítés-
ből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal, 
sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint 
példányképei a nyájnak". Ugyanő azt mondja az 5-ik versben: 
»Mindnyájan egymásnak engedelmeskedjetek". A protestáns ön-
kormányzat ebből áll: a hívek engedelmeskedjenek a vezéreknek 
és a vezérek engedelmeskedjenek a közakaratnak. Ezt olvastam ki 
a püspök programmbeszédéből is. Adjon Isten áldást ennek meg-
valósítására! Szives bizalommal felajánlom az egyetemes egyház 
tisztviselőinek támogatását és kérem a püspök bizalmas együtt-
működését. Isten éltesse! 

Antal Gábor református püspök, konventi e. elnök a refor-
mátus konvent, az egyházkerületek, a felső és alsószabolcsi egyház-
megyék és a nyíregyházi testvéregyház nevében üdvözli a püspököt. 
Az az őszinte, testvéri szeretet indítja az üdvözlésre, a mely a két 
protestáns egyházat, egyrészt Isten szent igéjében birt közös gyökerei-
ben, másrészt örvendetes és szomorú eseményekben gazdag közös 
történeti múltjában és a jövő nagy feladatainak megoldására irányuló 
törekvéseiben egymás mellé állítja. Jóleső örömmel látja, hogy a 
nagy veszteséget helyrepótolhatta az egyházkerület és püspöki szé-
kébe olyan vezért ültetett, a kinek múltja biztosíték arra, hogy a 
nagy feladatokat az egyházi és nemzeti munkamezőkön, másokkal 
egyetértve, az egyházkerület várakozása szerint oldja meg. Készség-
gel ajánlja fel a református egyház szövetségét. A közös feladatok 
súlyosak. A protestáns egyház 400 év alátt a szellemi téren hatal-
mas ellenféllel küzködött a maga igazságáért és jogaiért, de legalább 
biztos volt abban, hogy a kik nincsenek a másik táborban, azok 
vele vannak. Most azonban megváltozott a világ. Két ellenfelünk 
van. Az egyik a szellemi szolgatartók, a földi tekintélyimádók tábora, 
a kikkel, bármily türelmesek és keresztyéni szeretet hirdetők vagyunk 
is, nem békülhetünk ki, mert nem térhetünk vissza. A másik az 
egyházellenes világ és korszellem, a mely az evolutiót az evangélium 
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szellemének megtagadásával hirdeti. Meg kell gondolnunk, hogy 
mit tegyünk, mert félreértenek és ellenfeleink külön-külön a másik 
táborhoz tartozónak tartanak. Éppen azért buzgón kérem az Isten 
szent áldását, megszentelő kegyelmét és mindenekben megsegítő 
erejét, hogy protestáns egyházaink, egymással szövetkezve, megtalál-
hassák a helyes mértéket és rendületlenül megmaradjanak azon a 
közös alapon, a melyen kívül senki más fundamentomot nem vethet, 
a mely a Jézus Krisztus. 

Laszkáry Gyula, dunáninneni egyházkerületi felügyelő, a bá-
nyai, dunáninneni és dunántúli társegyházkerületek nevében üdvözli 
a püspököt. Nehéz munka vár reá, de nagy előnye, hogy férfi-
kora delén testi és lelki erejének teljességével szentelheti fárad-
hatatlan munkáját a haza és az egyház felvirágzásának előmozdítá-
sára. Az Isten vezérelje útain! 

Dianiska Frigyes lelkész, a kolozsvári egyház és az erdélyi 
országos evangélikus egyház nevében üdvözli a püspököt. Az átirat 
mellett, püspöke megbízásából élőszóval is készséggel tolmá-
csolja az együttérző örömet. Kolozsvár, a mely híveit és tanulóit 
nagyrészt a tiszai egyházkerületből toborozza, mélyen érzi a testvéri 
egymáshoz való közeledésnek szükségét az erdélyrészi országos és 
az egyetemes evangélikus egyház között és szívesen ajánlkozik a 
közvetítésre. A kegyelem Istene adja támogatását ezen törekvésre! 

Geduly Flenrik püspök meleg szívvel és hálás érzéssel viszo-
nozza az üdvözléseket. Az egyházkerületben életét arra szenteli, 
hogy programmja testet öltsön; az egyetemes egyházzal és a társ-
egyházkerületekkel szeretettel óhajt együttműködni s a felajánlott 
jóindulatú támogatást tisztelettel fogadja és hálával viszonozza; a 
református egyházzal szemben arra a példázatra gondol, hogy a 
különböző egyházak egy magas orom felé különböző utakon 
menve, vállvetett együttműködésre vannak utalva; az erdélyrészi 
országos egyház testvéries üdvözlését és közeledését örömmel fogadja 
és szeretettel köszöni. 

11. (K G.) Az üdvözlő-beszédek és a püspök válaszának elhang-
zása után, Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő, a programm-
beszédben az egyházkerület nagy érdekeinek minden téren való lelkes 



50 

felkarolását és a nagy várakozások biztató jövőt igérő teljesedé-
sét látván, a maga részéről is örömmel üdvözli beiktatott elnöktár-
sát, őt a maga baráti szeretetéről, együttérző munkásságáról és a 
kerület hűséges támogatásáról biztosítja. Indítványozza továbbá, hogy 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök Úrnak a felavatásért köszönet 
szavaztassék, s a felavató-beszéd, továbbá a püspök programm-
beszédje, valamint az üdvözlő-beszédek a rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyvében megörökíttessenek. 

Az egyházkerületi közgyűlés Scholtz Gusztáv bánya-
kerületi püspöknek a felavatásért hálás köszönetet mond 
és az ő beszédét, továbbá püspökünk székfoglaló-beszédét, 
az üdvözlő-beszédekkel együtt jegyzőkönyvébe foglalja. 

12. (K G.) Kerületi felügyelőjelenti, hogy Terray Gyula gömöri 
főesperes, betegeskedése miatt nyugalomba vonul és az egyház-
kerületi pénzügyi bizottság egyházi elnöki állásáról lemondott. 

Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal fogadja a nagy-
érdemű, fáradhatatlan munkás nyugalomba vonulásának 
hírét és az egyházkerületi pénzügyi bizottság egyházi elnöki 
teendőinek ellátására ideiglenesen, a rendes közgyűlésig 
Gyürky Pál kishonti főesperes urat kéri fel, a ki a kitün-
tető megbízatást elvállalja. 

13. (K G.) Kerületi felügyelő indítványozza, hogy Terray Gyula 
gömöri főesperesnek, az egyházkerületnek püspökhelyettesi minő-
ségben több hónapon át tett nagy szolgálataiért, tiszteletdíj szavaz-
tassék meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés a tiszteletdíj megállapí-
tásával az egyházkerületi elnökséggel együttes tanácskozás-
ban az egyházkerületi pénzügyi bizottságot bízza meg és 
az elnökséget a megállapítandó tiszteletdíj kiutalványozá-
sára felhatalmazza. 

14. (K G.J Kerületi felügyelő jelenti, hogy Csók György egyház-
kerületi másodlelkész a püspök mellett, miskolczi lelkészszé választat-
ván, egyházkerületi állásáról lemondott, s a püspök úr már ezt 
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megelőzőleg nyíregyházi lelkészi teendőinek ellátására ideiglenesen 
egy kisegítő lelkészt volt kénytelen alkalmazni, a kinek havi 200 
korona tiszteletdíjat biztosított. 

Az egyházkerületi közgyűlés a püspök intézkedését 
jóváhagyja, s a kisegítő lelkész tiszteletdíját a kerületi 
pénztárból kiutalványozza. 

15. (K G.) A folyó évi rendes közgyűlés helye és ideje 
megállapítandó. 

Az egyházkerületi közgyűlés a hely és idő kitűzését 
az elnökségre bízza. 

16. (K G.) Püspök indítványozza, hogy Terray Gyula gömöri 
főesperesnek, püspökhelyettesi minőségben tett szolgálataiért, köszö-
net szavaztassék. 

Az egyházkerület Terray Gyula gömöri főesperesnek 
püspökhelyettesi minőségben több ízben és mindig fáradha-
tatlan munkaerővel és odaadó buzgósággal végzett nagy-
értékű működését jegyzőkönyvében elismeréssel örökíti 
meg és azért hálás köszönetet mond. 

ŕ 

17. (K G.) Püspök indítványozza, hogy Szent-Iványi Arpád 
egyházkerületi felügyelő úrnak, a püspöki állás üresedése idejében 
és a választással kapcsolatban végzett elnöki bölcs és tapintatos 
működéseért és a maga érdekét mindenben az egyházkerület érdekei 
alá helyező önfeláldozásáért, a mit most azzal is tanúsított, hogy 
megrendült egészséggel is kész örömmel vett részt a közgyűlésen, 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítsa. 

Az egyházkerület hálás érzésekkel mond köszönetet 
az egyházkerületi felügyelő úrnak mindenkit lekötelező és 
mindenkor áldásos működéseért. 

18. (N. K) A közgyűlés tárgyai elintéztetvén, egyházkerületi 
felügyelő ismételten hálás köszönetet mond az egyházkerület vendégei-
nek, a kik megtisztelő részvételükkel közgyűlésünk és ünnepélyünk 
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fényét emelték, valamint az egyházkerület s a vendéglátó egyház 
közönségének, mire püspök tolmácsolván az egyházkerület hálás 
köszönetét és ragaszkodó tiszteletét felügyelője iránt, a ki a bekövetke-
zett nehéz időben a megsokasodott egyházkormányzati teendőket 
közmegelégedéssel vezette, közgyűlés püspöknek Isten szent lelke 
segítségül hívásával és áldó fohászával véget ért. 

K. m. f. 

Jegyzették a jegyzők neveinek a tárgyak sorszámainál kitett 
kezdőbetűi szerint: 

Dr. Zelenka Lajos (Z. L.), 
egyházkerületi világi főjegyző. 

Nemes Károly (N. K.), 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Korbély Géza (K. G.), 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Hitelesítette a kiküldött bizottság: 

Miskolczon, 1911. okt. 10-ikén. 

Geduly Henrik, 
püspök. 

Dr. Zelenka Lajos, 
egyházkerületi v. főjegyző. 

Nemes Károly, 
egyházkerületi e. jegyző. 

Korbély Géza, 
egyházkerületi e. jegyző. 

May er Endre, 

Radvány István, 

Gyürky Pál, 
főesperes, biz. elnök. 

Medveczky Sándor, 
biz. tag. 

Kübecher Albert, 

Simkovics János, 

Hronyecz József. 
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A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Kassán, 1911. évi 
szeptember 27. és 28. napjain tartott közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

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

Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő és Geduly Henrik 
püspök elnöklete alatt: 

A) H i v a t a l b ó l t a g o k : 

1. Egyházkerületi tisztviselők: 

Korbély Géza egyh. főjegyző 
Dómján Elek egyh. jegyző 
Kemény Lajos egyh. jegyző 

Dr. Zelenka Lajos vil. főjegyző 
Dr. Szánthó Gyula tb. v. főjegyző 
Dr. Mikler Károly vil. jegyző 
gömöri Szent-Iványi József vil. 

jegyző 
Dr. B rósz László ügyész 
Dr. Meskó László ügyész 
Dr. Pósch József ügyész 
Dr. Prok Gyula ügyész 
Hrony eczJózsef levéltáros, iroda-

vezető 
Bányai Béla pénztáros 
Materny Lajos számvevő. 



2. Mint a kerületi törvényszék bírái: 

Lichtenstein József, Lavotta Kornél, dr. Pósch Gyula, dr. H ritz 
Lajos, Bartholomaeidesz László, Hoznék Lajos, Laczó János, 
Dobó Adolf 

3. Egyházmegyei elnökök: 

Novák Pál árvái íőesperes 
Bohus Pál brassói főesperes 
Terray Gyula udvari tanácsos, 

gömöri főesperes 
Túróczy Pál hegyaljai főesperes 
Gyürky Pál kishonti főesperes 
Simkovics János liptói főesperes 
Hajdú János sárosi főesperes 
Kübecher Albert szepesi városi 

főesperes 
Székely Gyula tátraaljai főesperes 
Materny Lajos tiszavidéki fő-

esperes 

Knbinyi Géza, a gömöri egyház-
megye felügyelője 

Medveczky Sándor kishonti 
felügyelő 

dr. Burián József liptói felügyelő 
Münnich Kálmán udv. tanácsos, 

szepesi városi felügyelő 
dr. Meskó László tiszavidéki 

felügyelő. 

4. Fő- és középiskolai 

Mayer Endre theol. akad. dékán 
dr. Mikler Károly jogakad. dékán 
Gömöry János eperjesi főgimn. 

igazgató 
Gerhard Béla tanítóképző-int. 

igazgató 
Fischer Miklós iglói főgimn. 

igazgató 
Karácsony Zsigmond késmárki 

lic. igazgató 
Leffler Sámuel nyíregyházi 

főgimn. igazgató 
Adamis Gusztáv rozsnyói fő-

gimn. igazgató 

felügyelők és igazgatók: 

Münnich Kálmán udv. tanácsos, 
iglói főgimn. felügyelő 

dr. Meskó László nyíregyházi 
főgimn. felügyelő. 



B) Választott tagok az egyházmegyékből: 

Szavazati joggal: Tanácskozási joggal: 

Árvái egyházmegyébő l : 

Devecska András jaszenovai 
lelkész 

Csillaghy István zsaskói fel-
ügyelő. 

Brassói egyházmegyéből: 

Moór Gyula brassói lelkész Petrovics Pál fürészmezei lelkész. 
Kiss Árpád csernátfalusi lelkész 

Gömöri egyházmegyéből: 

Bartholomaeidesz László al- Kármán István nandrási lelkész 
esperes, csetneki lelkész Chalúpka János jolsvai lelkész 

Hoznék Lajos alesperes, nagy- dr. Pósch József ker. ügyész, 
rőczei lelkész polgármester Rozsnyón 

Turcsányi Gusztáv sebespataki dr. Hazslinszky Rezső főgimn. 
lelkész tanár Rozsnyón. 

Szlopovszky Károly bugyikfalvi 
lelkész 

Hevessy Bertalan polg. leányisk. 
biz. elnök, Tornallya 

br. Hámos László ker. árvaházi 
biz. elnök, Berzéte 

Kirinyi Béla egyházfelügyelő, 
Csetnek 

dr. Vieszt Károly egyházfelügyelő, 
Nagyrőcze 

Hegyaljai egyházmegyéből: 

Jungmann Géza alesperes, sajó- Czékus László abaújszántói 
arnóti lelkész lelkész 

Jamriska Gyula egyházfelügyelő, Csók György miskolczi lelkész 
Szerencs Homo la István kassai lelkész 
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Szopkó Róbert egyházfelügyelő, Hrúsz József felsőkemenczei 
Zsadány lelkész 

Ligeti Ede sajókazai lelkész 
Wallentínyi A ladár hernádvécsei 

lelkész 
Csajka József egyháztanácsos 

Abaújszántón 
dr. Eöttevényi Nagy Olivér 

egyházmegyei ügyész, Kassa 
Elammersberg László országgy. 

képviselő, Budapest 
Nemes László egyháztanácsos 

Abaüjszántón 
Osztermann Ernő járásbíró, 

Szepsi 
Platthy Mihály egyháztanácsos 

Kassán 
Prónay Albert egyháztanácsos 

Tállyán 
Riss Pál tanító, Sajókaza 
Nagy Pál tanító, Újcsanálos 
Poppe Béla tanító, Tállya. 

Kishonti egyházmegyéből: 

Banczik Sámuel alesperes, rima- Biess Elemér egyházfelügyelő, 
kokovai lelkész Cserepes 

Kemény Lajos osgyáni lelkész dr. Wallentínyi Dezső tanár, 
Madarász Pál egyházmegyei egyh. főjegyző, Rimaszombat. 

számv. elnök, Rimaszombat 
br. Hámos Antal orsz. képviselő, 

egyházfelügyelő, Feled 

Liptói egyházmegyéből: 

Janoska György alesperes, liptó- Jamniczky János németlipcsei 
szentmiklósi lelkész lelkész 



11 

dr. Lajcsák János boczabányai 
lelkész 

dr. Ruhmann Jenő egyházm. 
ügyész, Liptószentmiklós 

dr. Stodola Emil egyházmegyei 
jegyző, Liptószentmiklós 

Peressényi Sámuel király lehota i 
lelkész 

Heeskó Gyula vázseczi lelkész 
Lehoezky Tihamér birtokos, 

Királylehota 
Uram Gergely tanító, Liptó-

szentmiklós 
Bulyovszky Milos tanító, Hybbe 
BeniácsJános tanító, Németlipcse 
D ér er Erigyes, Szentpéter 
Bodiczky Dániel, Liptószent-

miklós 
Andreánszky Adám, Liptószent-

miklós. 

Sárosi egyházmegyéből: 
Erancz Vilmos bártfai lelkész 
Szlabey. Mátyás bártfai lelkész 
BaloghyEarkas budaméri lelkész 
Mosánszky Béla, takarékpénz-

tári igazgató, Bártfa 
Szent-Iványi József egyházfel-

ügyelő, Kissáros 
dr. Wallentínyi Samu tanár, 

egyházfelügyelő, Eperjes 

Malmi Aladár laposi lelkész 
Liptai Lajos eperjesi lelkész 
Altmann Gusztáv kisszebeni 

lelkész 
Kluuzer László tapolyhanus-

falvai lelkész 
Eux Endre sárosófalui lelkész 
dr. Flórián Károly jogtanár, 

egyházfelügyelő, Eperjes 
Saguly József főgimn. tanár, 

Eperjes 
dr. Schütze József orvos, Kis-

szeben 
dr. Szlávik Mátyás theol. tan., 

Eperjes 
Zsigmondy Károly városi pénz-

táros, Bártfa. 

Szepesi városi egyházmegyéből: 
Schréter Károly szepesolaszii Koch Aurél sztrázsai lelkész 

lelkész 
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Gindl Márton szepesremetei 
lelkész 

d r. Walser Gyula iglói lelkész 
dr. Lorx Sándor egyházmegyei 

pénztáros, Lőcse 
dr. Kalchbrenner Hugó egyház-

felügyelő, Szepesolaszi 

Steinacker Rolánd svéd 1 éri lel-
kész 

Thern Ede matheóczi lelkész 
Scherffel Nándor korompai lel-

kész 
Thern László főgimn. vallás-

tanár, Igló 
Adriányi Béla főkönyvelő, 

Matheócz 
Scholtz Gusztáv műszaki fő-

tanácsos, Lőcse 
Sárkány L ás z ló egy házfelügyelő, 

Korompa 
dr. Bruckner Győző főgimná-

ziumi tanár, Igló 
Kertscher Ede tanító, Igló. 

Tátraaljai egyházmegyéből: 

Kirchknopf Gusztáv késmárki 
lelkész 

dr. Payer Géza egyházfelügyelő, 
Poprád. 

Tiszavidéki egyházmegyéből: 

Bortnyik György alesperes, 
Kölese 

Lőrincz János merészpataki lel-
kész 

Hönsch Dezső egyházfelügyelő, 
Sátoraljaújhely 

Dómján Elek sátoraljaújhelyi 
lelkész 

Paulik János nyíregyházai lel-
kész 

Kozlay József pazdicsi lelkész 
Hidassi Sándor kir. tanfelügyelő, 

Ungvár 
dr. Eiserth István II. felügyelő, 

kir. főügyészhelyettes, Sátor-
aljaújhely 
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C) Választott tanítótagok sorából: 

Vávra János jaszenovai tanító 
Csipkay János csetneki tanító. 

dr. Prok Gyula ügyvéd, ker. 
ügyész, Nyíregyháza 

dr. Vietórisz József tanár, Nyír-
egyháza 

Mispál József művezető, Sátor-
aljaűjhely. 

E l ő z m é n y e k . 

A közgyűlés színhelyére, Kassára szeptember 25-ikén délután 
3 órakor megérkezett elnökséget a vendéglátó kassai testvéregy-
házak presbyteriumai élén Möhr Béla lelkész, Kassa város törvény-
hatósága részéről pedig Eder Ödön polgármester üdvözölte meleg, 
bensőségteljes szavakkal. Az elnökség részéről Geduly Henrik 
püspök köszönte meg a vendéglátó egyházak és Kassá város 
közönségének figyelmét. A vendégek kocsikra szállva, a fellobogózott 
utczán vonultak be az evangélikus templomba, a hol közének után 
a püspök az oltár előtt szívből fakadó imát mondott. Ezután 
Maurer Irén űrhölgy gyönyörű szóló-éneke következett, s végül a 
püspök a gyülekezetet megáldotta. Másnap a püspök az egyházi, 
katonai, állami, vármegyei és városi hatóságok és testületek tisz-
telgő küldöttségeit fogadta. 

26-ikán, kedden reggel 7 l / 2 órakor istentisztelet volt, a melyen 
Möhr Béla lelkész mondotta az imát. Ugyanezen nap délelőttjén 
a közigazgatási, jogügyi, délutánján dr. Meskó László és Bartholo-
maeidesz László elnöklete alatt az egyházkerületi számvevőszék, 
majd Lorx Sándor és Materny Lajos elnöklete alatt a gyámintézeti 
bizottmány tartották üléseiket, mire délután 3 órakor ugyancsak az 
ő elnökletük alatt gyámintézeti közgyűlésre gyűltek össze a tagok. 
Délután 5 órakor gyámintézeti istentisztelet tartatott Jungmann 
Géza hegyaljai alesperes, sajóarnóti lelkész szónoklatával. Este 
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6 órakor egyházkerületi értekezlet volt, azután a betöltendő állá-
sokra való jelölést ejtették meg az egyházmegyék elnökei, végül 
8 órakor ismerkedési estély tartatott. 

A 27-ikén, szerdán reggel 8 l/a órakor tartott istentiszteleten 
Kprbély Géza egyházkerületi jegyző imádkozott, majd a templom-
ban megkezdődtek, déli 1 óráig és délután 4 órától este 7 óráig 
folytatódtak és másnap, 28-ikán a Kemény Lajos egyházkerületi 
jegyző imádságával végzett istentisztelet után délelőtt és délután 
esti 5 óráig tovább folytak és befejeződtek az egyházkerületi köz-
gyűlésen a tárgyalások, a mint alább következnek. 

A közgyűlés lefolyása a következő volt: 

1. (Z. L.) Egyházkerületi felügyelő a közgyűlést a következő 
beszéddel nyitotta meg: 

Mélyen tisztelt kerületi gyűlés! 
Az első rendes kerületi gyűlésre jöttünk össze e helyütt, 

boldogult püspökünknek: Zelenka Pálnak elhalálozása óta. Erdemeit 
hálás elismeréssel méltattuk rendkívüli közgyűlésünkkor, s azokat 
jegyzőkönyvünkbe is iktattuk, de a jegyzőkönyvi kivonatnak a boldo-
gult főpásztor családjával való közlésének elrendelése jelen rendes 
közgyűlésünkre hárult. Kérem elrendelni, hogy a jegyzőkönyvi 
kivonat a megboldogultnak fiával és özvegyével közöltessék. 

Ezen első rendes közgyűlésen szívem egész melegével üdvöz-
löm Méltóságodat, püspökünket, mint elnöktársamat, és biztosítom 
nemcsak a magam, de az egész tiszai egyházkerület részéről, hogy 
szeretetteljes ragaszkodással és bizalmunkkal fogjuk egyházkor-
mányzási tevékenységét kisérni. Biztosítjuk Főtisztelendőségedet, hogy 
minden jó intenczióit legjobb erőinkkel fogjuk támogatni. De kérjük, 
hogy Méltóságod is azzal a szeretettel fogadjon minket, mint a 
milyennel mi közeledünk felé, mert szükség van a vállvetett mun-
kára, különösen most, mikor a felekezeti türelmetlenség burjánzik 
körülöttünk, midőn a róm. kath. kongregácziók és legényegyletek 
annyira szaporodnak, s midőn — talán ezeknek ellensűlyozására — a 
szabadgondolkozók csapatai is mindsűrűbben mutatkoznak! 

Viszont azonban nekünk, tisztelt közgyűlés, nem szabad el-
felednünk, hogy az igazi liberális katholikus világiaknak segítsége nélkül 
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mai helyzetünket nem birtuk volna kivívni, s nékem meggyőző-
désem, tisztelt közgyűlés, hogy nekünk most is azokkal kell halad-
nunk, hogy az 1848: XX. t.-cz. szellemének érvényesülését diadalra 
juttassuk, mert e részben nem mondom, hogy nem történt semmi, 
de állítom, hogy még tovább kell haladnunk, hogy e téren való 
jogos kívánságainkat is érvényesíthessük! Különösen a lelkészek 
kongruájának kerületi határozataink értelmébeni kiegészítését tartom 
első feladatnak. 

A mi az 1848: XX. t.-cz. 2-ik §-át illeti, e részben — sajnos — 
távolabb állunk, mint valaha. Oda kell hatnunk, hogy az aka-
dályok e részben is elháríttassanak. Ezek után engedje meg a 
mélyen tisztelt közgyűlés, hogy nem ugyan a mi felekezetünkhöz 
tartozó, de buzgó protestáns embernek és elsőrendű hazafinak: 
br. Bánffy Dezsőnek az elhunytáról megemlékezzem. Iktassuk az ő 
elévülhetlen érdemeit jegyzőkönyvünkbe és méltóztassék elrendelni, 
hogy egyházkerületünk részvéte az erdélyi ev. ref. egyházkerülettel 
közöltessék. 

Ezzel a kerületi gyűlésre megjelent minden rendű és rangű 
képviselőket szívből üdvözölve és munkánkra Isten áldását kérve, 
a kerületi gyűlést ezennel megnyitom. 

Erre a püspök a következőkben válaszolt: 

A leghálásabb köszönettel s a legmélyebb szeretettel vagyok, 
bátor meghálálni Méltóságodnak szép üdvözlő-szavait és a biza-
lomról és szeretetről tanúskodó kijelentéseket, melyeket Méltóságod 
kegyes volt tolmácsolni. 

Legszentebb kötelességemnek tartom, hogy azon elvek alapján 
melyeket irányelveim gyanánt jelöltem volt meg, Méltóságod egy-
házias lelkületének alapos ismerete mellett, Méltóságoddal vállvetve 
közreműködjem. 

/ / 

Áldjon meg az Ur ebben a közös munkánkban azzal a szük-
ségelt erővel, melynek birtokában egyházkerületünket a hazafiság 
ösvényén diadalra vezethessük! (Lelkes éljenzés.) 
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2. (Z. L.) A kerület világi főjegyzője beterjeszti jelentését a 
közgyűlésen résztvevőkről. 

A jelentés tudomásul szolgál, s minthogy annak meg-
felelően a tagok határozatképes számban vannak jelen, 
elnökség a közgyűlést törvényszerűen megalakultnak je-
lenti ki. 

3. (Z. L.) Jelen jegyzőkönyvnek hitelesítésére az elnökség 
ajánlatára 

az elnökségen és a jegyzői karon kívül Meskó László, 
Brósz László, Gyürky Pál, Kübecher Albert, Medveczky 
Sándor, Simkovics János és Hronyecz József tagokból 
álló bizottság küldetett ki. 

4. (K G) Tárgyaltatott a püspöknek nyomtatásban kiadott, 
a közgyűlés tagjaival előzetesen is közlött és a jegyzőkönyvbe egész 
terjedelmében felvenni rendelt következő jelentése: 



Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi 
közgyűlés ! 

Midőn Isten rendeléséből, egyházkerületünk bizalmából az elnöki 
székbe kerülve, első közigazgatási jelentésemet terjesztem be, talán 
természetesnek fogja találni a Mélt. és Főtisztelendő Közgyűlés, hogy 
azt nem minden aggodalom nélkül teszem. Hiszen a beigtatásom 
óta lefolyt rövid négy hónap alatt — főként a sok utazást igénylő 
személyes közbenjárások és a püspöki iroda rövid idő alatt háromszori 
költözködése miatt - alig volt módom ahhoz, hogy az egyház-
kerületi ügykezelés minden részletét áttekinthessem, egyházaink és 
iskoláink beléletének tanulmányozásába elmerülhessek s ez alapon 
a m. t. Közgyűlés asztalára lehetőleg mindent kimeritő, összefoglaló 
jelentést tehessek. 

Ám rövid idő alatt is módom volt annak a m. t. közgyűlést 
legfőképen érdeklő s általános szempontból legelső'rendü tapasztalatnak 
megszerzésére, — a miről igaz lelki örömmel számolok be, — hogy 
ott, a hol a vezetés lelkiismeretes, ügybuzgó kezekben és hozzáértő, 
egyházszerető szivekben-, lelkekben összpontosul : nem hiányzik az 
egyház- és iskolaügy iránti érdeklődés, lelkesedés, áldozatkészség. 

És ez nem is lehet másként - még sokat panaszolt, romlott 
korszellemmel telitettnek nevezett napjainkban sem. A hol a hivő 
szivek vallásos szükségérzete kellő módon talál kielégíttetést, ott az 
az intézmény, a mely e kielégítés szerve, t. i. az egyház és az 
iskola, csak népszerű lehet, ott nagyon korai és igen vakmerő dolog 
az egyház és a felekezeti iskola szerepének, hivatásának hanyat-
lásáról szólni. 

Nem, mélyen t. Közgyűlés, ez a kor Istennek hála, mitőlünk, 
ma élő nemzedéktől, ma élő egyháztól annyira távol van, a mennyire 
— fájdalom — távol van az emberiségtől a földi lét zavartalan 
boldogsága vagy az emberi szellemtől a mindent átfogó tökéletesség. 
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Hiába kérdik az egyre bővülő természettudományi ismeretek 
egyoldalú követői a skepsis hangján : „hol van Isten ? Nem látjuk 
őt sem a tenger mélyén, sem a föld felszínén, sem az égbolt azúr-
kékjében!?" Hiába igyekeznek ismételni e kérdést a világkatasztrófák 
tüzében, földindulásában, tengerrengésében, kiömlő lávatömegében, 
homokszámumjában pusztuló emberi élet és emberi értékek láttára, 
„hát hol van Isten, a szeretet Atyja, Istene!?" 

Hogy e nagy jelentőségűnek mondott kérdésre s vele egyúttal 
a vallás-erkölcsi élet szolgálatában álló intézmények hivatott saga es 
jogosultsága tekintetében tett kérdésekre megfelelhessünk, e végre 
nem vagyunk reáutalva sem a tudomány elnéző kegyére, sem az 
egyes, atheistikus izü sajtóközlemények vagy támadó természetű 
nyilatkozatoktól tartásra. Nem ! Bárki is mutasson előttünk a gyárak 
füstölgő kéményeire, zakatoló gépeire, izzó vasára, készülő hengereire, 
a kikötőkben és bányákban működő emelő darukr a . . . a technika 
bármely bámulatos vívmányára, az anyag bármely változatára s 
fűzze hozzá a kritikusnak látszó kérdést: „hol van itt Isten V . . . 
nekünk mindig is módunkban volt és lesz feleletül reámutatni arra 
az erőre, amely ősokon mindezt létesiti vagy létesíteni segiti, arra 
a titkos égi hangra, a mely minden emberi szív mélyén megcsendül, 
hogy bűnben megtérésre, bánatban vigasztalódásra, mulandóság 
tudatában boldogabb jövő iránti reményre, erő és tehetség érzetében 
nemes alkotásokra és áldozatokra, az emberi haladás, felvilágosodás 
és a hon polgári kötelesség teljesítésére kötelezzen, és arra a varázs-
latos lelki tulajdonra, amely a magakimondhatat lan sokféleségében és 
mindig boldogító erejében nem lehet semmiféle anyagi tulajdonságból 
deriválható, arra a szeretetre, könyörületre, részvétre, irgalomra, a 
mely kezdve az édes anya szivétől fel a társadalom minden leg-
magasabb alakulatáig valóságos isteni erőként áld és tart össze 
mindannyiunkat. . . . Hol van tehát az Isten? . . . A nagy minden-
ségben, mindig, mindenütt! 

S mert igy van, nem jöhet kérdésbe egyikünk előtt sem, 
ha vájjon érdemes-e a léleknek fent vázolt tápláltatására, a szenvedések 
enyhítésére, a nemes és szelid erkölcsök ébrentartására, az emberiség 
boldogító eszményei iránti fogékonyság ápolására szervezeteket, 
intézményeket létesiteni, anyagilag áldozni, időt tölteni, szórakozásoktól 
rövidesen elvonulni, eszméket érlelni, kinövéseket irtani, tervezni és 



- 19 - . 

fáradni, dolgozni és nem csüggedni. Nem jöhet kérdésbe: érdemes-e 
az egyházi közéletben a XX. G. eszmevilágában résztvenni. Hitem 
szerint akkor nem lesz érdemes, amikor az emberiség egyszer majd 
arra a tudatra ébred, hogy a saját legszentebb javaiért és leg-
boldogitóbb eszményeiért kár fáradnia és munkálkodnia. De a mig 
az ellenkező meggyőződés él bennünk, addig a hivatás büszke érzetével 
és felemelő tudatával veszünk részt az egyház javára irányuló 
fáradalmakban és küzdelmekben. 

Azon reményben, sőt meggyőződésben, hogy ezen felfogásomat 
a Mélt. és Főt. Egyházkerületi közgyűlés minden egyes tagja osztja, 
— nyújtom be az egyházkerületi közélet mult év óta lezajlott ese-
ményeiről és a püspöki hivatal tevékenységéről szóló tiszteletteljes 
jelentésemet. 

* * * 

Legyen az első sor, az első megemlékezés itt is boldogúlt elő-
döm, Zelenka Pál emlékének szentelve. 1911. december 4-dike, a 
mikor az ő áldott lelke megtért Alkotójához, sokáig fog még a tiszai 
egyházkerület igaz gyásznapjaként a köztudatban élni. Egyházvezéri 
tündöklő sajátságai, lelkes irányításra, bajban segítségre, Ínségben 
részvétre a lángelmék gyorsaságával és a nemes szívek odaadásával 
irányuló készsége, disztingvált, finom ízlése és vonzó modora által 
maga iránt lebilincselő szelleme, sorscsapások és előrehaladó kor 
által meg nem tört energiája, reggeltől napestig mindig az egyház 
közjaván munkáló buzgósága, az egyetemes egyház nagy kérdéseit 
felismerő, minden illetékes tényező elé bátor lélekkel, mert komoly 
tanúlmányok alapján feltáró tevékenysége, a hazafiság, a közműve-
lődés, a szeretetintézmények ideáljaiért lelkesülő szíve és maradandó 
értékű alkotásai oly mély nyomokat hagynak az emlékezetben, hogy 
az elvesztése óta letelt 8 — 9 hónap nagyon is rövid arra, hogy a 
veszteség fájdalma még mindig elevenen ne égjen a szívekben. Legyen 
az ő nagy szelleme, sok kiváló, nemes lelki tulajdona követendő 
mintakép mindnyájunk előtt és állandóan áldott megemlékezés tárgya 
a mi szíveinkben! 

E tárgygyal kapcsolatban jelentem, hogy az erdélyi ref. egyház-
kerület igazgató tanácsa 1910. december 29-dikén tartott üléséből 
külön részvétirattal fordúl egyházkerületünkhöz annak gyásza alkal-
mából. 
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Egyházkerületünk súlyos veszteségeként kell megemlékeznem 
iglói Szontagh Pál haláláról Ősz Nesztorunk patriarchális alakja, 
buzgó, áldozatkész, a szív meleg közvetlenségével, a száj vonzó, 
biztató, példaadó, bölcs megnyilatkozásával párosult közegyházi te-
vékenysége még mindnyájunknak élénk emlékezetében van. Még 
látjuk őt — magunk előtt, a szabadságharc egykoii lelkes bajnokát, 
férfikora delén a népes, nagy gömöri egyházmegye évek hosszú 
során keresztül lelkes felügyelőjét, majd az országgyűlés egyik vezér-
alakját — amint résztvett, lelkesen és lelkesítően, minden örömünk-
ben, minden bánatunkban Ma már csak emléke a mienk. Ez év 
február 11-én magához szólítá az Úr! Legyen úgy, mint megérdemli, 
nemzedékeken keresztül áldott az ő emlékezete! 

Elvesztettük Kubinyi Aladárt is, a kishon t i egyházmegye 
éveken keresztül érdemes, buzgó felügyelőjét, ki, a míg csak a szer-
vezetét gyengítő kórság nem bénította meg munkaerejét, a legszíve-
sebben hozta áldozatúl egyházmegyéje és kerületünk javára fényes 
szellemi tehetségeit és mindvégig, még betegsége napjaiban is meg-
őrizte az ő egyháza iránt táplált szeretetteljes érdeklődését. Mult év 
szeptember 22-én távozott el szerettei köréből. Nyugodjék porain 
áldásunk! 

A késmárki lyceumunkat ez évben ért veszteségek közül fájó 
szívvel kell megemlékeznünk a lýceum érdemdús felügyelőjének, 
Oszvald Györgynek folyó évi április 29-én bekövetkezett haláláról. 
Az iskola, a tanügy és tanári kar meleg barátját, egyházkerületünk 
buzgóan érdeklődő tagját vesztette el ő benne. Méltó, hogy sírjára 
mi is letegyük a hálás emlékezet koszorúját. Utódjául Wrchowszky 
Ottó polgármester, a tálraaljai esperesség számvevőszéki elnöke 
választatott meg. 

Ugyancsak iskolaügyünk egyik lelkes vezéralakjának elhúnytát 
kell fájdalmasan bejelentenem Szántó Józsefnek, a rozsnyói fő-
gimnázium kiváló igazgatójának mult év november hó 30 án bekö-
vetkezett halálával. Férfikora delének határán, 55 éves- korában 
távozott el tőlünk a kiváló tanférfiú, akinek szorgalmas, ügybuzgó 
működése mély nyomokat vájt nemcsak a vezetésére bízott főgim-
názium, de egész egyházkerületünk tanügyének továbbfejlesztésében. 
Áldás kísérje emiékét! De legyen áldás az utódjául választott Ad ami s 
Gusztáv igazgatói működésén is! 
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Még mindig egyházkerületünk területén maradok a fájdalmas 
veszteségekről való beszámolásommal, a midőn a kegyelet legtiszte-
letteljesebb érzetével emlékezem meg néhai nagynevű elődöm, Czékus 
István püspök özvegyének, sz. Bauhoffer Vilmának folyó évi julius 
hó 28-án élete 81. évében bekövetkezett elhunytáról. Két nagy név-
nek méltó viselőjeként ugy áll előttünk az ő emlékezete, mint a ki 
művelt szellemével, fenkölt gondolkozásával, igazi evangéliumi Ta-
bitha-lelkületével egyik példányképe volt és marad az evang. pap-
néknak és a ki, mint ilyen, legméltóbb társa volt egyházkerületünk 
egykori áldott főpásztorának A folyó évi julius hó 30-án Rozsnyón 

* 

végbement gyászszertartáson képviseletemmel Kübecher Albert szepes-
városi főesperest bíztam meg. Itt pedig szenteljünk mindannyian pár 
kegyeletes percet a fennkölt lelkű püspök-özvegy szép emlékezetének! 

Egyetemes egyházunk is súlyos veszteséget szenvedett a bányai 
egyházkerület volt érdemdús püspöke, ilenczfalvi Sárkány Sámuel 
folyó évi február hó 15-én történt elhalálozása által. 15 évig állott 
egyházkerülete élén s ez idő alatt igaz jánosi szelídségével, erős 
páli hitével, Péter apostol ékesszólásával kivívta mindenek őszinte 
tiszteletét, az egész magyarhoni evang. egyház-egyetem, benne az 
egész tiszai egyházkerületnek is tiszteletteljes ragaszkodását Meleg-
áldás kívánat, általános kegyelet bocsátotta el Urához az agg pátri-
archát. Méltó, hogy jegyzőkönyvünk lapjain épúgy, mint szívünkben 
kegyeletes emléket állítsunk a legnemesebb lelkű főpásztorok egyikének. 

Ám sűrűn lengett a veszteséget hirdető gyászlobogó testvér ref. 
egyházunk Sionja ormain is. Röviddel mult évi poprádi közgyűlésünk 
után szeptember 29 én az Úrhoz távozott Kún Bertalan dr., 
tiszáninneni ref egyházkerületi püspök, aki ugyancsak pátriarchális 
életkorával, 94 esztendő súlyával dacoló szellemi frisseséggel, lelkes 
ügybuzgalommal állott egyházkerülete élén több, mint négy évtize-
den át. A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium és más egyház-
kerületünkbeli közös prot. jellegű intézményünk révén is fenntartott 
sűrű érintkezés folyamán az ő nemes, tis ta jelleme, emelkedett 
gondolkozásmódja velünk szemben mindig igaz testvéries magatar-
tásra vezérelte őt Haláláról annyival is fájdalmasabban emlékezünk 
meg, mert a lakóhely közösségén kivül a szívek legnemesebb barát-
sága fűzte őt Miskolcz másik nagy főpapjához, a mi áldott emlékű 
Zelenkánkhoz! 
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Még mélyebben döbbentette meg a sziveket a tiszántúli ref. 
egyházkerület kiváló püspöke, dr. Bross Lajos f. é. március hó 
25-én bekövetkezett halálának váratlan hire. Fényes tehetsége, bő 
ismeretei, izzó alkotásvágya, a protestáns egyházat az állam részé-
ről megillető jogok kivívásában tanúsított energiája, a debreczeni 
prot. egyetem megalapozása, egyházkerülete egyházközségeinek mai 
napig áldva emlegetett meglátogatása, szerető szive és velünk szem-
ben igaz testvéri érzülete biztosították számára a jelenkor legkivá-
lóbb protestáns vezérférfiai egyikének helyét. S hne, férfikora delén, 
54 éves korában, alig harmadfélévi főpásztori tevékenység után el 
kellett mennie! Siratjuk őt mi is, mert közös prot. törekvéseinkben 
támaszunk lett volna nekünk is. Igaz kegyelettel őrizzük meg nevét, 
emlékezétét. 

Végül a legmélyebb megilletődéssel és az egész magyar pro-
testáns világot nagy erővel sújtó gyász teljes átérzésével kell meg-
emlékeznem az egyetemes ref. konvent világi elnökének, az erdélyi 
ref. egyházkerület főgondnokának, losonczi br. Báníty Dezsőnek 
elhunytáról. Aki tudja, hogy az ujabbkori szabadelvű egyházpoli-
tikai fejlődés az ő nevéhez fűződik, aki tudja, hogy ő a magyar 
protestáns egyház mellőzött jogainak és törvényes igényeinek meny-
nyire bátor, energikus szószólója volt s hogy ez igények legalább 
részben való teljesülése elválhatatlan kapcsolatban áll az ő erélyes 
fellépésével, aki tudja, hogy államférfiúi gondjai és törekvései mellett 
mily mindnyájunkat elragadó példaadó hűséggel szolgálta egyháza 
ügyét, emellett soha elfogult magatartást nem tanúsítva a többi 
hazai egyházak i ránt : az csak a legteljesebb veszteség érzetével 
vehetett búcsút a magyar protestantismus e nagy halottjától. F. é. 
május hó 26-án Budapesten tartott temetésén egyházkerületünk 
képviseletében Münnich Kálmán udv. tanácsos, esp. felügyelő úrral 
vettünk részt. Neve kitörölhetetlenül belevésődött a magyar prot. 
egyház érdemkoszoruzott nagyjainak sorába! 

Az elárvult munkamezőre Isten ujabb munkásokat rendelt. A 
tiszáninneni ref. egyházkerület püspöki székébe Fejes István 
esperes, s.-a.-újhelyi lelkész választatott, kinek m é. december hó 
11-én tartott beiktatásán egyházkerületünket Turóczy Pál főesperes, 
Dr. Eiserth István, Korbély Géza, Dómján Elek és e sorok irója képviselte. 
A tiszántúli ref. egyházkerület pedig Dr. Baltazár Dezső esperes, 



— 18 — 

hajdúböszörményi lelkészt ültette a főpásztori székre. Beiktatásán, 
mely f. é. augusztus hó 15-én Debreczenben ment végbe, a tiszai egy-
házkerület képviseletében Materny Lajos főesperes, Dr. Pro k Gyula 
esp. ügyész és Hronyecz József egyházkerületi irodavezető jelent meg. 

Azon az uton, amelyen tövisek teremnek, amelyek sebeket 
osztogatnak az egyház életutjain forgolódóknak is és mély részvétre 
indítják a sziveket, még tovább is kell mennünk. Ott látjuk a mi • 
egyházkerületünk három virágzó egyházközségének, Duránd és 
Kölesének f. é. julius havában, Kokovának f. é. augusztus havában 
tűzvész következtében beállott rémes pusztulását. A katasztrófa 
legkisebb mérvben Dnrándot sújtotta, de bár épen ezért az önte-
vékenység és a Szepesség egyházainak testvéri érzületéből fakadó 
nemes értelemben vett lokálpatriótismus segit r a j t a : mégis testvéri 
részvétünk teljességére és támogató készségére méltó. Kölese, 
amelynek 47 evangelikus családja sorából 28 nak mindene odaégett, 
már fokozottabb mértékben kiált segélyért iparkodó, szegény nép, 
amelyet erősen sújtott a tüzvészokozta veszteség. Egyike azon egy-
házaknak, ahol a lelkész buzgósága, céltudatos vezetői munkája és 
a hivek egyházias ragaszkodása a kövekből is élő vizet fakasztott. 
Méltó, hogy a szamaritánusi szeretet felkarolja őket. De a legtel-
jesebben van mindezekre ráutalva, a legmélyebb részvétet váltja ki, 
tetőfokán levő Ínségével, fájdalmával a segitő kéz támogatására a 
legnagyobb mértékben méltó Rimakokova Elborul a léiek, amikor 
arra a tenger bánatra gondol, amely ott lelkészt, egyházat, hivő 
népet sújtott. Romokban az Istenháza, templom és torony harang-
jaival, minden belső berendezéseivel együtt, romokban a két iskola, 
elhamvadtak (az egyház jegyzőkönyvén kivül) az összes iratok, 
anyakönyvek, könyvtár, rendezett levéltár, a lelkész értékes kéziratai, 
dolgozatai, az ő és a tanitók bútorai, fehérneműje, összes ruhái és 
berendezési tárgyai, leégett 137 lakóház, több mint kétszáz mellék-
épület minden tartozékával, számos háziállat, minden behordott 
termény . . . s ki tudná még mind a nagy veszteség egyes rész-
leteit felsorolni, amelyeknek sújtó benyomását egyenesen rémüle-
tessé teszi az a tény, hogy ottani kiváló tiszteletben és közszere-
tetben részesülő lelkésztársunk, Banczik Sámuel a tűzvész iszonyatai 
között hirtelen halállal halt hitvestársát is elvesztette! A mindenü-
ket vesztett lelkész és tanitók kárán kivül magának az egyház-
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nak tényleges kára 200000 koronára tehető, melyből biztositás 
utján csak 29000 korona térül meg, — az evangelikus nép és 
község összes kára pedig meghaladja a 3 millió koronát. A rend-
kívüli méretű csapás és a hidegebb időszak közeledésének hatása 
alatt, amikor az éhezők és fázók insége kétszeres, arra a rendkivüli 
intézkedésre határoztam el magam, hogy a szószékről felolvastatni 
rendelt pásztorlevélben az összes egyházakban és iskolákban gyűj-
tést, a szentháromság utáni XIII. vasárnapon pedig offertórium tar-
tását rendeltem el kerületünk tűzkárt szenvedett egyházai javára, 
jelezvén egyúttal azt is, hogy a beérkezett adományok szétosztási 
arányát a kerületi közgyűlés fogja megállapítani. Kérem ezen intéz-
kedésemhez a Mélt és Főtiszt, közgyűlés utólagos jóváhagyását s 
külön pont alatt hozandó határozatban az arány megállapítását. 

A testvéri részvét és könyörület gondolata önkénytelenül is 
átvezet jelentésemnek azon pontjaira, amelyek a testvéri öröm 
érzését rezditik meg bennünk. Ezek között első helyen kell meg-
említenem, hogy Bohus Pál brassói főesperes, Münnich Kálmán 
szepesvárosi egyházmegyei felügyelő, Radványi István hegyaljai 
esperességi felügyelő, Turóczy Pál hegyaljai főesperes, Simkovic 
János liptói főesperes vezető tisztségeikre újból megválasztattak, 
továbbá, hogy a lemondott Ruzsiak János esperességi felügyelő 
helyére Liptóban Dr. Burján József, az eperjesi kollégium igazgató-
jává Dr. Obetko Dezső jogtanár, Iglón gimn. igazgatóvá újból 
Fischer Miklós választatott meg, végül, hogy a kerületünk ügyei 
iránt állandóan meleg érdeklődést tanusitó Hámos László volt 
főispán, egyházfelügyelő urnák, nemkülönben egyetemes gyáminté-
zetünk kiváló világi elnökének, Láng Lajos urnák Ő Felsége a 
bárói méltóságot, az egyetemes gyámintézet egyházi elnökének, a 
Dunántul országszerte tisztelettel és szeretel tel környezett püspöké-
nek, Gyurátz Ferencznek a II. o. vaskoron a re n d et, Terra y Gyula 
érdemes gömöri főesperesnek, immár négyizben kiválóan működött 
püspökhelyettesnek a m. kir udvari tanácsosságot adományozta. E 
választások és fényes kitüntetések feletti közörömből csekelységem 
is illő módon vette ki részét, de méltó, hogy annak nemcsak e 
jelentés lapjain, hanem egyházkerületünk jegyzőkönyvében is vissz-
hangja keljen, mert a kitüntetett férfiak egytől-egyig egyházunk s 
részben kerületünk azon vezérféríiai közé tartoznak, akikkel szem-
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ben mindánnyian a hála, bizalom és ragaszkodás érzetét tápláljuk 
szivünkben s akiktől evang. Sionunk előmenetelének további raun-
kálását szeretettel várjuk. 

Laczó János alesperes, árva nagy falusi lelkész f. é. augusztus 
29-én ünnepelte lelkészi működése 40 ik évfordulóját. Hűség, komoly 
munka, igaz evangéliumi lelkület vezették őt e négy évtizeden át. 
Méltó, hogy egyházkerületünk meleg testvéri ragaszkodásáról Isten 
legjobb áldásainak kivánatával biztosítsa őt. 

Ludmann Ottó eperjesi főiskolánk Nesztora m. é. október 
1-én ünnepelte tanári működése 50 éves fordulóját. Tanári kar és 
ifjúság, kollégiumi igazg. választmány és Eperjes művelt társadalma 
egyaránt nagy ünnepnapnak tekintette a magyar nemzeti és az 
evang. egyházi kultura e régi, érdemdús bajnokának ritka évfordu-
lóját Méltó, hogy az elisme ő tisztelet és ragaszkodás hálaérzelmei 
kerületünk részéről is tolmácsoltassanak. 

Nagy megnyugvással jelenthetem a m. t. kerületi közgyűlésnek, 
hogy a magas kormánynál tett bemutatkozó látogatásom és ez alka-
lommal főként az evang. egyháznak anyagi igényei ügyében foly-
tatott tárgyalásaim során a magas kormány részéről a legteljesebb 
előzékenységet és méltányló belátást tapasztaltam; különösen ki 
kell ezt emelnem a segédlelkészi kongrua emelése, a lelkészi fize-
tések és korpótlékok korszerű rendezése, az eperjesi tanítóképző 
tarthatatlan helyzetének államsegéiylyel leendő javítása, az eperjesi 
főgimnásiumban a 14 ik tanszék rendszeresítése, az eperjesi polgári 
leányiskola uj épületének emeléséhez államsegély biztosítása, érdemes 
tanítók személyi pótléka és egy külföldi tanulmányi segély kiesz-
közlése tekintetében. Általában elmondhatom, hogy törvényes alapon 
álló igényeink teljesítése iránt a legfőbb helyen megvan a legtelje-
sebb jóakarat. A leghatározottabb biztosítást nyertem aziránt, hogy 
az eddigi költségvetési törvényekben megszavazott közigazgatási — 
nyugdijintézeti és adócsökkentési segélyösszegek fundátiós törvényben 
fognak egyházunk részére biztosittatni, s hogy a lelkészkongrua emelése 
és a korpótlék rendszeresítése ügyében tett tanúlmányok feldolgozása 
befejezéséhez közeleg. Őszintén kijelentettem, hogy a magam részéről 
az eddigi költségvet.ésszerüleg folyósított államsegéiylyel távolról sem 
látom az 1848 XX. t. c. 2-ik és 3-ik §-a alapján előálló igénye-
inket és tényleges évről-évre természetszerűleg növekedő szükségle-
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leinket biztosítva. És bár e részben velem szemben a tényleges 
országos pénzügyi helyzetre történt hivatkozás, benyomásaim szerint 
bátran állit hatom, hogy SZÍVÓS kitartás és következetes fellépés 
esetén számithatunk jogos igényeink fokozott mértékben leendő tel-
jesítésére. 

És erre, mélyen t. Egyházkerületi közgyűlés, hovatovább na-
gyobb és nagyobb szükség van, márcsak saját egyházkerületünk 
pénzügyi helyzete és halasztást nem tűrő ujabb kötelezettségei miatt 
is. Tudva van a mélyen t. közgyűlés előtt, hogy kerületi háztartásunk 
az 1909 évtől kezdve napjainkig egyre fokozódó zárszámadás hiányt 
tüntet fel Immár alapjainkat költjük. A pénzügyi egyensúlynak az 
ed iigi szükségletek mérvéhez képest leendő helyreállítása végett is 
legalább évi 10—J2000 K-t biztosító u j bevételi forrásra volna 
szükségünk. Ámde immár elodázhatatlan kötelezettsége kerületünk-
nek, hogy amidőn a bányai kerületi irodavezető részére 5200, a 
dunántuli kerületi irodavezető részére 5600 K fizetés biztosíttatott, 
a mi kerületünk nagyszámú közép — és főiskolái miatt hasonlit-
hatlanul nehezebb és felelőségteljesebb elfoglaltságu irodavezetője 
részére lakbérrel együtt szintén legalább 5200 K. biztosittassék, — 
továbbá, hogy a nélkülözhetlenné vált kerületi irodatiszt állása, me-
lyet eddig minden vele érintkező teljes megelégedésére csak ideig-
lenesen töltött be Rozsonday József lelkész, az évről-évre emelkedő 
irodai forgalom mellett végre rendszeresittessék legalábbis 2400 K 
törzsfizetéssel és némi szerény lakbérrel. Elodázhatatlan az, hogy, 
ha missionáriusainktól komoly munkát és munkakedvet kívánunk, 
javadalmukat akként rendezzük, hogy 2400 K alapfizetésen kivül 
600 — 600 K. utazási átalányban és hitoktatási segélyben részesit-
tessenek. Ezen kivül itt kopogtat ajtónkon az egyházkerületi theologiá-
nak és tanítóképzőnek a Kollégium épületében végre lehetővé 
vált megfelelő elhelyezésével kapcsolatos több uj kiadási tétele, a 
melyek évenként legalább 3000 K-ra rúgnak, nem is számítva a 
beköltözéssel egyszersmindenkorra szólóan felmerült mintegy 6000 K 
kiadásról. Ezek, valamint a kerületi árvaház rendszeres segélye-
zése — bár magában az adminisztráczióban, a hol lehetett, a leg-
szigorúbb takarékosság elvét alkalmaztam és fogom alkalmazni a 
jövendőben is - - összesen mintegy évi 15—18000 K. uj kiadást 
jelentenek. Kötelességem tehát rámutatni arra, hogy háztartásunknaK 
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imminens veszélye és az előttünk álló célokkal szemben tartozó 
kötelezettségeink miatt mindent meg kell tennünk arra nézve, hogy 
a f. évi állami költségvetésben a magyarhoni evang. egyház részére 
biztosított ujabb államsegélyből (körülbelül 150—160,000 K.) kerü-
letünk legalább is 18,000 K közigazgatási hozzájárulásban része-
sittessék. Elvégre is egyetemes nyugdíjintézetünk eddigi jövedelmi 
forrásai révén oly szilárd alapokra fektetett intézmény, hogy a maga 
alapszabályszerü szolgáltatásaira teljes mértékben képesítve van ; ami 
pedig az adócsökkentést illeti, bármennyire is óhajtsuk és óhajtjuk 
is azt kiterjeszteni, az 1914-ig terjedő cyclusra közmegnyugvást 
előidéző módon van biztosítva az egyházi adónak szabályrendeletileg 
megállapított százalékig való leszállítása. Ám a kerületek, főként az 
oly sok tanintézettel megáldott kerület háztartásának fejlődése, mint 
a minő a mienk, eddigelé kellő méltánylásban nem részesült. Meg-
engedhetetlennek tartom, hogy továbbra is alapjaink elköltése által 
fedezzük a fokozódó szükségleteket, és igy kerületünk háztartását a 
legválságosabb helyzetbe sodorjuk. Egyedüli útnak vélem tehát ház-
tartásunk konsolidálására az általam fent körvonalozott utat, s nem 
kétlem, hogy ha pénzügyi bizottságunk véleményes javaslata alap-
ján az egyetemes egyházhoz kellően indokolt felterjesztési intézünk, 
kérelmünk ott méltányos meghallgattatásra talál, — annál is inkább, 
mert annak teljesítése háztartásunk külső konsolidálásán kivül tan-
ügyi és egyházerősilő belmissiói feladataink teljesítéséhez is közelebb 
viszi kerületünket. 

Bővebben kell még foglalkoznom kerületi tanitóképzőnk hely-
zetével is. A magas kormány két izben is rendeletet bocsátott ki 
hozzánk, kijelentve azt, hogyha a tanitóképző-intézeti tantermek 
elhelyezése, felszerelése, modern színvonalon álló internátusi épü-
lettel való ellátása tekintetében gyökeres változtatást nem létesítünk, 
már a f. évi szeptember l-étől kezdve kénytelen lesz a miniszter 
úr a tanárok fizetéskiegészitési államsegélyét bevonni. A fenyegető 
helyzetre való tekintettel hozzávetőleges tervet készdtettem az esetleg 
megépítendő uj tanintézet és internátus és ennek felszerelése költ-
ségeiről. A számítás eredménye az, hogy mintegy 65 0,000 K.-ra 
volna szükségünk. Tárgyalásba bocsátkoztam egyrészről a tanító-
képző-igazgatóságával, másrészről Sárosvármegye kir. tanfelügyelő-
ségével, Eperjes város polgármesterével és a magas kormánynyal. 
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A tárgyalások eredménye az, hogy figyelembevéve az egyházkerület 
által a tanitóképző-intézet fenntartására eddig kiadott hozzájárulási 
összegeket és feltéve azt, hogy Eperjes városa ingyen telket és némi 
építési anyagot tud rendelkezésünkre bocsátani, a mire nézve nem 
hiányoznak a biztató jelek, a kerület e célra megvásárolt, de néze-
tem szerint meg nem felelő telkének értékesítése esetén évi 20000 
K, államsegélylyel módunkban állana az építkezéshez szükséges 
összegnek amortisationalis kölcsönként való beszerzése. Ám hogy 
megkapjuk e ezt az építési államsegélyt, a mérvadó tényezők min-
den jóakarata mellett is kétséges. Mindenesetre szükségesnek vélném, 
hogy csekélységem mellé, mint aki a kezdeményező lépéseket min* 
den irányban s eddig — Istennek hála elég kedvező eredmény-
nyel tettem meg, a siker teljes bi tositása végett az egyházkerület 
érderndús felügyelőjéből, Tahy József kollégiumi felügyelőből, Dr" 
Meskó László, Münnich Kálmán és Kubinyi Géza esperessági felü-
gyelőkből, Krayzell Kálmán eperjesi polgármesterből és Gerhadt Béla 
tanitóképző-intézeti igazgatóból álló ad hoc bizottság, mint a magas 
kormánynyal további tárgyalásokat folytató küldöttség bizassék meg 
Az ügy felette fontos. Csak ennek és a kerületi közigazgatási pénz 
tár további segélyeztetésének sikeres keresztülvitele esetében szá-
mithat egyházkerületünk arra, hogy hajója nyugodt vizeken halad-
hasson. 

Egyébként a mult egyházi közigazgatási év folyamán egyház-
kerületünk körében felmerült mozzanatokról van szerencsém részletes 
jelentésemet az egyházkerületi közgyűlés elé az alábbiakban elő-
terjeszteni. 

Részt vettem: 
A minisztériumokban bemutatkozó látogatásokon 1911. május 21—23-án. 
Az egyetemes pénzügyi bizottság ülésén Budapesten május 23-án. 
Püspökök értekezletén Budapesten május 23-án. 
Báró Bánffy Dezső temetésén Budapesten május 26-án. 
Az egyetemes tanügyi bizottság ülésén Budapesten május 26-án. 
Kerületi törvényszéki ülésen Miskolczon május 31-én. 
A késmárki liceum érettségi vizsgálatain junius 6 - 1 0 - é n . 
A theob akadémiai szakvizsgákon Eperjesen junius 12—13-án. 
A theol. akad. lelkészi vizsgálatokon Eperjesen junius 14-én. 
A kollégium igazg. választmányi ülésén Eperjesen junius 15-én. 
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A tanképesitő vizsgálatokon Eperjesen junius hó 18—22-én. 
Püspökök értekezletén Budapesten junius 27-én. 
Kerületi ügyekben Sajógömörön julius 14-én. 
Kerületi pénzügyi bizottsági ülésen Miskolczon szeptember 8-án. 

Intézkedések. 
1. A népszámlálás érdekében körlevélileg felhivattak az esperes urak 

hogy a lelkészek és tanítók ut ján hassanak oda a népnél, miszerint a nép-
számlálás a lehető legsikeresebben vittessék keresztül. 

2. A dunáninneni egyházkerület. 1910. évi augusztus hó 28-án a zsolnai 
zsinat 300-ik évfordulójának emlékére Zsolnán emlékünnepélyt rendezett , 
melyrejegyházkerületünket is meghívta s melyen egyházkerületünkből az egyház-
kerületi felügyelő úrral az élén, igen szép számmal, közel 50-en vettek részt. 
(Lásd 1910. évi Egyházkerületi Körlevelek XXXIII. fejezetét). Az ünnepélyről 
a dunáninneni egyházkerület három nyelven Emléklapokat adott ki, azokból 
egyházkerületünk is kapott értékesítésre 1 korona áron több száz darabot. 
Ezen emléklapokat az esperes urakhoz küldöttem meg, hogy ők aztán osszák 
ki a gyülekezetek között. 

3. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet Budapesten 1910. évi szeptember 
26-án tartott évi közgyűlésén ünnepelte meg fennállásának 50-ik évfordulóját. 
Bognár Endre, a gyámintézetnek jegyzője, megírta a Gyámintézet másik 25 
évének történetet , mely szintén az esperes urak s általuk az egyházközségek 
közt osztatott ki értékesítés céljából. Egyben felhivattak az egyházmegyék, 
hogy ezen áldásosán működő nemes intézmény hathatós támogatására hiveiket 
buzdítsák és serkentsék. 

4. A mármarosszigeti missió szervezése szépen megindult, ottani híveink 
összeirattak s a missió önálló vezetésére, továbbá a vallástanítás céljából is 
Zoltán Emil hegyaljai egyházmegyei segédlelkész Ózdról küldetett ki az 
egyházkerületi elnökség által 1910. évi szeptember 17-én, egy próba évre, ki 
azután ottani helyét a hó végén el is foglalta s a főesperes által hivatalába 
október 2-án be is vezettetett s bemutatatott . Fizetésül a közalapból egyelőre 
2000 korona állapíttatott meg részére s az egyháztól megfelelő lakás. 

A próbaév letelt, a beállított lelkész azonban feladatának a kívánalom 
szerint meg nem felelvén, helyére ideiglenesen 2 hóra Duszik Lajos szatmári 
lelkészt, 1911. szeptember óta pedig a szabolcsi missióban kipróbált Harsányi 
István lelkészt küldtem ki, mert benne kezességet látok arra, hogy ezen szép 
fejlődésnek indult gyülekezetet lelkiismeretes odaadással fogja gondozni s 
lelkészi kötelességét közmegelégedésre végezni. 

5. A hosszufalu—alszegi egyházközség ideiglenes vezetésével megbízott 
Harsányi István volt hernádvécsei lelkész — miután a lelkészválasztás Alszegen 
megtörtént, — ezen teendői alól felmentetett s miután a szabolcsi missió 
szervezésének szükségessége beállott, elődöm őt az egyház szervezésével 
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megbízta 2400 korona fizetéssel a közalapból ugy, hogy megfelelő lakást a 
nyíregyházi egyházközségtől fog kapni. Harsányi szervező munkáját a missió-
ban megkezdte, a minek eredménye máig a kisvárdai és kálmánházai missiói 
pontok megalakulása. 

6. A theologiai Otthon érdekében körlevélben hívtam fel az egyház-
megyéket, utalva a debreczeni és poprádi közgyűléseink határozataira is, hogy 
amennyiben a határozatok végrehajtása kevés anyagi eredménnyel jár t volna, 
tekintélyesebb segély egybegyűjtésére tegyék meg a kellő intézkedéseket az 
egyházaknál és azok híveinél. 

7. A néhai Zelenka Pál nagynevű püspökünk emlékére elrendelt gyász-
istenitiszteletek az egyházmegyék jelentése szerint mindenütt , egyházakban és 
iskoláknál, úgyszintén egyházkerületünknél is megtartattak. 

8. Az 1911. év február hóban felhívás intéztetett az egyházmegyékhez, 
hogy a reformátió 400-as emlékének megünneplésére gyűjtést rendezzenek. 

9. A brassói egyházmegyében levő összes hitoktatóink tiszteletdijai több 
helyen felére, söt azon alul is leszállittattak. Személyesen jár tam fent a 
minisztériumban, hol Ígéretet nyertem, hogy a régi tiszteletdíjak vissza fognak 
állíttatni, a mi már ekkoráig a legtöbb helyen meg is történt. 

10. Az egyházi adó csökkentése tárgyában közöltetett az egyházmegyék-
kel, hogy az adócsökkentési bizottság 122416 koronát állapított meg egyház-
kerületbeli gyülekezeteink részére, mely összeg az egyetemes felügyelő úr 
által ker. pénztarunkba kiutaltatván, onnét a gyülekezeteknek megküldetett. 

11. Elemi népiskolai tanítóink szolgálati viszonyait meghatározó szabály- , 
rendeleti tervezet az egyetemes tanügyi bizottság által elkészíttetett, s a 
püspökség s esperesek ut ján az egyes egyházközségeknek alkotmányos tárgyalás 
végett megküldetett. 

12. Vázsecz egyházközség adócsökkentési segélyének megállapítása végett 
egyházkerületi biztos kiküldését rendelte el az egyetemes adócsökkentési 
bizottság, a mi megtörténvén, az iratok az egyetemhez terjesztettek fel. 
Ekkoráig ez ügyben értesítést nem vettem. 

13. A segédlelkészek kongruája cimén a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úr folyó évi augusztus havában a 4 egyházkerület részére 40000 koronát 
utalt ki, mely félévenként 5000—5000 koronájával fog az egyházkerületek 
pénztárába közvetlenül kiutalványoztatni, egyúttal szabályzatot bocsátott ki 
miheztartás végett a kerületekhez, melynek alapján mai közgyűlésünk hivatva 
lesz definitiv intézkedéseket tenni. 

14. A rózsahegyi kath. főgimnáziumban a vallástanitást két éven át 
Koch Aurél strázsai lelkész végezte a közalapból nyert 200 koronáért. Miután 
Rózsahegyen a lelkész megválasztatott, Kochnak megbízatása ezzel megszűnt 
s a rózsahegyi lelkész felkéretett, hogy az 1911—12. tanév kezdetétől a 
vallástanitást vegye át. 

15. A vallás és közoktatásügyi minisztérium, mint fentebb bővebben is 
kifejtettem, több izben tett kifogást az ellen, hogy tanítóképző intézetünk 
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helyiségei a közkívánatomnak nem megfelelők, a termek száma azonfelül kevés, 
szertárai hiányosak és a helyiségek berendezése is felette hiányos. Még a 
folyó év elején a püspökhelyettes úr idejében felterjesztés tétetett arra nézve, 
hogy miután a főgimnázium folyó év szeptember 1-től kiköltözik a kollégium-
ból új épületébe s ezáltal az általa használt helyiségek felhasználhatók lesznek, 
a tanítóképző intézet részére a Il ik emelet egy része adatik át, s így mind-
azon helyiségek birtokába jut, melyek a miniszteri rendelet értelmében meg-
kívántatnak. A miniszter úr ezen felterjesztést tudomásul vette. Ámde az 
átalakítások és javítások tetemes kiadást kívánnak s a végleges, gyökeres 
megoldás szüksége nélkülözhetetlenné teszik az államsegély igénybevételét. E  
végett személyesen jár tam a minisztériumban, feltárván őszintén a helyzetet, 
azt, hogy ezen intézetünket újonnan felépíteni és fels 'erelni és fenntartani 
csak ugy vagyunk képesek a jövőben, ha megfelelő államsegélyt kapunk. És 
bár azon kijelentést nyertem, hogy az állami költségvetésbe a tanítóképzők 
felvéve nincsenek, mégis azon Ígérettel bocsátottak el, L^gy mihelyt az állam-
költségvetésben erre fedezet nyilik, előjegyzésbe vett kérésemet teljesíteni 
fogják. Addig is az átköltözéssel, több terem bérletével és átalakulásával járó 
költségekről saját költségvetésünkben kell gondoskodnunk. 

16. A Latinák-féle hagyatéki ügyben a közoktatásügyi minisztérium 
által bekivánt alapitó-levelek elkészülvén, azok a szükséges aláírásokkal 
ellátva a vallás és közoktatásügyi minisztériumba jóváhagyás végett felter-
jesztettek, valamint az egyházkerületnek hagyott összeg után a 2305 korona 
örökösödési illeték, miután azt a közigazgatási bíróság sem engedte el, a 
miskolczi kir. adóhivatalba egyházkerületi pénztárunk által befizettetett. 

17. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei népnevelési bizottságba Böhm János 
szolnoki főgimnáziumi fanárt , a szabolcsvármegyei tanítói nyugdíj bizottságba 
pedig Hronyecz József püspöki titkárt, a szatmárvármegyeibe Duszik Lajos 
szatmárnémetii lelkészt küldtem ki tagokul. 

18. Egyházkerületi törvényszéki ülés két izben tartatott , egy brassói, 
egy pedig tiszavidéki peres ügyben. 

19. Közvádiókul kiküldtem Sárosba dr. Kakusz Bélát, Tiszavidékre 
dr. Prok Gyulát. 

20. A szepsiszentgyörgyi állami iskolák és főgimnáziumhoz hitoktatóul 
a volt hitoktatót Bohus Pál főesperes, apáczai lelkész urat az 1911—12. 
tanévre is kiküldtem, biztosítván részére a közalapból azon 200 korona 
fuvardíjat, melyet már a megelőző évben is élvezett. 

21. Korengedélyt adtam Neckár Pál és Fábry László segédlelkészeknek, 
hogy lelkészi állomásra pályázhassanak. 

22. Felavattam segédlelkészekül: Krcsméry Gyulát Nyíregyházára, Vietórisz 
Lászlót missiói lelkészül, ifj. Oláh Károlyt segédlelkészül Rozsnyóra és Kárpáti 
Jánost esperességi segédlelkészül Kakaslomniczra. 

23. Csók György volt kerületi II- od lelkész Miskolczra rendes lelkésznek 
választatván meg, Il-od lelkészi állásáról lemondott és helyébe a nyíregyházi 
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gyülekezet Krieger Mihály nagyszabosi lelkészt választotta meg, ki állomását 
1911. évi julius 1-én foglalta el Nyíregyházán. 

24. A késmárki egyház belbékéjét az egyházfelügyelő választás egészen 
felzavarta. E végett — midőn az érettségi vizsgálatokon Késmárkon megjelen-
tem, — összehivattam az egyháztanácsot, a mikor is a lelkész és a helyettes 
egyházfelügyelő közötti egyenetlenséget sikerült megszüntetnem s ezáltal lehetővé 
tennem azt, hogy az egyházi élet a rendes kerékvágásba terelődött. 

A végleges békés egyházi élet azonban csak akkor várható, ha az 
egyetemes egyház döntést hoz abban, hogy lehet-e az ottani liceum igazgatója 
egyszersmind az ottani egyházközség felügyelője is ? 

25. Egészségi állapotuk helyreállítása végett hosszabb szabadságra men-
tek : Deák Sándor türkösi, Horváth László barcaujfalusi lelkészek, Novák Pál 
árvái, Bohus Pál brassói, Thuróczy Pál hegyaljai és Materny Lajos tiszavidéki 
főesperesek. 

26. Idegei ^ t ekbő l megválasztattak tiszai kerületünkbe lelkészekül 
a következők: Waueuiinyi Aladár Hernádvécsére, Varsányi Mátyás Tályára, 
Rédey Károly Nagykárolyba, Huszka Sámuel Zsaskóra, Alexy Béla Hollólomniczra. 

27. A protestáns sajtóiroda működése igényeinket ki nem elégíti. Értesí-
tései, melyek azelőtt megvoltak, régebb idő óta egészen megszűntek. A lapokban 
protestáns ügyekről vajmi kevés tudósítás jelenik meg, s a mi meg is jelenik, 
— ha ugyan a sajtóiroda közli azt — az is hibás és ki nem elégítő, miért 
is az a véleményem, hogy tőle, mint aki szerződésszerű kötelességeinek nem 
tett eleget, egyházkerületünk további támogatását vonja meg. 

28. A kerületbeli lelkészeink részére fizetés kiegészítés cimen kiutalványozott 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium az 1911. év első felére 37896 korona 
96 fillért, a második félévre 38811 korona 22 fillért, mely összegek a 129 
lelkésznek annak idején kifizettettek. 

29. Munkatársaim, az esperesek, a közelemben lévő tisztviselőkkel derekasan 
feleltek meg kötelezettségeiknek ez évben is. Az esperesek beterjesztett jelen-
téseiből azt látom, hogy hivatalos látogatásokat végeztek egyházaikban, s hogy 
e látogatásoknak a gyülekezetekre valóban jó hatása volt. Az egyházaknál 
az anyagi helyzet lassan bár. de javul, a hiányok pótoltatnak. Lelkészek és 
tanítók feladatuk magaslatán állanak, s elvállalt kötelezettségeiket igyekeznek 
lelkiismeretesen elvégezni az egyház elöljáróival együtt. Az egyházi élet elég 
eleven, a templomlátogatás megnyugtató s a tanköteles gyermekek iskolába 
járása is kielégítő. 

30. A Zsedényi-féle alapityány jutalomdiját a tiz egyházmegye jelöltjei 
közül az első helyen ajánlatba hozott tanítóknak osztotta ki Terray Gyula 
püspökhelyettes elődöm. 

Kaptak pedig: 1 7 0 - 170 koronájával : Gömöri egyházmegyében: Tomesz 
Rezső csucsomi és Kicsiny Gyula gömörispánmezői. 

Hegyalján : Nagy Pál ujcsanálosi, 
Kishontban: Molnár Gusztáv rimabányai, 
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Ĺiptóban: Bulyovszky Miloš hybbei, 
Sárosban: Chalúpka Árpád rásbenyéki, 
Szepesben: Orosz Gusztáv hollópataki, 
Tátraalján : Kucsera János svábfalvi, 
Tiszavidéken: Prisztavka Lajos nyiregyházi és 
Árvából: Klein Pál árvanagyfalvi tanitók. 
31. Egyházkerületünkben levő kebelbeli és idegen középiskolákhoz ki-

küldtem a vallástani, érettségi és évvégi vizsgálatokhoz vizsgálati biztosokul 
és elnökökül: 

Eperjesi főgimnáziumhoz: Korbély Géza eperjesi lelkészt. Vallástanári 
Frenyo Lajos. 

Iglói főgimnáziumhoz: Koch Aurél strázsai lelkészt. Val lás tanár : Thern 
László. 

Késmárki lyceumhoz: Székely Gyula főesperest. Val lástanár: Binder 
Jenő. 

< • 

Nyiregyházi főgimnáziumhoz: Varga Márton tokaji lelkészt. Val lás tanár : 
Adorján Ferencz. 

Rimaszombatba az egyesült prot. főgimnáziumhoz: Kemény Lajos osgyáni 
lelkészt. Vallástanár : Gyürky Pál. 

Rozsnyói főgimnáziumhoz : Chalúpka János jolsvai lelkészt. 
Kiküldtem továbbá vallástani vizsgálatokra: 
Alsókubinba az áll. polg. fiu- és felső kereskedelmi iskolához, továbbá 

a trsztenai kir. kath. gimnáziumhoz : Hronyecz József püspöki titkárt. 
Brassóba az áll. elemi, áll. kereskedelmi és áll. főreál- és r. kath. 

főgimnáziumhoz : Bohus Pál főesperest. 
Debreczenbe; a főreál-, ref. főgimnázium, r. kath. főgimnázium, polgi 

fiu-, ref. felsőbb leány-, Svetits-intézet, ref. tanitónőképző, Svetits-intézeti 
tanitónőképző iskolához : Révész János nagybányai lelkészt. 

Diósgyőrbe az áll. vasgyári iskolához: Jungmann Géza arnóti lelkészt. 
Eperjesre az áll. tanitóképző intézethez: Draskoczy Lajos theol. tanár . 
Homonnára az áll. felső kereskedelmi és polgári, ipari, szak- és elemi 

iskolákhoz: Timkó György sókuti lelkészt. 
Hosszufaluba az áll. polg. fiu- és leányiskolához: Bohus Pál főesperes, 

apácai lelkészt. 
Iglóra az áll. tanitóképző intézet, áll. poJg. fiu- és leányiskolához : Binder 

Jenő késmárki lyc. tanárt . 
Kassára az áll. főreál-, r. kath. főgimnázium, áll. felső leányiskola, áll. 

polg. fiúiskola, áll. felső kereskedelmi, r. kath. tanitóképző, és községi elemi 
iskolához : Frenyo Lajos eperjesi főgimnáziumi vallástanárt. 

Késmárkra az áll. polg. fiu-, áll. felsőkereskedelmi és ev. polg. leány-
iskolához : Székely Gyula főesperest . 

Liptószentmiklósra az áll. polg. fiu és leányiskolához: Novák Pál fő-
esperest. 

3 
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Lőcsére az áll. főreál, áll. felső leány, kir. főgimnázium és iparos-
tanonciskolához : dr. Valser Gyula iglói lelkészt. 

Máramarosszigetre az ottani tanintézetekhez Duszik Lajos szatmári 
lelkészt. 

Miskolczra az idegen középiskolákhoz: Adorján Ferencz nyíregyházi 
vallástanárt. 

Munkácsra az áll. főgimnázium' és polg. iskolához: Bortnyik György 
kölesei lelkészt. 

Nagyváradra az ottani tanintézetekhez : Paulik János nyíregyházi lelkészt. 
Nagyrőczére az áll. polg. fiu és felső kereskedelmi iskolához Chalúpka 

János jolsvai lelkészt. 
Nyíregyházára az ottani községi polg. fiu és leányiskolához: Adorján 

Ferencz főgimn. vallástanárt. 
Ózdra a vasgyári társulati iskolához : Nemes Károly diósgyőri lelkészt. 
Podolinba az ottani algimnázium és róm. kath. elemi népiskolához: 

Kübecher Albert főesperest. 
Rózsahegyre a róm. kath. főgimnáziumhoz, a róm. kath. polg. leány-

iskolához : Hrobon János isztebnei lelkészt. 
Sárospatakra az állami tanítóképző intézethez: Varga Márton tokaji 

lelkészt. 
Sátoral jaújhelybe az ottani közép és eiemi iskolákhoz: Czékus László 

abaujszántói lelkészt. 
Sepsiszentgyörgybe az ottani tanintézetekhez: Deák Sándor türkösi lelkészt. 
Szatmárnémetibe az ottani elemi és középiskolákhoz: Bortnyik György 

kölesei lelkészt. 
Ungvárra az idegen elemi és középiskolákhoz : Kozlay József pazdicsi 

lelkészt. 

Érettségi vizsgálatokra kiküldtem: 
Eperjesre : Korbély Géza eperjesi lelkészt. Tanulók száma : 32. Vizsga 

junius 12 - -15 . 
Iglóra: Illgen Antal lőcsei lelkészt. Tanulók s z á m a : 26. Vizsga junius 

26 - 28. 
Késmárkra: Geduly Henrik nyíregyházi lelkészt. Tanulók száma 29. Vizsga 

junius 7— 10. 
Nyíregyházára: Karácsonyi Zsigmond igazgatót. Tanulók s z á m a : 40. 

Vizsga junius 12 - 16. 

Rozsnyóra : Hronyecz József püspöki titkárt. Tanulók s z á m a : 24. Vizsga 
junius 15 — 17. 

Tanévvégi vizsgálatokra kiküldtem: 
Eperjesi ev. polg. leányiskolához: Mayer Endre theol. dékánt. 
Iglóra az ev polg. leányiskolához : Binder Jenő tanárt Késmárkról. 
Kassára a polg. leányiskolához: Frenyó Lajos v. tanárt Eperjesről. 
Késmárkra az ev. polg. leányiskolához: Székely Gyula főesperest. 
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Rozsnyóra az ev. ker. polg. leányiskolához: Bencze Samu polg. isk. 
igazgatót Sajógömörről. 

Sajógömörre a polg. fiúiskolához : Hevessy Bertalan ker. árvaházi v. 
elnököt. 

32 A jelen közgyűlés által betöltendő lesz Geduly Henrik püspökké vá-
lasztatása következtében a kerületi egyházi főjegyzői állás, továbbá a közigaz-
gatási és iskolai bizottságban egy-egy tagsági hely, továbbá Terray Gyula 
lemondása következtében a kerületi pénzügyi bizottság egyházi elnöki tiszte 
(a május 16-diki rendkívüli közgyűlés helyettesként Gyürky Pált választotta 
meg) és a kollégiumi igazg. választmányban, valamint az egyházkerületi köz-
igazg. bizottságban egy-egy tagsági hely, valamint újjáalakítandó a koll. igazg. 
választmány a maga egészében, végül határozni kell a kerületi pénz-
tárnak Nyíregyházára áthelyezése tárgyában s e határozat kimondásával egy-
idejűleg a pénzügyi kezelő és ellenőrző bizottság újjászervezése és Trillhaas 
Lajos ellenőr-könyvelő állásának betöltése tárgyában. 

33. Nagy megnyugvással és örömmel jelentem, hogy ugy Késmárkon, 
mint Eperjesen első izben történt megjelenésem alkalmából az összes politikai, 
egyházi, katonai, és iskolai hatóságok kitüntető, meleg fogadtatásban részesí-
tettek. E tényben egyházkerületünk és általában evang. egyházunk nemes, 
hazafias, kulturális törekvéseinek örvendetes méltánylását látom. 

34. Az egyházmegyék és iskolák életéről szóló összefoglaló jelentések 
főbb adatai a következők: 

I. Árvái egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. A főesperes egyházlátogatást végzett Árvanagyfaluban, 
ahol is az egyházközség és tanítója között felmerült vitás ügyben jár t el. 
Több ízben megjelent Zsaskón lelkészválasztási ügyben. 

ünnepélyek '• Az egyházi ünnepélyek templomban és iskolában, nem • 
különben bold. Zelenka Pál emlékére elrendelt gyászistenitiszteletek az összes 
egyházakban megtartattak. 

Egyházpolitikai törvények hatása: E törvény káros hatását illetőleg 
az egyházak nem panaszkodnak. Az egyházi cselekvényeket a hívek mindenütt 
igénybe veszik, csak itt-ott panaszkodnak az anyakönyvvezetők zaklatása miatt. 
Ahol evang. híveink szétszórva élnek, ott Ígéretekkel és pénzzel igyekeznek 
híveinket rábeszélni, hogy reverzálist adjanak. Ilyen eset volt Zazriván négy, 
Alsókubinban pedig egy. 

Hivatalbeli változások: Droba Dániel zsaskói lelkész Nemesváraljára 
választatván meg lelkésznek, Zsaskón lemondott, hol is helyére Huszka Sámuel 
békéscsabai segédlelkész választatott meg, ki május 7-én iktattatott be hiva-
talába. Isztebnén Obercián Mihály választatott meg tanítónak." Poruba-Zabrecs 
leányegyházból eltávozott Klonga Károly tanitó. Helye, dacára, hogy többször 
volt pályázat hirdetve, üres mai napig is, mert senki sem jelentkezett. 

3* 
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Hagyományok, alapítványok: Alapitványt te t tek: Árvanágyfaluban: 
özv. Zsákovics Zsuzsanna 500 koronát, egy magát megnevezni nem akaró 
224 koronát és Laco János lelkész 50 koronát egyházi célokra. Isztebnén a 
paplak építési alapra adott Misura Mihály budapesti gyáros 384 koronát. 

Adományok: Az adományok összege az egyházmegyében : 1265 korona 
20 fillér. 

Építkezések, javítások: Párnicza leányegyházközség az iskola befedé-
sére kiadott 1000 koronát. Lestinén a lelkész részére u j gazdasági épület 
építtetett 1400 korona értékben. Az alsókubini egyház épületeinek javílására 
400 koronát, a nagyfalvi egyház pedig az iskolák javítására és kert kerítésre 
987 koronát költött. 

Az egyházmegyében tehát építésre és javításra fordíttatott 2787 korona. 

II. Brassói egyházmegyében. 

1. Egyházlátogatás. A főesperes megjelent Grosz Frigyes alszegi felü-
gyelő, mint esp. felügyelővel Hosszufalu-Alszegen a lelkészválasztó gyűlésen, 
amikor is egy szavazat kivétellel Nikodémusz Károly tiszav'déki esp. segéd-
lelkész választatott meg az egyház lelkészévé. 

2. ünnepélyek: Türkösön Deák Sándor lelkésznek 25 éves szolgálati 
évfordulója 1910. szept. 25 én ünnepeltetett meg, az egyház és esperesség 
nagyszámú tisztelő közönsége jelenlétében. Barczaujfaluban Dinka István lí-od 
felügyelői állásába ünnepélyesen iktattatott be. 

3. Egyházpolitikai törvények hatása. Káros hatás nem érezhető, 
csupán Bácsfaluban mellőzik a hivek a házasulandók templomi hirdetését, 
Brassóban pedig házasságok kötése alkalmával az egyházi esketést nem min-
degyik pár veszi igénybe. 

4. Eontosahh intézkedések. A boldogult Zelenka Pál püspök emlékére 
elrendelt gyászistentiszteletek, az egyházmegye valamennyi egyházában meg-
tartattak. A reformátió emlékének 1917. évi okt. 31-én bekövetkezendő év-
fordulójára való tekintettel, az egyetemes egyház által alkotandó jubiláris 
alapra az 1911. évtől kezdődőleg évente az offertóriumok tar tása és a gyűjtés 
foganatosítása az egyházmegye egyházaiban foganatba vétetett. Az egyház-
megye elhatározta, hogy 1911. év elejétől az illetékegyenértéket az esp. lel-
készi segélyegylet — mint ezen tőkéknek uj tulajdonosa tartozik fizetni. 

5. Hivalalbeli változások: Bohus Pál apácai lelkész újból az egyház-
megye főesperesévé választatott. Hosszufalu-Alszegen Nikodémusz Károly 
választatott lelkészszé. Lemondott Tatrangon Matis Bálint Il-od felügyelő és 
Zajzonban Matis Bálint egyházfelügyelő. Barczaujfaluban Dinka István községi 
jegyző Il-od felügyelővé választatott. 

6. Hagyományok és alapítványok a lefolyt közigazgatási évben nem 
tétettek. 
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7. Adományok: Anyagi segélyt kaptak az egyes egyházak a gyüleke-
zeti tagoktól az egész egyházmegyében összesen 4036 kor. 78 fillért. Anyagi 
segélyt adtak az egyházak saját céljaikra : 576 kor. 45 fillért. Anyagi segélyt 
adtak az egyházak idegen célokra: 774 kor. 77 fillért. Anyagi segélyt kaptak 
az egyházak kívülről: összesen 7084 kor. 76 fillért. 

8. Építkezés és javítás: Báesfalu felépítette az uj paplakot 20,000 
kor. kiadással Javításokra, tatarozásra, átalakításokra nagyobb kiadás volt 
Brassóban 1016 kor. 58 fillér, Alszegen 558 kor. 44 fillér, Pürkereezen 265 
kor. és Tatragon 1249 kor. 39 fillér. A többi egyházakban pedig kisebb 
összegek fordíttattak a fentemiitett célokra. 

Az építkezés és javítás főösszege : 23678 kor. 40 fillér. 
Felszerelésekre fordíttatott összesen 179 korona. 
9. Mozzanatok. Az egyházmegye az 1910. év aug. 18-án töltötte be. 

mint önálló esperesség, fennállásának 25-ik évfordulóját. Bácsfaluban az uj 
papilak építése befejeztetett s az épület rendeltetési céljának átadatott , 
ugyanott a Borcsa Mihály nyugalm. lelkész által ajándékozott 1000 kor. értékű 
uj oltárkép felszenteltetett. Elhatározta az egyház azt is, hogy a templomot 
a folyó évben bekövetkezett építésének 100-ik évfordulója alkalmából meg-
újítja. Fürészmezö a reformátio 400-as évfordulójának emlékére a Luther 
perselyt megnyitotta s mozgalom indult meg a nőegylet megalakítása iránt. 
Türkös Deák Sándor lelkész hivataloskodásának 40 éves évfordulója alkal-
mából jubiláris ünnepélyt rendezett . 

10. Irodalmi munkásság": Irodalmilag működöt t : Kiss Árpád csernát-
falusi lelkész. Evang. Vallástan cimü munkáját javított és II-ik bővített kia-
dásban nyomatta ki. Petrovics Pál az „Örálló"-ba és a „Családi Lapok"-
ba irt cikkeket. 

III, Gömöri egyházmegyében. 
Egyházlátogatások. Főesperes meglátogatta Baradna, Betlér és Deren-

csény egyházakat. Lelkész választási és iktatási ügyben megjelent Hisnyón, 
Jolsván, Restéren, Süvetén, Gömörhosszuszón, Gömörpanyiton, Eelsösajón, 
tanitó választási ügyben részt vett Vizesréten és Dombosmezőn, lskolaszen-
telési ügyben Süvetén. 

Unnepélpek' Zelenka Pál püspök emiekére a gyászistentisztelet, továbbá 
a hazafias és egyházi ünnepélyek az egyházmegye minden egyházaiban meg-
tartattak. Templomszentelési és aratási ünnepélyek tartat tak Alsósajón, Balog-
pádáron, Jolsván, Gömörhosszuszón és Murányhosszuréten. Nagyobb ünne-
pélyesség keretében avattatott fel Gömörpanyiton a megújított templom és 
torony. Kopárhegyen a megújított imaház, a nagy költséggel épült tanterem 
és tanitólak rendeltetésüknek ünnepélyesen adattak át. 1910. aug. 19-én Sza-
badoson Holéczy Sámuel lelkész 40 éves papi jubileuma tartatott . 

2. Az egyházpolitikai törvények hatása. Alsósajón két vegyes házas-
pár javunkra adott reversálist. Dobsinán 3 vegyes pár menyasszonya egyházunk 



— 38 — 

kárára adott reversálist, 1 pár javunkra kötött egyességet. Egyházunkba egy 
gör. kath. nő tért át. A róm. kath. egyházba áttért egy törvénytelen dobsinai 
fiu Rozsnyón, és egy beszterczebányai vasutas neje. Lubényban két vegyes 
házaspár kárunkra adott reversálist. Jolsván éber figyelemre van szükség a 
róm. kath. egyház lelkészével szemben. Rozsfalván egy házaspár nem vette 
igénybe az egyházi áldást, egy téritvény javunkra adatott. Murányhosszuréten 
a régebben nazarénusokká lettek ragaszkodnak ezen hitükhöz, de u jabb köve-
tőket nem találnak. Oláhpatakán egy téritvény javunkra adatott. Ratkón térit-
vény javunkra két esetben adatott. Ratkósebesen egy esetben adtak javunkra 
téritvényt. Rozsnyón kárunkra adott téritvényt egy idegen férfi, javunkra adott 
téritvényt 5 egyén. Áttért hozzánk 1, tőlünk 1. Sajógömörön a szórványban 
egy téritvény javunkra adatott . Szirken a róm. hath. egyházból két nő tért 
át hozzánk. 

3. Fontosabb intézkedések: Felsősajón az egyházközség azon határo-
zatai, melyek szerint a lelkész által létesített gyümölcsös befektetési értéke 
1549 koronában lett megállapítva, megerősíttettek. A pelsőczardoi leányegyház 
és az anyaegyház lelkésze között kötött föld és rét munkaváltságának szer-
ződése megerősíttetett. Eszerint a leányegyház lelkészének váltságul további 
intézkedésig évi 60 koronát fizet. Bencze Sámuel igazgató megbízást nyert 
arra, hogy Sarudy Gyula lelkészt betegsége alatt helyettesítse Sajógömörön. 
Megerősíttetett azon ajándékozási szerződés, a melyszerint Szontagh Aladár 
rozsnyói ügyvéd kuntapolcai birtokilletöségéböl temetőnek mintegy 677 négy-
szögölnyi területett ajándékozott az egyháznak. 

4. Hivatalbeli változások: Az egyházi felügyelök közül leköszönt : 
Szontagh Andor Hámosfalván, Járossy Endre Jolsvatapolczán, Dr. Kengyel 
János Nagyszaboson, dr. Adriányi János Oláhpatakon Megválasztattak : báró 
Hámos Antal Hámosfalván, dr. Gaál Gusztáv Jolsvatapolczán, Molnár Lajos 
Nagyszaboson, dr. Adriányi János Oláhpatakán. 

A lelkészek közül leköszönt: Nádassy János Felső-Sajón, Velky János 
Gömörhosszuszón, Chalúpka János Gömörpanyiton, Szkalos Emil Süvetén, 
Krieger Mihály Nagyszaboson, Honéczy Ödön Ujvásáron, kik közül Nádassy, 
Velky és Honéczy nyugalomba vonultak. 

Megválasztattak: Palásti Árpád Gömörhosszuszón, Petro Elek Gömör 
panyiton, Bódy János Hizsnyón, Chalúpka János Jolsván, Maloveczky János 
Restéren. 

A segédlelkészek közül : leköszönt Rozsnyón Fábry László, Jolsván Pod-
horányi Kálmán. Megválasztatott: Oláh Károly Rozsnyón. 

A tanítók közül : Meghalt Danis János Ratkón, Parobek Márton Polosz-
kon, Éhn András Ratkósebesen. Nyugalomba vonult: Hrvol Dániel Gesztesen, 
Poltz Márton Jólészen, Klinczkó Sámuel Ratkón, Ghlebus György Restéren, 

• Pakan Dániel Rekenyeujfaluban. Leköszönt: Jármay Tivadar Henczkon, Babel 
András Balogéren, Ochtinzsky György Geczelfalván, Sztachó János Kisszaboson, 
Steinhübel Lajos Kecsőn, Pásztor Sámuel Babaréten, Nagy Lajos kántor 
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Nagyrőczén, Klinczkó Sámuel Ratkón, Breuer János Gerliczén, Koczka István 
Szászon. 

Megválasztattak: ifj. Kotula József Baradnán , Hrvol János Genesen, 
Benedikt; András Geczelfalván, Michalik Gusztáv Kisszaboson, Steinhübel 
Lajos Jólészen, Geyer Gusztáv Kecsőn. Kordos János ideiglenes kántornak 
Nagyrőczén, Klinczkó János Ratkón, Bábel András Poloszkon, Fakla János 
Gerliczén, Bjalek István Szásza, Leng Pál Jenő Restéren. 

5. Alapítványok és hagyományok: Alapítványt tettek: Jolsvatapolczán 
Gaál Gusztáv felügyelő orgona alapra 100 korona, Gerliczén iskolaépitési 
alapra 340 korona, a rozsnyói ev. női gyámintézet Terray Gyula 25 éves 
főesperesi működésének emlékére 300 korona, Mészáros János szülei emlékére 
100 korona, árvaházra szintén 100 korona, Kuntapolczán Szontagh Aladár 
rozsnyói ügyvéd egy 550 korofia értékű földterület adományával temető 
alapot létesített. Ratkón Haluška András és neje 200 korona alapítványt 
tettek. Több egyházközségben az egyházi alap te temes összeggel gyarapodott, 
igy Rozsnyón a torony és harang tőke 2358 koronával, ugyanott a filléregylet 
alap 1762 koronával. 

A rozsnyói ker. árvaház alapjai 2310 koronára emelkedtek. A gömöri 
egyházmegye papi értekezlete Terray Gyula elnökének emlékére 250 korona 
alapot gyűjtött. A gömöri egyházmegye közönsége pedig Terray Gyula főes-
peresi működésének 25 éves emlékére gyűjtés ut ján 1500 korona alapot létesített. 

Derencsényben Gallo Juliánná az egyháznak végrendeletileg 40 koronát 
hagyott. Ratkón özv. Palicz Mártonné régebbi alapját 100 koronával emelte. 
Az alapítványok és hagyományok összege az itt fel nem sorolt sok kisebb 
alapítvány- és hagyománnyal együtt volt 13189 korona 36 fillér. 

Az egyházak és iskolák kaptak 33976 korona 36 fillér. 
Jótékony célokra pedig fordítottak . . . . 25257 korona 57 fillér. 
Nagyobb adományt kapot t : Gesztes 1859 korona 96 fillért, Murány-

hosszurét 2377 korona 11 fillért, Kopárhegy 1126 korona 79 fillért, Rozsnyói 
főgimnázium 3110 korona 99 fillért, rozsnyói ker. polgári leányiskola 16605 
korona 51 fillért, a rozsnyói ker. árvaház 5501 korona 30 fillért, Szirk 500 
koronát, Turcsok 200 koronát, Hizsnyo Fülöp Koburg hercegtől és Heinzelmann 
Bélától 500 koronát, Sajógömöri polgári iskola 11700 koronát. Jótékony s 
egyéb célokra kiadtak: Csetnek 200 koronát, Dobsina 486 koronát, Nagy-
rőcze 500 koronát. 

Rozsnyói főgimnázium adott jótékonycélra 3615 koronát, rozsnyói ker. 
polgári leányiskola ösztöndijakra és egyebekre 420 koronát, rozsnyói ker. 
árvaház árvák el tar tására 17080 koronát, sajógömöri polgári iskola adott 
790 koronát. 

6. Építkezések, javítások: Uj iskolát épített Gesztes 5115 korona, Kis-
gencs 5377 korona, Hizsnyó 14000 korona, Kopárhegy 10000 korona, Kisperlász 
12500 korona kiadással iskolát és tornyot épített. Turcsokon az új iskola 
16701 korona költségbe került. Javításokra és tatarozásokra kiadtak az egy-
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házak : Alsósajó javításokra 540 koronát, Balogpádar 339 korona, Meleghegy 
374 korona, Baradna iskolára 867 korona, Gesztesen az úrbéresek iskolára 
2800 korona, Dobsina lelkészlak és temetőre 1453 korona, Felsősajó épületek 
rendbentar tására 314 korona, Markuska iskolára 1000 korona, Hámosfalva 
melléképületre 766 korona, Gacsalk templomfedésre 2000 korona, Berdárka 
épületeinek rendbentar tására 377 korona, Murányhosszurét épületeinek rend-
bentar tására 2504 korona, Mártonháza épületek javítására 700 korona, Nagy-
szaboson a templom külsőleg 3000 korona költséggel rendbehozatott , Nandráson 
a templomnak és toronynak rendbehozatala most van folyamatban, Ratkósebes 
melléképületekre 1416 korona, Restéren a lelkészlak megujitása 6935 koro-
nába került, Rozsnyó egyházi épületek ta tarozására költött 740 koronát, 
Csúcsom 719 koronát. 

Rozsnyói ker. árvaház 448 koronát, Sajógömör javításokra s egyebekre 
516 koronát, Sajóréde templom és toronyra 4800 koronát, Sebespatakon épü-
letekre 2050 koronát, Rekenyeujfalu építkezésre 1360 korona, Szabados épü-
letekre 401 korona, Szirk javításokra 671 korona, a templom javítására és beren-
dezésére 3364 korona, Vizesrét u j tanitói lak építésére 5100 koronát fordított. 

Az építkezések és javítások összege az itt fel nem sorolt összegekkel 
együtt kitesz 128,470 korona 35 fillért 

8. Szerzemények: Taneszközökre kiadott Balogrussó 131, Gömörlipócz 
126, Dobrapatak 162, Baradna 150, Balogér 227, Rónapatak 152, Dombos-
mező 121, Hámosfalva 224, Hizsnyó 147, Baráttelke 124, Babarét 140, 
Eszterézs 160 koronát. Felsősajó a lelkészi tagban 500 darab beültetett gyü-
mölcsfát 500 koronáért szerzett meg. Gömörrépás 198 korona értékű iskolai 
padokat szerzett. A sajógömöri polgári fiúiskola részben könyvtára, részben 
természetrajzi szertárának gyarapítására 740 koronát költött. Sebespatak 
iskolai padokra kiadott 180 koronát. Szirk a templom kerítésének befásitásá-
hoz 239 korona értékű facsemetét szerzett, tornyába pedig egy 250 korona 
értékű ú j kis harangot vett. 

A szerzemények összes értéke, beleszámítva azokat is, melyek itt rész-
letesen felsorolva nincsenek, kitesz 5372 koronát. 

9. Mozzanatok. 1910. augusztus 20-án szük családi körben ünnepelte 
meg 50 éves lelkészi jubileumát Koncsek János sajórédei lelkész. 

1911. év tavaszán ünnepelte egyháza körében 25 éves jubileumát Éhn 
Sámuel ratkósebesi kiváló tanitó. 

Ratkó városa az egyház iskolájának újból való felépítésére 40000 koro-
nát szavazott meg. 

Mint kiváló mozzanat említendő meg, hogy Szlopovszky Károly bugyik-
falvi lelkész 10 évi lelkészi működése alatt az anya és leányegyházakban 3 
templomot, 3 iskolát és egy paplakot istenfélő hithű népével együtt részben 
megújított, részben új ra épített. A hivők kicsiny serege 50 ezer koronát meg-
haladó áldozatot hozott e célra. A lelkésznek segitő munkatársa volt ezen 
munkájában Braxatórisz József gondnok. 
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1910. augusztus 21-én szenteltetett fel a 10000 koronába került gyö-
nyörű süvetei iskola. 

1910. december 4-én felszenteltetett a kisperlászi megújított templom 
és iskola. 

A magyar istenitiszteletek mindazon helyeken, a hol behozattak, szor-
galmasan megtartatnak, sőt évente szaporodik azok száma, mint Babaréten, 
Nagyszaboson, Nandráson és Gömörrákoson a tanév magyarnyelvű istenitisz-
telettel nyiit meg. 

Uj tanítói állás szerveztetett Turcsokon. 
Irodalmilag működtek: Járossy Mihály balogpádári, Kármán István 

nandrási, Smid István rozsnyói lelkészek. 
Adósságot törlesztett Kuntapolcza 855 koronát, Ratkósebesen a központi 

pénztár 150 koronát, ugyanott az anyaegyház pénztára 390 koronát. Rozsnyó 
régi tartozásaiból tőke-kamat cimen 2057 koronát törlesztett. Vizesrét építési 
tar tozásából 200 koronát. Lehelfalva iskolaépitési kölcsönének visszafizetésére 
3000 koronát fordított. 

Zsolnai zsinat 300-as évfordulóján részt vett főesperes és imát mondott. 
Poprádon mint a püspök helyettese vezette a közgyűlést. 

IV. Hegyaljai egyházmegyében. 
Egyházlátogatás: A főesperes meglátogatta Ujcsalánost, ahól az u j 

templom felszentelés! ünnepélyén a régi imaháztól elbúcsúztatta az egyház 
népét. Megjelent Tályán, Hernádvécsén, s mindkét helyen a megválasztott 
lelkészt hivatalába beigtatta s ezzel kapcsolatos teendőket elvégezte. Miskolczot 
lelkészválasztási ügyben 5-ször látogatta meg. Sajókazán egy izben elnök-
társával együtt s egy alkalommal a kurityáni leányegyháza látogatásával egybe-
kötve kétszer jelent meg lelkészválasztási és az uj iskola felavatása ügyében. 

ünnepélyek: Ózdon a gyermeksegélyző nőegylet 25 éves fennállásának 
emlékünnepén s az uj óvoda épület felavatásán részt vett az egyház, mely 
alkalommal buzgó imában áldást kért a nemes hivatásu nőegyletre s a 
gyermeknevelés nagy munkáját végző óvoda uj épületére, Tályán a ref. 
testvérekkel együtt protestáns felolvasások tartattak két hetenkint a böjti 
időben. Újcsalános egyházközség egyházi életében az elmúlt év a magasztos 
ünnepek örökké emlékezetes esztendeje lesz. 1910. év október 2-án ment 
végbe a templomnak ünnepélyes felszentelése, melyet Terray Gyula gömöri 
főesperes végzett igen nagy számú közönség jelenlétében. Néhai Zelenka Pál 
püspök emlékére a gyászistení tisztelet az egyházmegye valamennyi egyházában 
megtartatot t . 

Egyházpolitikai törvények hatása: Abaujszántón két reversálist adtak 
a r. k. egyház javára. Kassa II. egyházban 6 és pedig kettőt az ev., négyet 
a róm. kath. egyház javára. Miskolczon a 17 r. katholikussal vegyes pár 
közül 7 pár nem kötött egyezséget a gyermekek vallására nézve, 10 pár 
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azonban egyházunk javára kötötte azt meg. Annál fá jdalmasabban kell azon-
ban szemlélni a diasporában lakó hivek pusztulását. Az Egerig ter jedő 
szórványokban az elmúlt évben 8 egyén tért át a r. kath. egyházba. Ózdon, 
főként a vegyes házasságok kötésénél tapasztalható az egyházpolitikai törvények 
káros hatása, a hol is mindenféle befolyással igyekszik a r. kath egyház az 
ev. egyház kárára kötendő egyezségre rábírni az evang. felet, egyébiránt 
ottan egyházunk is résen van s igen sokszor sikerült már elhárítani a fenyegető 
bajt. Ránkon az Amerikába való kivándorlás hátrányosabb az egyházra, mint 
a pol. törvények. Sajókaza szórványaiban az ide- és odavaló áttérések ki-
egyenlítik egymást. Stósz szórványaiban a hivek lelki gondozása a rossz 
közlekedési viszonyok és az anyagi erő hiánya miatt nehezen teljesíthető. 

Fontosabb intézkedések: Tályának engedély adatott arra, hogy lelkész-
lakának felépithetése végett az egyházkerület pénztárából 500 korona kölcsönt 
felvehessen. Felsőkemenczének melléképületek emelésére, Fancsainak az iskola 
befedésére, Abaujszántónak templomi felszerelésekre s 200 korona kölcsönnek 
saját toronyalapjából való felvételre adatott engedély. A miskolczi egyháznak 
kölcsön felvételére vonatkozó határozata helybenhagyatott. Tályán, Stószon, 
Miskolczon és Sajókazán a lelkészi hivatal megüresedvén, az egyház gondozása 
s az állások betöltésére nézve a szükséges intézkedések megtétettek. 

Hivatali változások'- Radványi István egyházmegyei felügyelővé, Turóczy 
Pál pedig főesperessé újból megválasztattak. Dr. Brósz László esp. ügyész le-
mondván, helyére dr. Eöttevényi Nagy Elemér kassai jogtanár választatott 
meg. Az egyházfelügyelők közül meghal tak : Klein Pál és Kinszky Károly 
hernádvécsei felügyelők. Lemodot t : Zelenka Lajos Arnóton. Megválasztatott : 
Markó István Arnóton. Ferjencsik Miklós főmérnök Ózdon. A lelkészek közül 
meghal t : Zelenka Pál Miskolczon. Lemondtak : Harsányi István Hernádvécsén* 
Petró Elek Sajókazán. Megválasztattak: Csók György Miskolczon, Wallentínyi 
Aladár Hernádvécsén. Ligeti Ede Sajókazán. A segédlelkészek közül : Ózdon 
lemondtak: Zoltán Emil, majd Palásti Árpád. Megválasztatott: Mandl György 
Ózdon. A tanitói ka rban : Kassán a beszüntetett elemi népiskola tanítói az 
ottani polg. leányiskolánál nyertek alkalmazást. 

Hagyományok, alapítványok : Kassa I. egyházban néhai Stenczel Mihály 
végrendeletileg 2000 koronát biztosított az egyháznak — fenntartva azonban 
özvegy neje részére a haszonélvezeti jogot. Id. Halykó Mihály presbiter vég-
rendeletileg 200 koronát hagyományozott az egyháznak. Özv. Horák Józsefné 
szül Schwartz Irén 300 koronát, özv. Csicsovszky Károlyné szül. Gerhard 
Auguszta pedig 200 koronát adományozott a rozsnyói ker. árvaháznak. 

Kassa II. egyházban id. Halyko Mihály végrendeletileg 200 koronát 
hagyományozott az egyháznak. 

Stószon Sikerle Emilia erdőbényeí lakos elhunyt édesapja Sikerle Mihály 
nevére 500 koronás alapítványt tett, hogy annak kamatai Sikerle Mihály réz-
műves egyházi adójaként évente az egyház céljaira fordíttassanak. 



i -- - -

- 43 — 

Tályán Kresz János kassai lakos még az 1908. év junius 10-én földek 
vásárlása céljából 100 koronás alapítványt tett, mely a tályai egyház javára 
a népbanknál van elhelyezve, s mely ez idő szerint 130 korona 84 fillér. 

Az összes hagyományok és alapítványok főösszege az egész egyház-
megyében 3530 korona 84 fillér. 

Adományok : Az egész egyházmegyében az ajándék tárgyakon kivül az 
összes adományok főösszege: 29477 kor. 61 fillér. Nagyobb adományok: Az 
abaujszántói egyháznak: Patay Tiborné szül. báró Prónay lfigenia 1000 
koronát adományozott. Kövér János pedig kántori diját 300 koronát. Össze-
sen 1300 korona. 

Építések, javítások: Abaujszántó összes épületeinek rendbehozására 
költött 287 kor. 65 fillért. Arnot egyházi épületeinek rendben tar tására és 
javítására 634 koronát adott ki. Diósgyőr épületeinek fenntar tására és javí-
tásokra 176 kor. 46 fillért költött. Fancsal javításokra 319 kor. 72 fillért. 
Kassa II. egyház épületeinek rendbe hozására 231 kor. 12 fillért. Miskolcz 
javításokra, világításra és fűtésre összesen 7486 kor. 12 fillért. Stósz javí-
tásokra 256 kor. 61 fillért. Tállya a paplak renoválása s a javítás eszközlé-
sére összezen 3401 kor. 70 fillért adott ki. 

A részleges építkezések és javítások összege: 12834 kor. 84 fillér. 

Sajókazán az egyház régi és szűk iskolája helyett 4227 kor. költséggel 
ujat épített. Ujcsanálos temploma építését befejezvén, a biztosíték levonásá-
val a vállalkozónak 30497 kor. 76 fillért fizetett ki. A lelkészlak melléképü-

- leiének és. pincéjének építéséért kiadott 1571 kor. 21 fillért. Összesen 32068 
korona 97 fillér. 

A teljes építkezések értéke az egész egyházmegyében : 36295 kor. 97 fill. 
Az egész egyházmegyében az egyházak teljes és részleges építkezésekre 

kiadtak összesen : 49130 kor. és 81 fillért. 

Mozzanatok: Abaujszántón Báró Majlot tállvai lakos, nagybirtokos egy 
használatban beomlott pincét ajándékozott az egyháznak, melyet az egyház 
felépíttetett. Diósgyőrnek kedves vendége volt f. év május hó 7-én Hermann 
Pál Marknenkirchen, szászországi ev. lelkész, a Gusztáv Adolf egylet lipcsei 
központjának kiküldöttje személyében. Nevezett lelkész tudomást szerzett az 
egyház állapotáról s hitéletéről, résztvett ugy az anyaegyházban, mint a fiók-
egyházban az istentiszteleten, mindkét helyen gyönyörű beszédet intézett a 
hívekhez, az anyaegyházban a lelkész tolmácsolásával, mindkét helyen a 
lelkész tolmácsolta az egyház mély háláját a Gusztáv Adolf egylet eddigi 
nagylelkű támogatásáért . A vallás és közokt miniszter az iskolánál második 
tanítói állás szervezéséhez f. é. szept. 1-től a tanítói fizetés kiegészítésére 
évi 900 koronát engedélyezett. Fancsalban bár az adóalapi segelyből folyó-
sított 810 kor.-nyi és a fancsali képviselőtestülettől iskolasegély cimén meg-
szavazott 500 kor -nyi segélyek nagyban hozzájárulnak az egyházközség hivei 
terhének a könnyítéséhez, a híveknek mégis oly nagy egyházi terhük van. 
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hogy a lelkésznek nagy fáradságába kerül a hiveknek megnyugtatása, az egy-
házhoz való ragaszkodásnak megóvása. Hernádvécsén megalakult a „Gazda 
Kör," melynek elnökévé 6 évre az ev. lelkész választatott meg s ezáltal mód 
lett nyújtva arra, hogy az egyház érdekeit a lelkész szükség esetén megóv-
hat ja , közelebbi érintkezésbe jutva a nagyközség idegen felekezetbeli lakosai-
val is. Kassa I. egyházban a kibővített polgári leányiskolába a várt 125 
növendék helyett 168 iratkozott be. Ózd a templom és paplak építéséből 
eredt súlyos adósságától a mult év végén megszabadulván, az adósság tör-
lesztésére fordított s külön megadóztatás ut ján eddig befolyt járulékokból s 
a remélt segélyekkel a reformáció 4 százados évfordulójának emlékére ..Luther 
alap"-ot létesített, hogy majd a nagy emlékünnepen egy, az egyház 
céljait szolgáló alappal rendelkezzék. 

A Sajókazához tartozó jászfalvi leányegyház iskoláját és a tanítói lakást 
rendbehozta s erre a szükséges pénzt a saját körükben és a szomszédos ev. 
egyházakban gyűjtötték össze. A tanítói állás szervezése folyamatban van s 
a tavalyi kérvény, amennyiben a vallás és közoktatásügyi miniszter költség-
vetés hiányában visszaküldte, ú j ra felterjesztetett . 

Stósz csécsi missiójában kívánatos volna az istentiszteleteket Szepsiben 
megtartani. Mivel a ref. templomot e célra nem engedik át, a lelkész jövő-
ben valamely magánházban fog istentiszteletet tartani. 

A tállyai lelkész Szerencsen és Mádon az állami népiskolában teljesített 
hitoktatást. 

Ujcsanálos egyháza az uj templom építésére és berendezésére eddig is 
fordított és még fordítandó közel 42000 kor. költség fedezésére a kerületi 
pénztárból már eddig 11163 kor. kölcsönt volt kénytelen felvenni s a még 
hátrálékos építési tartozás kifizetésére további 3000 korona felvételére kény-
szerül. A templom építésében példás buzgóságot tanúsító egyházközség ily 
súlyos viszonyok között csakis a közegyház támogatásával szabadulhat meg 
a nyomasztó tehertől. 

Irodalmi munkásság. Abaujszántón Czékus László lelkész az „Őrálló" 
és az „Evang. Lap"-ban kisebb-nagyobb cikkeket és bírálatokat irt. Hernád-
vécsén Wallentinyi Aladár lelkész dolgozott a Budapesten megjelenő „Ev. 
Lap"-ban Kassa I. egyházban Möhr Béla lelkész készítette és kiadta az egy-
ház évkönyvét. (31-ik évfolyam). Alkalmi cikkeket írt a helybeli német lapba. 
Steiger Ferencz polg. leányiskolái igazgató kiadta az intézet értesítőjét. Kassa 
II. egyházban. Homola István lelkész állandó munkatársa a „Protestáns egy-
ház és iskola" c. lapnak. Rendes munkatársa az „Ev. Örálló"-nak s az „Ev. 
Lap"-nak, melyekbe több cikket irt „Stószon Hoffmann Károly lelkész munka-
társa több politikai napilapnak és a „Glaubensbote für die Zips" c. egyházi 
lapnak 
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V. Kishonti egyházmegyében: 
1. Egyházlátogatás'. A főesperes megjelent Keczegén s felavatta az 

újonnan épült templomot. 
2. ünnepélyek'. Az egyházmegye összes gyülekezetei megünnepelték 

mult év aug. 18-án Őfelsége születésének 80-ik évfordulóját, a folyó évben 
pedig az arra kitűzött vasárnapon néhai Zelenka Pál püspök emlékére gyász-
istenitiszteletet tartottak. 

Az egyházmegye testvéries örömmel vett részt küldöttsége utján, a gö-
möri egyházmegye uj felügyelőjének, Kubinyi Gézának Rozsnyón történt be-
iktatási ünnepélyén, valamint táviratilag üdvözölte ugyanazon egyházmegye 
íőesperesét Terray Gyulát udv. tanácsosi méltósággal történt kitüntetése alkal-
mából. 

Rimafűrészen az uj iskola-épület avattatott fel ünnepélyesen mult év 
október 9-én, Rimaszombat pedig uj felügyelőjének Boczkó Dánielnek, hiva-
talba iktatását rendezte szép ünnepélylyé a reformátio emlékünnepével kap-
csolatosan. 

3. Hivatalbeli változások. Egyházmegyei jegyzővé dr. Wallentínyi Dezső 
főgimn. tanár, törvényszéki birákká dr. Fornéth Gyula vármegyei főjegyző és 
dr. Meskó Miklós vármegyei tiszti főorvos választattak meg. 

Az egyházközségi felügyelők közül Kubinyi Aladár elhunyta következté-
ben Rimaszombat Boczkó Dánielt, Várgede pedig báró Hámos Antal ország-
gyűlési képviselőt választotta meg felügyelőjévé. 

A lelkészek sorából Vansza János rimafűrészi a folyó évi junius 15-től 
nyugalomba lépett. Ugyancsak nyugdíjjogosultságot nyert Hanesz Sámuel tiszolci 
lelkész, de még nem hagyta el állását. 

Segédlelkészi híványt hárman nyertek, u. m. Bienik János a volt rima-
fűrészi Vansza János mellé, Hanesz Hugó atyja oldala mellé Tiszolczra és 
Kuzmányi Jenő dr., Argay György klenóczi lelkész mellé, akik azonban egy-
házmegyénk köréből időközben valamennyien eltávoztak. 

A tanitók sűrűn váltakoztak a mult év folyamán, nevezetesen : Cseren-
csényben Kovács András nyugalmaztatott s helyebe Klaudinyi Lajos, Orlaj-
töréken az elköltözött Hrvol Lajos helyébe Novák Sámuel, Bakostöréken a 
nyugalmazott utóbb elhunyt Kicsiny Gusztáv helyébe Pápay Károly, Kőhegyen 
az eltávozott Klinczkó István helyébe ifj. Szabó Dániel, Rimabányán a nyu-
galmazott Molnár Gusztáv helyébe Novák László, Hacson az eltávozott Pánik 
Lajos helyébe Koszka István, Rimaráhon Breyer János , Válykon Scholtz Pál 
és Telepen a nyugalomba lépett Németh János helyébe Klinczkó István vá-
lasztatott meg. 

4 Hagyomány, alapítvány. Rimaráhón néhai özv. Huszka Jánosné szül. 
Adamcsok Ilona 50 koronát hagyományozott az egyházra. A Rimaszombatban 
elhunyt Fejérváry János végrendeletileg negyvenezer kor. családi alapítványt 
bízott az egyesült prt. főgimnáziumra, a családjából származó egy fiu és egy 
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leány neveltetésére. Ugyanő a várgedei missiói egyháznak egy közbirtokossági 
kőbánya osztalék jogot hagyományozott és ottani sírjának gondozására 200 
korona alapítványt tett . 

5. Adományok. Az adományok főösszege az egyházmegyei egyházakban 
6670 korona 95 fillér. Nagyobb adományok vol tak: Klenóczon harangra 1110 
korona, melyből 480 kor. Amerikából érkezett. Nyustyán harangalapra küldött 
Amerikából Hrobony Mihály 235 koronát. Rimabrézó kapott rimakokovai 
Knöpfler Károlytól 450 koronát. Keczegén a templomra gyűjtött Lehoczky 
István Amerikában 523 koronát, egyháztagoktól befolyt 838 korona 50 fillér, 
Sztano György gyűjtése 580 kor. 29 fillér. Tiszolczon a hívektől 467 korona 
10 fillért. Ugyanott a takarékpénztártól 1200 kor. Rimatamásfalván 100 kor. 

6. Építkezések. Cserencsény és leányegyházai 467 kor. 29 fillért, Felső-
pokorágy 2113 kor. 30 fillért, Klenócz templomának eternittel való betedésére 
5000 kor., Nyustya 750 koronát, Osgván 230 kor. 06 fillért, Rimabánya tanitó-
lakra 1200 koronát,- Rimabrézó 414 kor. 28 fillért, Rimafürész uj iskolára 
16000 koronát, Keczege uj templomára 3330 kor. 03 fillért, Tiszolcz 1896 kor. 
74 fillért, Rimaszombat 700 koronát, Várgede 128 kor. 48 fillért fordított 
épületeire. Cserencsény Biess Elemér egyházfelügyelőtől kapott épületjavításra 
250 koronát. 

Az építkezések és javítások főösszege 32480 kor. 18 fillér. 

7. Közérdekű mozzanatok. Tóthegymeg u j iskolát épít. 
Bakostöréken a nazarénismus igyekezett befészkelődni, de a lelkész résen 

állt s meggátolta a betolakodást. 
Kőhegyen a leányegyházközséget, volt tanítója Klinczkó István panaszára, 

a vármegyei közigazgatási bizottság 500 kor. hátrálékos ötödéves korpótlék 
megfizetésére kötelezte. Ez ügy utóbb az egyházmegyei elnökség hatáskörébe 
utaltatott, mely a fizetési kötelezettséget a gyülekezet ellenében nem találta 
megállapíthatónak. 

Klenóczon az anabaptismus konkolyvetése azt arat ta , hogy 18 egyén a 
budapesti anabaptista egyházközség tagjává l e t t : mind olyan előéletűek azon-
ban, kiknek e példája a többi hívekre nem gyakorol vonzó hatást. Az egyház-
község iskolaügyének rendezése kedvező fordulathoz jutott, s kilátás van arra, 
hogy 5 tantermes uj iskola fog épülni az eddigi 4 mellé s a tanítók száma 
9-re emeltetik. Az egyházközség a politikai községgel egy rétre nézve csere-
szerződést kötött, melyet jóváhagytam. 

Rimabrézon az egyházközség néh. Líszkay János volt lelkésze emlékének 
ujabban azzal áldozott, hogy sirját a r imamuránysalgótarjáni v. m. r. társaság 
által ajándékozott vasrácscsai kerítette körül. 

Rimaráhó u j iskolát épít. 
Rimaszombat az orgona fuj tatásához villamos motort alkalmazott, melyet 

Angster József pécsi orgonagyáros szerelt. 
8. Irodalmi munkásság. Dzurányi Dezső cserepesi lelkész a sáros — 

palonczai egyházközség történetét dolgozta fel s azt a Tranovszky-naptárban 



f 

- 47 -

közölte. Kemény Lajos osgyáni lelkész s esp. főjegyző több egyházi éneket 
és imádságot szerzett s az Evang. Családi Lapokba irt. Breuer János rima-
ráhói tanitó Zirnan Ede és Koléner Sándor képes és jelképes számolókönyvét 
s ahoz az Útmutatót német nyelvre fordította. 

VI. Liptói egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. A főesperes több ízben jelent meg elnöktársával együtt 

a lelkészi hivatal átvétele, lelkészjelölés, lelkészválasztás és beiktatás céljából 
Királylehotán, Rózsahegyen, Tarnóczon, Pribilinán és Szentivánban, az elemi 
népiskolai vizsgák idején Boczabányán, uj iskolák felavatása végett pedig 
Csorbán, Wychodnán, Kisbobróczon és Vavrinán. 

ünnepélyek: Kispalugyán az uj temető ünnepélyességgel egybekötve 
adatott át rendeltetésének. Néhai Zelenka Pál püspök emlékére a gyászisten-
tisztelet, úgyszintén az egyházi ünnepek az egyházközségekben megtartattak. 

Egyházpolitikai törvények hatása: Csorbán az ev. tanitó róm. kath. 
leánynyal kötött házasságot. A tanitó az egyházi hirdetést nem vette igénybe 
s igy nem volt a lelkésznek módjában a házasságot megakadályozni. Vázseczen 
a közöny az egyházzal szemben terjed, s hamis próféták csábítják az ingado-
zókat az elpártolásra. Szentpéteren sok utánjárással és kellemetlenséggel jár 
az anyakönyvezés. Egy szülött az állami anyakönyvből az anyakönyvvezető 
hibájából kimaradt, az az nem vezettetett be s a helyett, hogy az anyakönyv-
vezetőt vonták volna felelősségre, a szülőknek támadt ebből nagy kellemetlen-
ségük. Királylehotán a jegyespárok 88°/o-a mellőzi az egyházi hirdetést, de 
gyakran mellőzik a hívek az egyházi hirdetést : Szentivánban és Verbicza-
szentmiklóson is. Kelecsényben egy id. özvegy ember nem hirdettette magát, 
egy 60 éven felüli vőlegény mellőzte az egyházi esketést, egy hajadon rever-
sálist adott és a róm. kath. templomban esküdött 

Eontosabb intézkedések'- Szentpéteren, mivel a főszolgabíró nem engedte 
meg, hogy az egyház a község közepén építsen uj iskolát, dacára annak, hogy 
a megyei közigazgatási bizottság a terveket megerősítette, ezért az épités a 
jövő évre halasztatott s a régi iskola fog emeletre felhuzatni. Rózsahegyen 
az egyház lélekszámban évről-évre gyarapodik, az egyház emiatt u j templom 
iskola és paplak építését tervezi s a városhoz fordult, hogy e célra ingyen 
telket adjon, vagy legalább jutányos árban. Szélporuba leégvén, a tervezett 
iskola felépítését a jövő évre halasztotta. Jálocz iskola építési terve megerő-
síttetett. Uj tanítói állomást szervez s arra fizetés kiegészítésért a Cultusz-
miniszteriumhoz folyamodott, de miután a kérvény elintézve még nem lett, az 
építésbe bele nem fogott. 

Hivatalbeli változások: Az egyházmegyében: lemondott Ruzsiák János 
esp. felügyelő, helyébe megválasztatott dr. Burján József rózsahegyi orvos. 
Esperesnek most már harmadízben Simkovic János választatott meg. Alespe-
resnek Jánoska György, esp. II-od felügyelőnek pedig dr. Kállay József liptó-
szentmiklósi ügyvéd választattak. Lemondott Simkovic Iván esp. segédlelkész 
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s Szuhányba távozott. A lelkészek közül: meghalt Király Kálmán Szentiván-
ban, nyugalomba vonul t : Kovalevszky Imre Rózsahegyen, eltávozott Beblavy 
Miklós Királylehotáról Szobotisztre, Bázlik Mihály Pribilináról Nagyszalatnára, 
Bella Mátyás Rózsahegyre. Megválasztattak : Peressényi Sámuel Királylehotán, 
Dzurányi Dezső Szentivánban, Bella M. Mátyás Rózsahegyen, Neckár Pál 
Tarnóczon. 

A segédlelkészek közül: lemondott Neckár Pál Verbiczaszentmiklóson. 
A tanitók közül : el távozott : Pafkó Mihály vázseczi Abosra, Scholtz Pál 

vichodnai Válykóra, Puchy György jamniki Tarnóczra és Krizsan Emil kis-
porubai tanitók, — nyugdíjaztattak : Ruhmann Jenő Pribilinán, Harmann Ká-
roly Boczabányán, Dobisz András Jakabfalván, Beniács János Németlipcsén. 
Megválasztattak : Székely Mihály Pribilinán, Priviczky Ádám Kisporubán, Puchy 
György Tarnóczon, Hrivnyák Emil Kisbobróczon, Siska János Szélporubán. 

Hagyományok és alapítványok nem voltak. 
Adományok főösszege az egyházmegye egyházaiban 17259 kor. 40 fdlér. 
Építkezések, javítások * főösszeg 70,360 korona. Uj iskola építésre kiadtak : 

Csorba 15000 kor., Východná 38300 koronát, épületjavitásra Hybbe 4500 kor.-t, 
Kokova iskola átalakításra 7500 kor., Pribilina lelkészlakra 800 kor., Dovalló 
iskolára 3000 kor., Rózsahegy lelkészlakra 700 kor., Jakabfalu uj harmoniumra 
560 koronát. 

Mozzanatok: Vázseczen nagy az elkeseredés, hogy az egyetemes adóügyi 
bizottság az államsegélyt az egyházi adó csökkentésére még mindég nem 
folyósította. Szentpéter. A vallás-erkölcsi állapot az egyházban kielégítő, a nép 
az istentiszteleteket szorgalmasan látogatja és vallás-erkölcsi iratokat szorgal-
masan olvas. A baptizmus ter jedése az egyház kebelében megszűnt, a régi 
apostaták, akik az egyháztól elszakadtak, kitartanak ugyan tévtanaik mellett 
azonban ujakat elhódítani nem tudnak. Németlipcse. Az egyház lebontatta a 
régi templomépületet, amely 23 éven keresztül mint rom állott a község kö-
zepén. Az egyházi közgyűlés elhatározta a kegyadományok gyűjtését a beszer-
zendő u j orgonára. Rózsahegy : Az egyháztagok száma a legutolsó számlálás 
szerint 1200-ra emelkedett, ebből átmeneti, megbizhatlan munkás elem körül-
belül 400 lélek. Csak az 1911. évi április 19 ike óta kilépett az egyházból 
5 nő s áttért a róm. kath. egyházba. A cura pastorális ezen elemnél nagyon 
nehéz. Az Amerikába való kivándorlás még mindig tart, kivált a filiákból. 
Hogy az itteni gyárak kedvezőtlen hatással volnának az egyházi életre, nem 
tapasztalni, sőt dicséretre méltó a liszkófalvi ifjak és lányok áldozatkészsége 
az egyház céljaira, amelyből kifolyólag munkabérükből szép összegeket áldoz-
nak különösen az u j templomra. 

Irodalmi munkásság Verbiczaszentmiklós Jánoska György lelkész a mult 
évben megírta „A zsolnai zsinat" ciinű iratát, kiadta az egyháznak az 1910. 
évről szóló értesítőjét, szerkeszti a „Cyrkevné Lysty" c. egyházi lapot és a 
„Tranovszky evanj. Kalendár" c. evang naptárt . Rózsahegy. Kovalevszky Imre 
nyugalmazott lelkész folytatja az anyag gyűjtését a liptói ev. egyházmegye 
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monográfiájának a megírásához. Szmrecsány. Csobrda Vladimír lelkész az 
„Evanjelicky posol z pod Tatier" cimü vallásos erkölcsnemesitő néplapot, meg-
jelenik kéthetenként. Főmunkatársa Bezek János szentpéteri lelkész. 

VII. Sárosi egyházmegye. 
1. Egyházlátogatás. A főesperes megjelent Kapinémetfalván az u j lelkész 

beiktatásakor. Sárosófaluban a lelkészi hivatal átvétele, a lelkész választás és 
beiktatás alkalmával. Aboson Zeman János temetésekor, továbbá lelkészvá-
lasztási ügyben két izben . . . Budaméren az egyházmegye felügyelőjével az 
Ujházy Árpád-féle alapítványból az egyháznak, lelkésznek és tanítónak köte-
lezett évi járulékok megváltása ügyében. 

2. Ünnepélyek-. Eperjesen mindkét egyházközség közönsége az 1911. év 
junius 11-én az ott püspöki minőségben először megjelent Geduly Henrik 
püspököt ünnepélyesen fogadta. Girálton özv. Hamara szül. Duda Jánosné 
által adományozott 300 kor. értékű uj üveg csillár ünnepélyesen felavattatta-
tott. Kisszebenben Altmann Gusztáv 25 éves lelkészi jubileuma tartatott meg, 
amikor is a lelkész nevére egy 300 koronás alapítvány létesült s ev. gyámint. 
nőegylet megalakítása elhatároztatott . Pétervágáson az iskola, Zsegnyén pedig 
a renovált templom és uj orgona felavatása ünnepélyesen ment végbe. 

Ezeken kiviil minden egyház Zelenka Pál püspök emlékére a gyászünne-
pélyt megtartotta. 

3. Egyházpolitikai törvények káros hatása több helyen észleltetett. Eper-
jesen a II. egyházban a vegyes házasságoknál a reversálisok többnyire a mi 
kárunkra köttetnek. A kath. hittérítő propaganda soha oly erővel nem műkö-
dött ott, mint most. Margonyán egy vegyes házasságnál a reversális a mi 
kárunkra köttetett. Sárosófaluban áttért tőlünk gör. katholikusnak egy férfi. 

4. Fontosabb intézkedések. Bártfa-fürdőn a fürdőidény tar tama alatt 
vasárnaponként istenitiszteletek tartattak, melyek nagy látogatottságnak örvend-
tek s egy imaház felállításának szükségességét érezhetővé tették. A sáros-
szepesi ref. missió egyház kérése folytán az I. egyház templomát istenitiszte-
letek tar tására évente három—négy izben átengedni határozta el. Eperjes l. 
egyházban az új elemi és polgári leányiskola építésére építkezési államsegély 
kéretett. Az egyház a lelkész fizetését 222 korona 60 fillérrel felemelte, ezáltal 
a kongruáról lemondott s a lelkész javára megszavazott 1000 korona drága-
sági pótlékot állandósította. Girált az új lelkészlak építési költségének részbeni 
fedezésére 3 drb könyvecskén könyöradománygyűjtésre belügyminiszteri enge-
délyt kért. Az egyház e célra évi 2 0 % pótadót szavazott meg. Közgyűlésileg 
határozatba ment, hogy a kántortanítónak fabefuvarozás cimén fizetett évi 30 
korona a pénztárban hagyassék s a kántortanítónak az egyháztagok fuvarozzák 
be a fáját. Kisszeben I. egyházban gyámintézeti nőegylet van alakulóban, 
líisszeben Il-ben elhatározta az egyháztanács, hogy a templom 100 éves 
jubileumát 1918-ban megtartja, s addig is a templomot renoválja. Hankvágáson 
új harang rendeltetett meg. Sárosófaluban az egyház közgyűlésileg elhatározta, 

4 
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hogy a lelkész lakását és gazdasági épületeit s a tanitó csűrét jókarba hozza. 
Tapolyhanusfalu elhatározta, hogy az önkéntes adományokat templom reno-
válási alapra tőkésiti s hogy iskoláját a jövő tavasszal uj já építteti. Tapoly-
komlós a templomba orgonának, vagy harmóniumnak beszerzését mondta ki. 
Zsegnye elhatározta, hogy ú j iskoláját a törvény kivánalmainak megfelelően 
1912. szeptember l- ig átalakítja. 

5. Hivatalbéli változások. Az egyházfelügyelők közül lemondtak: Ujházy 
Iván Budaméren, Bánó Iván Laposon, Benczúr Aba Tapolyhanusfalván, Girálton 
a megbízatás ideje lejárván, egyházfelügyelővé újból Bánó Zoltán, másodfel-
ügyelővé pedig Schréter Gusztáv, helyébe Mátyás András választattak. Tapoly-
hanusfalván Bánó Árpád felügyelővé, Schreiber Gusztáv pedig Il-od felügye-
lővé választatott. 

A lelkészek közül meghalt : Zeman János Aboson. Megválasztattak: 
Fábry János Bertalan Kapinémetfalván, Fuchsz András Sárosófalván. 

A tanítói karban lemondot t : Istványik Jenő Aboson, Schimkó Katalin 
Kislankáson, Varjú Elek Megyén, Javorniczky Dezső Laposon. Megválasztattak: 
Pafkó Mihály Aboson, Lehóczky Ida Kislankáson, Ehlers Vilmos Megyén, 
Járrnay Tivadar Laposon, Gaál Jenő Tapolykomlóson. 

6. Hagyomány, alapítvány. Eperjes I. egyházban az egyháztagok s más 
pártfogók felajánlottak az egyháznak elemi és polgári leányiskolára 36902 
korona 77 fülért, mely építési alapját képezi a felépítendő iskolának. Kis-
szeben I. egyházban Altmann Gusztáv alapítvány létesült 300 korona tőkével. 

Adományokban befolyt az egyházaknál összesen 10655 kor. 24 fillér. 
Nagyobb a f o m á n y volt Kislankáson a hívektől iskolára 3124 korona, 

Palonczán 410 korona. 
7. Építkezés és javítás cim alatt kiadtak az egyházak 39050 korona 44 

fillért. Bártfán I. javítás és ta tarozásra fordíttatott 692 korona 27 fillér. 
Bártfa II. kiadott tatarozás és törlesztésre 597 koronát. Aranypatak új iskolát 
épített 6556 koronát meghaladó kiadással, Kislankás iskolai padok és tanesz-
közökért adott 361 koronát, Budamér templomfestés és egyebekre 712 koro-
nát, Eperjes I. javitásokra s az új polgári és elemi iskolánál apróbb kiadásokra 
1456 korona 72 fillért, Eperjes II. épületek fenntar tására 677 kor. 20 fillért, 
Girált templom és egyéb javitásokra 1297 korona 56 fillért, Kapinémetfalu 
paplak s egyebekre 870 koronát, Kisszeben I. épületek javítására s a tanítói 
lakra 1750 koronát, Kükemező a templomra 900 koronát, Lapos templom s 
toronyra 2900 korona 24 fillért, Margonya az orsósi és hankvágási iskolára 
1122 korona 49 fillért, Pétervágás új iskolára 10600 koronát, Zsegnye templom, 
orgona, paplak és egyebekre költött 6947 korona 22 fillért. 

8. Mozzanatok. Kislankás elhatározta iskolájának még a folyó év alatt 
való rendbehozatalát . Eperjes I. egyházban a lelkész a theologia belmissiói 
egyesülete tagjainak közreműködésével a vasárnap és ünnepnapi délutáni 
istenitiszteleteket újból életbe léptette és Nagysároson havonként egyszer 
vallásos összejöveteleket rendezett . 
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Irodalmilag működtek: Korbély Géza lelkész az Igehirdető folyóiratban 
egyházi beszédeket adott ki, Liptai Lajos a Nása Zastava hazafias irányú 
tót lapnak főmunkatársa, Fábry János Bertalan lelkész egyházi lapokban 
közölt több cikket. 

VIII.. Szepesi városi egyházmegyében. 
1. 'Egyházlátogatás. Az egyházmegyei elnökség a lefolyt közigazgatási 

évben egyházlátogatást nem végzett. 
A főesperes megjelent Gresch Ágost szepesbélai, Scholtz Emil mateoci 

és Payer Gusztáv poprádi egyházfelügyelők temetésén, Majorkán az ú j iskola 
felavatásakor, Malompatakon lelkészválasztás és beiktatáskor, Ruszkinban az 
iskolai vizsgálaton. 

2. Ünnepélyek Az egyházi és hazafias ünnepélyek az egyházakban és 
az iskolákban megtartattak. Több egyházban karácsonyfa ünnepély volt, amikor 
is a szegényekről és árvákról történt gondoskodás. Durándon, Majorkán és 
Izsákfalván új népiskola szentelési ünnepély tartatott . Boldogult Zelenka Pál 
püspök emlékére minden egyházban a gyászistentisztelet megtartatott . Szepes-
remetén új harang szentelési ünnep volt. Leibiczon Kübecher Albert főesperes 
és neje Kovácsy Erzsébet 1910. évi november 21-én tartot ta ezüstlakodalmát. 

Iglón Münnich Kálmán udvari tanácsos, újból megválasztott egyházme-
gyei felügyelő 1911. augusztus 22-én, Malompatakon pedig az új lelkész Fábry 
Tivadar lettek hivatalukba beiktatva. 

3- Egyházpolitikai törvények hatása. Az egyházpolitikai törvények káros 
hatása annyiban érezhető, hogy a jegyes párok csak egyszer hirdettetik 
magukat a templomban és hogy a stóla jövedelem minden egyházközségben 
csökken. 

Vegyes házasságkötésnél valóságos harc folyik a róm. kath. egyház 
részéről pénzigéretekkel s minden egyébbel, mindamellett konstatálható, hogy 
az egyházmegyében 47 vegyes házasság közül 20 adott javunkra és csak 1 
kárunkra reverzálist, mi a papság és hívek éberségéről tesz tanúságot. 

4. Fontosahb intézkedések. A főesperes felhatalmazást adott Nikelszky 
András durándi lelkésznek, hogy a durándi ú j iskolát és Lipták Tivadar izsák-
falvi lelkésznek, hogy az izsákfalvi u j iskolát, Gindl Márton szepesremetei 
lelkésznek pedig, hogy a szepesremetei új harangokat felavathassák. Jóváha-
gyatott a poprádi egyház új adókulcsa. 

5. Hwataiheh változások Esperességi felügyelőnek 6 évre újból jános-
völgyi Münnich Kálmán udvari tanácsos, esp. törvényszéki bírónak pedig 
dr. Nagy Árpád választattak meg. 

Az egyházfelügyelők közül meghaltak : Gresch Ágost szepesbélai, Scholtz 
Emil mateóczi és Payer Gusztáv poprádi egyház felügyelők. Lemondot t : 
Prihradny Oszkár Lőcsén. 

Megválasztattak: Szepesbélán Mayer Ármin takarékpénztári igazgató, 
Poprádon Kullmann János ügyvéd. 
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A lelkészi karban lemondot t : Treszler László Malompatakon. Megválasz-
ta t t ak : Treszler László másodlelkésznek Lőcsén. Fábry Tivadar Malompatakon, 
Adriányi Géza segédlelkészül Iglón. A segédlelkészek közül lemondott : 
Tinschmidt Sándor Lőcsén, Hoffmann Károly Iglón, Mandl György Gölnicz-
bányán. 

A tanitók közül meghal t : Jesztrebényi Samu Nagy solymáron. Lemondot t : 
Philipp János Iglón, Dimer Samu Szepesremetén. Megválasztattak : Jakabfalvi 
Jakab Iglón, Méhly Béla Szepesremetén. 

6. Hagyományok, alapítványok. Hagyományokat és alapítványokat 
t e t t ek : Gölniczbányán ifj. Gservinszky Istvánné 100 kor. Iglón néhai Shvartz 
Lajosné 1000 kor., özv. Fiütsch Istvánné 1000 kor. Szepesolasziban özv. 
Fiütsch Istvánné 500 kor. Szepesváralján Marczy Rezsőné 200 kor., néhai 
Késmárszky Rezsőné 200 kor., néhai Lux Kamilla 1000 kor., néhai Tinsz 
Vilmosné '000 kor., néhai Alexy Sámuelné sz. Marsalkó Amália 1000 kor., 
Sztrázsán Alexy Jenő emlékére 100 koronát. 

Hagyományok és alapitványok összege: 6100 korona. 
7. Adományok. Durándon a politikai község adott uj iskola építésre 

21,000 koronát. Szepesremetén Wittchen Árpád és neje szül. Tersztyánszky 
Franciska uj harangra 1294 kor. 40 fillért, Koller Ágost egyházfelügyelő 
Szepesváralján 2000 koronát. 

Az összes adományok főösszege az egyházmegyében : 48106 kor. 47 fillér. 

8. Építkezések. Építkezésre, javításra nagyobb kiadás vol t : Durándon 
287 kor. 51 fill., Iglón 2513 kor 20 fill.. Izsákfalván uj iskolára 5250 kor., 
Korompán 370 kor., Lőcsén 1881 kor. 75 fill., Leibicz 344 kor. 25 fill., Ma-
jorkán uj iskolára 20,000 kor., Malompatakon 159 kor. 48 fill. Mateóczon 
260 kor., Ménhárdon 188 kor. 76 fill., Merényben 378 kor. 97 fill., Poprádon 
593 kor. 03 fill., Buszkinban 123 kor. 20 fill., Szepesbélán uj templomtetőre 
10160 kor.. Szepesszombaton 331 kor. 48 fill., Szepesváralján 7620 k' r., 
Szomolnokon 404 kor. 21 fillér. 

Építkezésre és javításra kiadatott az egyházmegyében : 50,885 kor. 84 fill. 
9. Mozzanatok. A kivándorlás Amerikába egyre tart. A német evang. 

elem fogy, a tót és katholikus erősödik. Az Amerikából visszajöttek a bap-
tizmust hozzák magukkal és nyugta^ni t ják az egyházközségeket. (Felka.) 

iglón egy második diakonissa kezdte meg áldásos működését. A Schvartz 
Vilma-féle és az egyházközség rendelkezése alá bocsátott ház posta épületté 
nemkülönben diakonissa és árva-otthonná lesz kiépítve. Szepesbélán az adventi 
istentiszteletek be lettek vezetve. Egy ev. leányegylet létesült. Több magyar 
istenitisztelet tartatott . Szepesolasziban és Szepesváralján adventi esti isteni-
tiszteletek lettek behozva, melyek kitűnően beválnak. Lőcsén az árvaház és 
Hermann Gusztáv Kórház áldásosán működnek. A nőegyletek szép munkás-

c 

ságot fejtenek ki az egyes községekben. 
Az uj népszámlálás kedvezőtlen eredményt mutat fel egyházunkra nézve, 

amennyiben. 676 lélekkel apadt a lélekszám. Jótékony hatással van a hitélet 
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fejlesztésére az „Ev. Glaubensbote" cimü német nyelvű lap, mely most már 
2000 előfizetőt számlál. Szomorú képet látunk Durándon és Nagysolymáron, 
hol a tűz nem csak híveinket sújtotta érzékenyen, hanem az egyházat is, 
amennyiben Durándon a paplak és a templom, Nagysolymáron pedig a tani-
tólak és az imaház porrá égett. 

10. Irodalmi munkásság. Dr. Walser Gyula iglói, Scherífel Nándor 
korompai, Kübecher Albert leibici, Varga Imre poprádi, Ratzenberger Ferencz 
szepesbélai, Szontagh Sándor szepesváraljai, Koch Aurél sztrázsai lelkészek 
és a tanítók közül : Neupauer Mihály Szepesbélán működtek irodalmilag. 

IX. Tátraaljai egyházmegye. 
Egyházlátogatás. Az egyházmegyei elnökség megjelent a lelkészi állás 

betöltése ügyében Svábfalván, majd ugyanott a főesperes több izben lelkész-
választási ügyben. Hollólomniczon Ritter István lelkész nyugdíjaztatás i ügyé-
ben, amely alkalommal a malduri leányegyházat is meglátogatta. Ugyanitt 
elnöktársávai is megjelent s intézkedett a lelkészválasztás ügyében. Késmárkon 
az ottani h. egyházfelügyelő és lelkész közt felmerült egyenetlenségek meg-
szüntetése tárgyában elnöktársával együtt, majd ugyancsak az esp. felügye-
lővel megfordult Svábfalván a paplak átépítése tárgyában. 

Ünnepélyek: Az egyházi és hazafias ünnepek, úgyszintén Zelenka Pál 
emlékére a gyászistenitiszteletek templomban és iskolákban megtartat tak. 
1910. szept. 17-én Loysch Mátyás késmárki tanitó 40 évi tanítói működésé-
nek ünnepén az egyházmegyei elnökség megbízásából Kalláth Károly esperességi 
főjegyző üdvözölte az ünnepeltet. Toporczon uj orgona, Felsőerdőfalván pedig 
iskola telavatási ünnepek tartattak. Lelkész beiktatási ünnepély volt Sváb-
falván, hol Podhorányi Kálmán és Hollólomniczon, hol Alexy Béla lettek lel-
készi hivatalaikba beiktatva. 

Egyházpolitikai törvényeknek feltűnőbb káros hatása nem volt. Késmárkon 
a róm. kath. lelkész 2 gyermeket elkeresztelt s egy evangelikus leányt zené-
vel és ördögüzéssel nagy pompával temetett el s hivatkozott a vall. és közokt. 
miniszternek azon döntésére, a mely azt mondja, hogy ezen cselekedetéért 
felelősségre nem vonható. 

Fontosabb intézkedések. Gréb János kakaslomniczi tanitó, úgyszintén Ritter 
István hollolomniczi lelkész nyugdíjaztattak. Beyer Sámuel késmárki tanítónak 
a vall. és közokt, miniszter 200 korona személyi pótlékot engedélyezett. 

Változások a tisztviselői karban. Az egyházfelügyelők közül meghalt 
Kobialka János Toporczon Lemondott Galgon Mihály Szepestótfalván. Meg-
választatott másodfelügyelővé Svábfalván Peschko Aurél. A lelkészek közül : 
nyugalomba vonult Ritter István Hollolomniczon, megválasztattak : Alexy Béla 
Hollolomniczon, Podhorányi Kálmán Svábfalván rendes lelkészekül és Kárpáti 
János esp. segéglelkészül Kakaslomniczon. A tanítók közül: nyugalomba vonult 
Gréb János 40 évi működés után Kakaslomniczon, Jakabfalvi Jakab Szent-
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györgyön, megválasztattak : Ehlers Vilmos, majd ennek távozása után János 
Oszkár Szentgyörgyön, Kálix Gyula Kakaslomniezon. 

Alapítványok, hagyományok: Batizfalván Diergardt Ágnes báróné a Bartal 
alapot gyarapította 100 koronával. Hunfalván néhai Alexy János és Fábry 
Mária hitestársak, valamint néhai Alexy Lux Mária örökösei lelkészi alapra 
500 koronát, iskolára 200 koronás alapítványt tettek. Késmárkon a polg. 
leányisk. alap 384 koronával szaporodott. Kislomnicz gyűjtött a lelkészlak 
alapra 4073 kor. 63 fülért. Nagyszalókon özv. Guhr Mártonné szül. Kunsch 
Éva az egyháznak végrendeletileg 1000 koronát hagyott. Ugyanitt az orgona-
alapot egyesek 231 koronával növelték. Rókuson gyűjtöttek az oltáralapra 301 
kor. 16 fillért., Toporczon Kobialka János hagyománya 4000 korona. 

Adományokhói befolyt 15550 kor. 99 fűllér. Nagyobb adományok voltak 
Sörkuton iskolára Hohenlohe hercegtől 1000 korona, az államtól 10874 kor. 
és a szepesbélai téglagyártól 100 kor. Svábfalván iskolára 633 kor. 19 fillér., 
Toporcznak Amerikából küldtek orgonára 577 kor. 74 fillért, Busocz kapott 
iskolára ugyanonnét 185 kor. 35 fillért, Alsólechnicz ugyanonnét 230 koronát. 
Alsóerdőfalván begyült iskolaépitésre 1036 kor. 30 fillér. 

Építkezés, javításra fo»dittatott az egyházak által 64960 kor. 27 fillér. 
Uj iskolát épí te t t : Felsőerdőfalva 11036 kor., Nagyszalók 8450 k o r , Alsó-
erdőfalva 12700 kor. költséggel. Javításra fordí tot t : Batizfalu 516 kor., Ger-
lachfalva 387 kor., Lucsivna 498 kor., Szentgyörgy iskola renoválásra 5800 
koronát, Kakaslomnicz javításra 335 koronát, Késmárk 372 kor., Rókus 563 
kor., Busócz iskoláját renováltat ta 10162 kor. kiadással. Toporcz 4700 koro-
nán uj orgonát szerzett. Maldur templomra kiadott 750 koronát. 

Mozzanatok: Késmárkon áldásosán működik az ottani ev. nőegylet. 
Bevétele volt 1910-ben 2312 kor. 78 fillér, kiadása volt 1139 kor. 41 fiill. 
összes vagyona 20643 kor. 11 fillér. Zelenka Pál boldogult püspök emlékére 
a gyászistenitisztelet minden egyházban megtartatott . 

Irodalmilag működött Kirchnopf Gusztáv késmárki lelkész, aki külföldi, 
különösen német homiletikai lapokba cikkeket és értekezéseket irt. Felolvasást 
tartott a késmárki szabad lyceumban is. Továbbá Holko Mihály rókusi lelkész, 
a ki különböző lapok munkatársa s azokba cikkeket irt. 

Népmozgalom. A egyházmegye lélekszáma 10169, vagyis 322-vel keve-
sebb mint tavaly. 

Keresztel te te t t : 152 fiu, 155 leány, összesen 317, 10 kevesebb m. t. 
Konfirmáltatot t : 113 fiu, 97 leány, összesen 210, 7 kevebb m. tavaly. 
Eskettetett 73 tiszta és 13 vegyes pár, összesen 86, 2-vel több m. t. 
Meghalt : 117 férfi és 117 nőnemű, összesen 234 egyén, 18-al „ „ v 

Urvacsorához járult 4951 fi és 6547 nő, összesen 11498, 38 kev. „ „ 
Batizfalván az ev. egyházból kilépett és felekezetnélkülivé lett 2 asszony. 

Késmárkon kilépett 7. Ezek közül 6 baptistává és egy róm. kath, lett, Hozzánk 
tért 8 egyén és pedig 3 férfi és 5 nő. 
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X. Tiszavidéki egyházmegyében. 
.1. Egyházlátogatás: Az egyházmegyei elnökség a következő helyeken 

végzett egyházlátogatást : 
1910. aug. 5-én Tokajban, hol az egyházi nagy adóhátralék ügyében 

intézkedett. 1910. okt. 20-án Nagybányán templomépitési ügyben s a hol az 
egyház által kiadott kölcsönök mintaszerű nyilvántartása felett elismerését 
fejezte ki. Szatmárnémetiben, hol eleven egyházi életet tapasztalt s hűséges 
sáfárok által vezetett egyházat látott. 1910. okt. 22-én Kölesében jelent meg, 
hol az adóhátralékok behaj tása s a természetben szolgáltatott járulékoknak 
készpénzben való beváltása ügyében intézkedett. 

2. Ünnepélyek-. Az évben előforduló egyházi és hazafias ünnepek tem-
plomban és iskolában megünnepeltettek. Zelenka Pál püspök emlékére a 
gyászistenitisztelet szintén megtartatott minden egyházban. Karácsonyfa ünne-
pélyt tartott Debreczen, Nagyvárad, Nyíregyháza Nagyvárad Révész János 
lelkész odajövetelének 25 éves évfordulóját csendesen ünnepelte. Nyíregyházán 
a megújított templom felavatási ünnepélye tartatott meg, az 1911. év május 
16-án pedig a tiszai ev. egyházkerület közgyűlését tartván ott, fényes ünnep-
ség keretében iktatta be hivatalába Geduly Henrik uj püspököt. Az egyházban 
négy izben tartatott igen látogatott vallásos estély. Kisvárdán szintén tartatott 
sikerült vallásos estély. Sókuton és Tokajban az iskolásokkal madarak és fák 
napja tartatott . 

3. Egyházpolitikai törvények hatása. Kölesén ez a törvény mindig küzdel-
met jelent. A reversálisok miatt éber figyelemre van szükség. A többi egyhá-
zakból nincs jelentés. 

4. Fontosahb intézkedések. Kölesének megengedtetett, hogy váltókölcsönét 
konvertálja. Kölcsönt az egyházmegye pénztárából kapott. Nagybánya tem-
plomépitésre kapott engedélyt. 

5. Hivatalheli változások. Az egyházközségi felügyelők közül meghal t : 
Wladár Emil Klázányban. Megválasztattak: Klázányban dr. Tomcsányi V. P., 
a szabolcsi missióban Kisvárdán dr. Bartsch Béla, Kálmánházán Csengery 
Gyula, Pazdicson Loyko Imre. 

A lelkészek közül : nyugalomba vonult Boross János nagykárolyi lelkész, 
kinek helyére Rédei Károly pusztaföldvári lelkész választatott meg. A szabolcsi 
missióba kiküldetett egyházker. missiói lelkészül Harsányi István hernádvécsei 
lelkész, Máramarosszigetre missiói lelkészül kirendeltetett egy próba évre 
Zoltán Emil volt ózdi "segédlelkész. Nyíregyházán a püspök mellé másodlel-
készül megválasztatott Krieger Mihály nagyszabosi lelkész. A segédlelkészek 
közül : leköszönt Nyíregyházán a Restérbe lelkészül megválasztott Maloveczky 
János, a Malompatakra megválasztott Fábry Tivadar, és a Sajókazára meg-
választott Ligeti Ede, ugyancsak Nyíregyházán nyert s.-lelkészi állást Krcsméry 
Gyula. S.-lelkészi állásától felmentetett Debreczenben Nikodémusz Károly, ki 
időközben Hosszúfalu-Alszegre választatott meg lelkészül. A tanítói karban : 
meghalt Stoffan Lajos nyugalm. tanitó, nyugalomba vonult Santroch Alajos 



- 56 - . 

nyíregyházi orgonista-énekvezér, eltávozott Méhly Béla nyiregyházi tanitó 
Szepesremetére, Sramkó Kálmán pazdicsi tanitó Rákospalotára. Megválasztat-
tak rendes tanítókul: Polgár József Nagyváradon, Piovarcs Gyula Nyíregyházán, 
ifj. Petrivalszky Károly Pazdicson, osztálynélküli tanítónak Kiss István, he-
lyettesül Pál Sámuel Nyíregyházán, előkönyörgő kántornak Nagykázmérban 
Pakan Dániel, segédtanítókul: Rolkó Gyula és Török Lőrincz Nyíregyházán. 

6. Alapítványok, hagyományok. Debreczenben Raics Lajos -és neje a 
templomépitési alapot 300 koronával növelte. Klazányban özv. Wladár Emiiné 
férje emlékére 1000 koronás, Kölesén Jakab Péter neje emlékére 200 koronás 
alapítványt tettek. Merészpatakon az Amerikában élő tagok az iskola alapot 
800 koronával növelték. Nagybányán a templomépitési alapot gyarapították: 
dr. Szmik Gyula, Bernovics Emil s a kir. bányakincstár . 1 0 0 0 - 1 0 0 0 koroná-
val, özv. Szendy Antalné 500, Részvénytakarék 400 kor., Schmidt Lajos 300 
kor., ezeken kivül sokan igen tekintélyes összegekkel. Nagyváradon néhai dr. 
Péchy Károly sírhely gondozási alapítványa 4000 korona az egyháznak kifi-
zettetett . Ugyanott az egyház kapott építési alapra 200 koronát. Munkácson 
az oltári és szent edények alapja 70 koronára, Szatmárnémetiben pedig a 
konfirmandusok alapja 75 koronára növekedett. Nyíregyházán özv. Tumunyák 
Józsefné a templomegyesület alapjára végrendeletileg 733 kor. 80 fillért, néh. 
Kovács Teréz urnő pedig egy takarékpénztári részvényt (1400 kor.) hagytak. 
Sátoral jaújhelyben a dohánygyári nők oltári alapra 44 koronát adtak, Sókuton 
a Halottak c. alap 1260, Szatmárnémetiben a templom alap 45C0 koronára 
emelkedett. Ungvárt pedig ugyancsak a templomalap gróf Széchenyi Lászlóné 
szül. Vanderbilt Gladys 500 koronás adományával riövekedett. 

7. Adományok. Egyházi és népiskolai célokra befolyt az egyházaknál 
összesen 29340 kor., s ezenkívül Nyíregyházán a templom megújítására 56000 
korona gyűjtés és adakozás utján. 

Nagyobb adományok vol tak: az Amerikában élő hivektől Klazányban 
500 kor., Nagykárolyban a templom belső kijavítására és kifestésére gyűjtés-
ből 1056 korona, Nagyváradon a hivektől különböző célra 229 kor., a nőegylet 
kapott a róm. kath. püspöktől 200 koronát. Nyárasdombon a hívek a templomra 
206 koronát. 

8. Építkezés, javítás. Debreczenben az épületek javítása és fenntartása 
978 koronába, Klazányban 213 kor., és Kölesében 216 koronába került. 
Tapolyizsép 15 ezer kor. kiadással u j iskolát és tanítói lakot épített. Nagy-
bánya az uj templom építését május 14-én megkezdte. Épületek fenntartására 
302 koronát költött. Nagykároly épületeinek rendbehozására kiadott 1729 ko-
ronát. Nagyvárad tatarozásra fordított 500 koronát, templomi u j padokra 
költött 700 koronát. Nyíregyházán a templom belsejének rendbehozatala 70000 
kor. költségbe került, s u j paplak épült 45 ezer kor. kiadással. Nyárasdomb 
fenntartására 201 koronát, Sátoraljaújhely 3040 kor.-t, Sókut épitésr.c 2150 
koronát, Tokaj vízvezetékre 1023 koronát adtak ki. 
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9. Mozzanatok. Debreczenben a polg. asztaltársaság 8 fiút, a filléregylet 
• • 

5 leányt ruházott fel. Kölese .adósságtörlesztésre--1-11-4 -koronát, kamatokra 
1450 kor., összesen 2564 koronát fizetett. A téli vasárnapi estéken a lelkész 
a tanítóval vallásos és ismeretterjesztő előadásokat tartott. Az 1911. julius 
14. és 25-én dühöngött nagy tűzvészkor 147 épület pusztult el, melynek 
Vä-ánál többje hitsorsosainké volt. Máramarosszigeten az egyházközség Büky 

í r 

György egyházfelügyelövel az élén - - folyton erősödik s imaház felépítését 
tervezi. Felsőmíhályi u j iskolát fog építeni. Nagyváradon a kiérdemült egyház-
felügyelő Oszterlamm Ármin főerdőtanácsos meghalt s n&gy és őszinte részvét 
mellett a templomból temettetett el. Az ottani nőegylet nagy tevékenységet 
fejt ki, melynek elnökévé újból Petry Gyuláné, alelnökévé Soós Jenőné válasz-
tatott. Az egyház az uj róm. kath. püspököt gróf Széchenyi Miklóst üdvözölte. 
Nyárasdomb templom adósságából 1589 koronát törlesztett. 

Nyíregyházán többször voltak vallásos estélyek s a tanítói kar az isko-
lásokkal a madarak és fák napját tartotta. Sátoraljaújhely templom és lelkész-
lak építési célra a jelenlegi imaház szomszédságában 13500 koronáért telket 
vásárolt. Szatmárnémetiben a mult évben a város által megszavazott 1200 
kor. segélyösszeg ügy további eljárás végett a belügyi és közokt. kormányok 
elintézése alatt áll. Május 10-én kebelében tartatott az egyházmegyei lelkészi 
értekezlet s ugyancsak ekkor fényes vallásos estélyt is tartott az egyház az 
ottani ref. templomban. Az egyház megalakulása óta az áldásos hatású böjti 
és adventi istenitiszteletek ez évben is megtartattak. Az 1910. év okt. 21 én 
az esp. elnökség latogatta meg az egyházat , mely alkalommal az egyházi élet 
fejlődése és elevensége felett megelégedését nyilvánította. Tokaj. A lelkész a 
mult évben felkereste a tolcsvai és erdőbényei híveket s mindkét helyen 
istenitiszteletet tartott és urvacsorát osztott. Ungvárt adventben és böjtben 
esti istenitiszteletek tartattak, a lelkész több az egyházhoz tartozó vidéki köz-
ségben istenitiszteletet tartott s urvacsorát osztott magyar, német és tót nyel-
j en . A hitélet ébrentartására és erősítésére a ref. lelkészekkel szövetkezve 
4 vallásos estélyt tartott, melyek felette népesek és látogatottak voltak. A 
lelkész a városi képviselőtestület felkérésére március 15-én hazafias beszédet 
mondot t a városi díszközgyűlésben. 

10. Irodalmilag működtek: Révész János nagybányai lelkész, 1891- óta 
szerkeszti a Nagybánya és Vidéke cimü társadalmi hetilapot, továbbá 1906. 
óta az ottani ref. lelkésszel az Igehirdetőt. Köznapi imák cimmel mintegy 20 
nyomtatott ivre ter jedő munkát adott ki legközelebb. Rédey Károly nagykárolyi 
lelkész több egyházi lap munkatársa. Nyíregyházán Geduty Henrik szerkesztette 
az Ev. Őrállót, püspökké történt megválasztatása óta azonban felhagyott annak 
szerkesztésével. Paulik János lelkésztől megjelent Jeruzsálem pusztulása cimü 
épitő irat. Irodalmilag működtek m é g : Balla Jenő egyházfelügyelő, Kubacska 
István és Stoll Ernő nyíregyházi tanítók, továbbá Duszik Lajos szatmárnémeti 
és Margocsy Aladár ungvári lelkészek. ~ *: 
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XI. Fő- és középiskoláknál. 
a) Eperjesi kollégiumban ünnepélyek: az egyházias és hazafias ünnepélyek 

megtartattak. Ezenkívül megtartatott a Thököly-kör ünnepélye Luther Márton 
emlékezetére 1910. november 10-én. Phildius Károly a keresztyén diákok 
világszövetsége főtitkárának előadása 1911. március 11-én, a Thököly-kör 
vallásos estélye március 22-én és fáklyásmenet Geduly Henrik püspök tiszte-
letére junius 10-én. Tornaünnepély. 

1910. október 1-én Ludmann Ottó főgimn. tanár tanárságának 50-ik 
évét töltötte be, amikor is a koll. tanári kar szerény, de annál bensőbb és igaz 
kartársi érzületből fakadó ünneplésben részesítette őt. 

Az alapítványok összege a kollégiumban 21745 koronát tesz ki, mely 
összeget hogy kik adták és mi célra, az 1910—11. tanévi Értesítőben részle-
tezve található a 7-ik lapon. 

Változások a tisztviselői karban. Megválasztattak Gollégiumi igazgatóvá 
1 évre : dr. Obetkó Dezső. 

Theologiai akadémiai dékánná : Maver Endre. 
Jogakadémiai d é k á n n á : dr. Mikler Károly. 
Főgimnáziumi igazgatóvá : Gömöry János. 
Tanitóképzöintézeti igazgatóvá: Gerhard Béla. 
Gollégiumi jegyzővé: dr. Wallentinyi Samu. 
Collégiumi könyvtárossá: Frenyó Lajos. 
Collégiumi orvossá: dr. Hollénia Gyula. 
Adományokban befolyt 360 korona. Az egyetemes gyámintézetre gyűjtött 

a kollégiumi ifjúság 30 koronát, a rozsnyói ker. árvaházra 104 korona 
90 fillért. 

A főgimnázium új épülite az 1911 —12. tanévre elkészül. Az új épület 
telkét a kollégium igazgató választmánya 61000 koronáért vette a főgimnázium 
vagyonából, az építkezés költségeire 434 ezer korona állami beruházási segély 
áll az intézet rendelkezésére. A főgimnáziumi internátus építésére állami beru-
házási segélyt kért s a vallás és közoktatásügyi miniszter az 1911. évi május 
29-én kelt 55972. sz. leiratában 200000 koronát helyezett kilátásba. 

Irodalmi munkásság. A kollégium tanerői kevés kivétellel mindnyájan 
működtek irodalmilag. A kollégiumi Értesítőben mindez részletesen fel van 
sorolva, e helyen szükségtelennek láttam azt ismételni. 

b) Iglói főgimnáziumban: Az évben előforduló egyházias és hazafias 
ünnepeken kivül tartott az in tézet : Petőfi ünnepet, intézeti hangversenyt és 
tornaünnepélyt. 

Az 1891. évi maturansok 20 éves találkozásuk alkalmából az intézetnél 
300 koronás ösztöndij-alapitványt tettek. 

Jutalomdíjakra gyűjtés utján befolyt 504 korona. 
A kerületi árvaházra begyült 40 korona, az egyetemes gyámintézetre 

60 korona. 
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A tanév folyama alatt a fentartó hatóság az iglói állami lakbér szerint 
rendezte a tanárok lakásbérét. 

Fischer Miklós 6 évre újból igazgatónak választatott. 
A vallás és közoktatásügyi miniszter Wiese Gyula h. tanár t rendes 

tanárrá nevezte ki. Marcsek Andor rendes tanár betegsége miatt egy évi 
szabadságot kapott. Dr. Marcsek Tibor helyettes tanárul alkalmaztatott . Máhler 
Oszkár tanárjelölt, ki a tanév elején mint gyakorló tanár kezdte működését 
az intézetnél, 1910. évi októher hó 22-én a Magas Tátrában turista szenve-
délyének esett áldozatul. 

Irodalmilag működtek. Fischer Miklós igazgató, dr. Brukner Győző, 
ifj, Marcsek Andor és dr. Marcsek Tibor tanárok. 

c) Késmárki lyceumban : Az egyházias és hazafias ünnepek megtartattak. 
1910. október 30-án Thököly Imre fejedelem hamvai hazahozatalának évfor-
dulóján az összes if júság részt vett a templomban tartott istenitiszteleten. 
Február 11-én hangversenyt tartott a Hunfalvy Pál emléktábla javára. 

Életbelépett az egyetemes gyűlés által az 1909. évben jóváhagyott kor-
mányzati rendtartás. 

Építkezés az intézetnél a lefolyt évben nem volt, de a vallás és köz-
oktatásügyi minisztérium kilátásba helyezett 100000 koronás beruházási 
államsegélyt. 

Adományok cimén adott az ifjúság gyámintézetre 41 korona 11 fillért, 
rozsnyói ker. árvaházra a tanári kar és ifjúság 65 koronát. A lýceum javára 
hagyott néhai Kobialka János nyugalmazott gimnáziumi tanár a tápintézetre 
1000 koronát, több kisebb adomány összege 961 korona 52 fillér, érettségi 
találkozók emlékalapjára befolyt 234 korona 29 fillér. Összes adomány: 
2195 korona 81 fillér. 

Alapítványok nem tétettek. 
Az intézetet az elmúlt évben súlyos csapás érte. Meghalt Gresch Ágost 

vidéki felügyelő, Votisky Károly nyug. lyceumi tanár és Oszvald György nyug. 
rendőrkapitány, a lýceum helybeli felügyelője. 

Az érettségi vizsgálatokon a püspök maga elnökölt. 
Az intézet nagyobb tanulmányi kirándulást rendezett a magyar tenger-

partra, Dalmáczia, Bosznia és Herczegovinába a húsvéti szünidő alatt. 
A fentartó lyceumi pártfogóság által adott olcsó kölcsön segitségével 

tanári telep létesült, (7 tanári ház). 
Irodalmilag működtek az intézetnél: Karácsony Zsigmond igazgató, dr. 

Banczik Samu, Báthory Andor, Binder Jenő, Brukner Károly, Gaál Pál, Gotthard 
Kornél, Noszky Jenő, dr. Révay József, Szokol Károly, Weiszer Róbert tanárok. 

d) Nyíregyházi ev. főgimnáziumban: Az évben előfordult egyházi és 
hazafias ünnepeken kivül tartott az ifjúság a városi színházban egy szépen 
sikerült estét, részt vett a templom felszentelési ünnepen, május' 13-án szépen 
sikerült Matinét rendezett az ifjúsági Bessenyei-Kör, majd május 15-én pedig 
a püspök t iszteletér: a főgimn- tanártestülettel együtt íáklyásmenetet tartott. 
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Az intézetet 1911. február 21 — 24. napjain meglátogatta Géresi Kálmán 
kir. tankerületi főigazgató, mint miniszteri megbízott, mely alkalommal ugy 
a vezetés, mint a tanítás eredménye fölött teljes megelégedésének és elisme-
résének adott kifejezést. 

Fontosabb mozzanatokként említhető fel, hogy a m. kir. tanügyi kormány 
építkezési államsegély eimen az intézet részére 21 ezer koronát utalt ki, ugyan-
csak a főgimnáziumi segélyt 32 ezer koronára emelte föl, a kormányzótanács 
elrendelte próbaképen egy évre az egyhuzamban való tanítást. Az intézet 
részt vett a helybeli gazdasági és ipari kiállításban, mely közreműködéséért 
díszoklevelet nyert . Az egyetemes közgyűlés engedélyezte a csoportosított 
vizsgálatok tar tását . 

Építkezés a lefolyt tanév alatt nem fordult elő. 
Változások a tanári karban : Leffler Béla oki. h. tanár egy évi szabad-

ságot kapott, hogy azt az időt Németországban tölthesse tanulmányainak és 
ismereteinek kiegészítése és megerősitése végett. Helyettesitőjéül Danielisz 
Sándor választatott, ki azonban évközben lemondván, helyét Prepeliczai Oszkár 
tanárjelölt foglalta el. Eltávozott az intézetből Santroch Alajos műének és 
zenetanitó, kinek utóda dr. Radó Endre tanár teljes megelégedést keltő sikerrel 
működik. Varga József tanár az intézetnél állandósittatott. Dr. Saáry Sándor 
iskola orvosi állásáról lemondott, helyén ideiglenesen dr. Mikecz Miklós 
működik, ki a felső két osztály növendékeit már ez évben is oktatta az 
egészségtanból. 

Alapítványt tettek: Szabolcsvármegye közönsége 2000 kor. alapítványt 
tett Lukács Ödön nevére és emlékére, Zoltán József ösztöndíjra 200 koronát, 
néhai Oláh Mihályné szül. Horváth Ilona hagyatékából kapott 400 koronát s 
kamatait , Glük Dávid ösztöndíjra hagyott végrendeletileg 1000 koronát. 
Mészáros Ferencz nevére tett emlékalapítvány 400 koronára egészíttetett ki. 

Adományokban befolyt 667 korona, melyben benfoglaltatik Szabolcsvár-
megye 200 korona első évi segélye a tápintézetre, Budapest székesfőváros 
40 korona és a szabolcsi agrár takarékpénztár 50 korona adománya szintén 
a tápintézetre, és Zuckermandl Arnold 100 koronás adománya szegény fiuk 
támogatására. 

Adott az intézet rozsnyói ker. árvaházra 12 K, humánus célokra 70 K. 

Irodalmilag működtek: Dr. Vietórisz József, Radó Endre, dr. Pröhle 
Vilmos, Moravszky Ferencz. 

e) Rozsnyói ev. főgimnázium kegyeletes gyászünnepet tartott Zelenka Pál 
meghalt püspök emlékére. 1910. október 3 l -én vallásos estélyt rendezett, 
majd december 17-én Jolsván belmissiói estélyt tartott. A tanári kar az ifjú-
sággal két izben járult az urvacsorához. 

Mint fontosabb intézkedés említendő meg, hogy az egyetemes közgyűlés 
által 1909-ben jóváhagyott gimnáziumi szabályrendelet alapján megalakult 
1910. augusztus 20-án az új kormányzó testület és az iskolatanács. Az intézet 
felterjesztést tett a záróvizsgálatok összevonása tárgyában. 



Hivatalbeli változások. Meghalt Szántó József igazgató, kinek helyére 
Adamis Gusztáv választatott. A kormányzó testület az üresedésben volt vallás-
tanári állást Szkalos Emil lelkésszel tökölte be. Rendes tanárrá választatott 
Bartsch Aurél h. tanár. Helyettes tanárul Teke Sándor, óraadó tanárul pedig 
Rózsa Sándor alkalmaztatott. Váry László a tanév végéig betegsége miatt 
szabadságoltatott. 

Alapítványt tettek: Szántó József nevére örökösei 300 koronát, ifj. 
Wallentinyi Ottó gépészmérnök anyja emlékére tett 500 koronás alapítványra 
120 koronát befizetett. 

Adományokban befolyt 597 korona 46 fillér, külön a szupplikáczióból 
2281 korona 99 fillér. Segélyezés címén kiadott az intézet 3371 koronát. 

Irodalmilag működtek s hírlapi cikkeket irtak s ismeretterjesztő felolva-
sásokat tar to t tak: Adamis Gusztáv igazgató, továbbá dr. Götz István, dr. 
Hazslinszky Rezső, Pásztor Mihály, Rózsa Sándor, Greck Lajos. 

Tichy Gyula illusztrációkat készített több szépirodalmi mű és művészeti 
szemle számára, azonkívül festményeivel és rajzaival részt vett a Kéve és a 
magyar grafikusok budapesti és bécsi kiállításain. 

XII. Polgári iskolákban. 
a) Eperjesi polg. leányiskolában az évközben előfordult egyházi és hazafias 

ünnepek megtartat tak. 
Tanerő változás Vohaner Dezső tanitóképzőintézeti tanárnak választatván, 

állásáról lemondott. Helyébe rendes tanitónői minőségben Jelenik Emilia 
kisegítő tanerő választatott meg. A kisegitő tanerői állás nein töltetett be, de 
az órákat Voháner Dezső és Vásárhelyi Károly segédtanfelügyelő, majd Saguly 
József főgimnáz. tanár látták el. 

A befolyt adományok iskolaépitési célra használtattak fel. Ennek összege 
az egyháztagoktól volt 10038 kor. 40 fillér, más pártfogóktól 4144 kor. 37 fill., 
összesen 14182 kor. 77 fillér. Szupplikátióból befolyt 454 kór. 25 fillér. 
A ker. árvaházra begyült 30 kor., az egyet, gyámintézetre 50 korona. 

Építkezés. Az elmúlt tanévben megkezdődött az uj iskola építése, mely-
ben a polg. leányiskola és az elemi iskolák helyeztetnek el. Az építkezés 
körülbelül 120,000 koronába fog kerülni. Tanszerek 90 kor. értékben szerez-
tet tek be. 

A polg. leányiskolánál egy uj segédtanitónői állás szerveztetett, melyre 
a tanügyi kormány 1911. szept. 1-től évi 840 korona államsegélyt engedélyezett. 

b) Iyloi polg. leányiskolánál: Az évközi ünnepek megtartat tak. 
Változás a tanerőkben: Tscheik Mária segédtanitónő állásáról lemondott 

s helyére Maszny Gizella oki. polg. isk. tanítónő választatott meg. Dobó 
Adolf 3 évre újból igazgatónak választatott . 

Adományokban begyült 190 korona többnyire jutalomdíj és jutalom-
könyvekre. Az egyházkerületi árvaháznak juttatott az intézet 20 kor. 88 fillért, 
az egyetemes gyámintézetnek 42 kor. 20 fillért. 
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Építkezés vagy nagyobb javítás nem volt. 
Tanszerek és pedig állattani, földrajzi és történelmi falikép beszerez-

tetett 105 darab 290 kor. értékben. 
Irodalmilag működtek a tanerők közül : Dobó Adolf igazgató és Selten-

reich Hugó tanitó, ki a Szepesi Lapok helyettes szerkesztője. 
c) Kassai polg. leányiskolánál : a szokásos egyházi és hazafias ünnepek 

megtartat tak. 
Fontosabb intézkedésül emlitendő, hogy az egyházközség az ingyen okta-

tási törvény kényszerhatása alatt elemi fiu és leányiskoláját 1909 —1910 tanév 
végén megszüntette, de polgári leányiskoláját megtartotta és a törvényes köve-
telményeknek megfelelően átszervezte s kibővítette 4 különített osztályra 5 
tanerővel és 3 óraadóval. 

Változás a tantestületben annyiban fordult elő, hogy a két polg. isk. 
tanerő mellé az egyház a megszűnt elemi népiskola két tanítóját Augusztinyi 
Eleket és Kertscher Gusztávot miniszteri jóváhagyás mellett a leányiskolánál 
alkalmazta és pedig Augusztinit, minthogy polg. isk. képesítése van, rendes 
tanárul, Kertschert, minthogy képesítése nincs, egyelőre ideiglenes minőségben, 
ötödik tanerőül pedig az eddigi női kézimunkatanitónő Scholczanik Henriette 
alkalmaztatik. A vallástantárgyat a lelkész Möhr Béla oktatta, ezeken kivül 
a szabadkézi rajz és francia nyelv taní tására óraadók működnek közre. 

Alapítványok, hagyományok és adományok nem voltak. 

Rozsnyói ker. árvaháznak adott az intézet 30 koronát, az egyetemes 
gyámintézetnek szintén 30 koronát. 

Építkezés nem volt. 
Tanszerek és iskolai bútorzat beszereztetett 1848 kor. értékben. 
Irodalmilag működtek a tanerők közül : Steiger Ferencz igazgató, ki az 

iskolai Értesítőt is szerkesztette, melyben megírta néh. Zelenka Pál nekrologját. 

d) Késmárki polg. leányiskolánál: Ünnepélyek. Az intézet növendékei 
részt vettek az 1910 év okt. 30-án Thököly Imre fejedelem hamvainak végső 
nyugalomra helyezése évfordulóján a lyceumi ifjúság által rendezett ünne-
pélyen s az évközben előfordult többi egyházi és hazafias ünnepeket is meg-
ünnepelték. 

Változás a tanerőknél csak annyiban fordult elő, hogy Bournáz Kamilla 
és Kolofont Erzsébet segédtanitónők, rendes tanerőkké lettek előléptetve és 
Hensch Margit kézimunkatanitónő jogosítása iránt a kellő lépések megtétettek, 
a melyek azonban eddig czélhoz nem vezettek. 

Adományokban begyült 742 korona 60 fillér. 
A rozsnyói ker. árvaházra 25 koronát, az egyet, gyámintézetre 40 kor. 

adott az intézet. 
Nagyobb építkezés és javítás nem fordult elő. 
Felszerelés cimén 30 drb. uj iskolai pad és egyéb bútorzat és egyéb 

felszerelési tárgyak vásároltattak 1304 kor. értékben. 
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Tanszerekre 556 kor. fordíttatott. A könyvtár értéknövekedése 727 koro-
nát tesz ki. 

Az intézetet meglátogatta a püspök, valamint Glosz Ferencz miniszteri 
iskolalátogató. 

e) Rozsnyói ev. polg. leányiskolában: Az egyházi és hazafias ünnepek 
megtartattak. Pekár Rozáliáról, az intézet jóltevőjéről kegyeletesen megemlékeztek. 

Az intézetet meglátogatta 1911. április 25-én Pogány István kir. tan-
felügyelő s a kishonti egyház lelkészei közül néhányan. 

Az intézeti növendékek tanulmányi kirándulást tettek tanítónőik vezetése 
alatt az aggteleki barlangba, s Rozsnyó város egyes kies helyeire. 

Kisebb ado nányokban befolyt mintegy 140 korona, mely intézeti 
szükségletekre használtatott fel. 

Az intézet pénztárába befolyt segélyek és adományok a következők : se-
gélyben befolyt 13250 kor., honi adományokbban 2887 kor. 15 fillér, külföldi 
némethoni adományokból 468 kor., összesen: 16605 kor. 15 fillér. 

A tanerőkben változás nem volt. 
f) Sajógömöri polg. fiúiskolánál: a tanév alatt előfordult egyházi és 

hazafias ünnepek megtartattak. Az 1910. év dec. 6-án az iskola alapitójának 
Szentíványi Miklósnak emlékére kegyeletes ünnepély volt szentelve. 

Fontosabb intézkedések az év alatt nem voltak. 
A tantestületben változás nem történt . 
Adományokból befolyt tanszerekre 30 kor. Tanulók jutalmazására egyesek 

adományából kiadatott 94 korona. 
Szupplikátióból begyült 630 korona. 
Ker. árvaházra 26 kor. 26 fillért, egyetemes gyámintézetre 10 koronát 

adott az intézet. 
Javításokra kiadatott 50 korona. 
Tanszerekre fordíttatott 815 korona 97 fillér. 

# * 
* 

Ezekben tiszteletteljesen beterjesztvén jelentésemet, javaslataim 
megtétele előtt legyen szabad mindenekelőtt tisztelettel és szeretettel 
üdvözölnöm az egyházkerületi felügyelő ur ő Méltóságát, aki vezéri, 
elnöktársi minőségében ez évben is, s főként ez évben, a megpró-
báltatások, küzdelmek és válságok ez esztendejében példátadó hűség-
gel és önáldozattal állott ott egyházkerületünk kormányrúdjánál, 
lankadatlan kitartással küzdve annak javáért borús és derűs napok-
ban egyaránt. 

Üdvözlöm a fényes múltú, vendéglátó kassai I. egyházat, amely 
a relorrnátio kora óta mind a mai napig kerületünknek egyik erős 
Siooja volt s annak főként az utolsó félszázad alatt lefolytatott 
küzdelmeiben az evangélium sziláid védbástyájáuak bizonyult Tizenhét 
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év óta először ül benne össze kerületünk közgyűlése, legyen szabad 
hinnem és reménylenem, hogy mai gyűlésünk itt épen olyan áldá-
sos nyomokat hagy maga után, mint a minő igaz testvéri szeretet-
tel vártak körükbe kassai kedves hittestvéreink. 

De szeretettel üdvözlöm a kassai II. egyházat is, a mely ven-
déglátó készségét számunkra szintén a legszívélyesebben ajánlotta 
fel. Haladjon az I. egyházzal karöltve a testvéri megértés, kölcsönös 
nyilt támogatás s ekként az evangélium ügyének a Felvidék e szel-
lemi központján diadalra juttatása útjain. 

Üdvözlöm összes kedves munkatársaimat közegyházi munkánk 
terén — akár a szorosan vett egyházi, akár a nem kevésbbé fontos 
iskolai életpályán. Hálásan köszöntöm mindannyiukat első püspöki 
jelentésem lapjain, mint a kiknek buzgósága, elismerésre méltó 
egyházias hűsége nélkül hiábavaló volna a mi magvetésünk munkája-
Legyen áldás kicsinyen és nagyon, közel és távolvalókon szerte egész 
egyházkerületünkben, legyen áldás mindannyiunk lelkiismeretes köte-
lességteljesitésén, haza és egyházszeretetén, az idők végeiglen! Ámen! 

* * 
* 

Ezekután van szerencsém előterjeszteni következő határozat 
javaslataimat: 

1. Fejezze ki egyházkerületi közgyűlésünk jegyzőkönyvi köszö-
netét az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsával szemben az 
általa kinyilvánított testvéri részvétéért; 

2 Vésse fel az emlékezet táblájára jegyzőkönyve lapjain az 
Úrhoz költözött iglói Szontágh Pál, Kubinyi Aladár, Oszwald György. 
Szántó József, özv. Czékus Istvánné. mint kerületünk, — Sárkány 
Sámuel, mint az egyetemes evang. egyház, — dr Kún Bertalan, 
dr. Erőss Lajos és br. Bánffy Dezső mint a testvér ref. egyház ha-
lottjainak emlékét s intézzen családjaikhoz, illetve a vezetésük alatt 
állott bányai evang. egyházkerülethez, tiszáninneni, tiszántúli és 
erdélyi ref. egyházkerületekhez külön részvétiratot. 

3 Fejezze ki jegyzőkönyvileg testvéri részvétét a Duránd, Kölese 
és Rimakokova egyházközségeket ért nagy tűzvész okozta sorscsapás 
felett, biztosítsa őket minden lehető erkölcsi és anyagi támogatá: ról, 
méltóztassék utólag jóváhagyni az általam kibocsátott pásztorlevélben 
foglalt intézkedéseket és megállapítani, hogy a beérkezendő könyör-
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adományok közül Durándot Vio, Kölesét 2/io és Rimakokovát 7/io 
illesse. 

4. Üdvözölje főpásztori székében Isten legjobb áldásainak kivá-
natával dr. Baltazár Dezső tiszántúli ref. püspököt. 

5. Üdvözölje meleg testvéri áldáskivánattal br. Hámos Lászlót, 
br. Láng Lajost, Gyurátz Ferenczet és Terray Gyulát fényes királyi 
kitüntetéseik, Laco Jánost, Ludmann Ottót és Deák Sándort jubi 
leumaik alkalmából. 

6. Üdvözölje dr. Burján Józsefet és dr. Obetkó Dezsőt megvá-
lasztatása, Bohus Pált, Münnich Kálmánt, Radványi Istvánt, Turóczy 
Pált, Simkovics Jánost, Fischer Miklóst közbizalomból elfoglalt 
felelőségteljes vezetői állásukra újból történt elhivatásuk alkalmával, 
s biztosítsa őket testvéries ragaszkodásáról, nagyrabecsüléséről. 

7. Mondjon jegyzőkönyvében áldó köszönetet mindazoknak, a 
kik adományaikkal, alapítványaikkal, hagyományaikkal hozzájárultak 
evang. Sionunk falainak megerősítéséhez. 

8 A napirend megfelelő pontja alatt intézze el a tanítóképző 
és az egyházkerületi háztartás bajainak szanálása ügyében felvetett 
javaslatokat. 

9. Fejezze ki az egyházkerület érdemdús felügyelőjével élén 
hálás köszönetét a 10 egyházmegye elnökségének, a közép- és 
főisko'ák felügyelőinek, igazgatóinak, a kerület közigazgatási és 
pénzügyi tisztviselőinek, a kerület lelkészi, felügyelői, tanári és tanítói 
karának s általában a kerületi egyházi élet minden egyes tényező-
jének az egyházépitő munkában való lelkes részvételért s ajánlja 
szíves figyelmökbe az elismerésre méltó múlt további lelkes folyta-
tását a jövendőben is tettekben, áldozatokban és hű szolgálatban 
egyházunk és drága magyar hazánk javára! 

Ezzel tiszteletteljes jelentésemet befejezvén, határozati javasla-
taim szíves elfogadását kérve, magamat a Méltóságos és Főtisztelendő 
Egyházkerületi közgyűlés nagyrabecsült jóindulatába ajánlom. 

Nyíregyházán, 1911. évi szeptember hó 9 én. 

GEDULY HENRIK, 
püspök. 
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Az egyházkerületi közgyűlés a körültekintő, nagy gonddal össze-
állított, az egyházkerület minden anyagi és szellemi érdekeit felölelő, 
a jövendő nagy feladatait és azoknak megoldását megvilágító püs-
pöki jelentést, a mely bizonyságot tesz a püspöknek az egyház-
kerület minden egyházközségére és minden intézményére kiterjedő 
apostoli gondoskodásáról, örömmel fogadja, jegyzőkönyvébe venni 
rendeli, a püspöknek lelkes fáradozásaiért köszönetet mond és a püs-
pöki jelentésben foglalt javaslatokra nézve a következőképpen határoz: 

1. Lánglelkű néhai főpásztorát, Zelenka Pál püspököt, a kinek 
emlékére 1911. május 15-ikén gyászünnepélyt tartott, az idő múlásá-
ban soha el nem muló kegyelettel és hűséggel gyászolja és a 
megdicsőült főpásztor özvegyéhez és fiához mai rendes közgyűléséből 
részvétiratot intéz. 

2. A Zelenka Pál püspök halála alkalmával egyházkerületünkhöz 
intézett részvétnyilatkozatokért a m. kir. kormánynak, a honvédelmi 
miniszternek, a bányai evangélikus, a dunamelléki és erdélyi református 
egyházkerületeknek hálás érzéssel küld jegyzőkönyvi köszönetet. 

3. Bánatos kegyelettel emlékszik meg egyházkerületünk nagy 
ŕ 

halottairól, az Úrhoz költözött iglói Szontágh Pálról, Kubinyi 
Aladárról, Oszvald Györgyről, Szántó Józsefről, özv. Cze'kus 
Istvánnáról; megilletődéssel gyászolja az egyetemes evangélikus 
egyház nagy halottját, Sárkány Sámuell; a testvér református egyház-
kerületek nagyhírű halottjaira, dr. Kun Bertalan, dr. Erőss Lajos 
püspökökre és br. Bánffy Dezső konventi elnökre kegyelettel gon-
dol és családjaikhoz, illetve a vezetésük alatt állott egyházkerületekhez 
külön részvétiratot intéz. 

4. Mély részvétét fejezi ki a tűzvész által sújtott durándi, kölesei 
és rimakokovai egyházközségek anyagi romlása felett; biztosítja a 
testvéreket az anyagi és erkölcsi támogatásról; a püspöki felhívásra 
önként és nem kötelezőleg gyűjtött offertoriumok és könyörado-
mányok szétosztására nézve pedig ügy intézkedik, hogy az előre 
megjelölt egyházközségek javára gyűjtött adományok azoknak adassa-
nak ki, az általános gyűjtésből befolyt összegek felosztási arányát 
pedig a három egyházközség között az egyházkerületi elnökség 
állapítsa meg, a hiteles kárvallási adatok alapján. A nagy kárral és 
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a segítségnyújtással kapcsolatban az egyházközségek újból figyel-
meztetnek, hogy az egyházak és iskolák éghetőségeit teljes értékben 
biztosítsák, s a hol ez e miatt szükséges, tűzbiztosítási kötvényeiket 
helyesbítsék. (1909. jkv 116. p., 1910. jkv 95. p.) 

ŕ 

5. Egbe szálló fohászszal kér áldást Fejes István tiszáninneni 
és dr. Baltazár Dezső tiszántúli református püspökök életére és 
működésére. 

6. Meleg testvéri áldáskivánattal üdvözli br. Hámos Lászlói, 
Láng Lajosi, Qyurátz Ferencz et és Terray Gyulái fényes királyi 
kitüntetéseik; LaczóJánosi, Ludmann Ottói és Deák Sándori jubileu-
maik alkalmából. 

7. Szeretetteljes nagyrabecsüléssel üdvözli Kubinyi Gézái, Bohus 
Páli, Münnich Kálmáni, Radványi Istváni, Túróczy Páli, Simkovics 
Jánosi az egyházmegyéjükkel, Fischer Miklósi a főgimnáziumával 
vezéri minőségben kötött szövetségük megújításakor és az újonnan 
választott dr. Burián Józsefnek és dr. Obetkó Dezsőnek bizalommal 
kiván sikert az új működési körben. ' 

ŕ 

8. Aldó köszönettel örökíti meg az alapítók, hagyományozok 
és adományozók nemeslelkű áldozatkészségét a jegyzőkönyv lapjain 
és a hálaadók szívében. 

9. Készséggel tárgyalja a tanítóképző és az egyházkerületi ház-
tartás bajainak megszüntetésére felvetett javaslatokat. 

10. Hálás elismeréssel mond köszönetet a tíz egyházmegye 
elnökségének, a közép- és főiskolák felügyelőinek, igazgatóinak, a 
kerület közigazgatási és pénzügyi tisztviselőinek, a kerület lelkészi, 
felügyelői, tanári és tanítói karának, és elsősorban a nagyérdemű 
kerületi felügyelőnek, a kik idejük és munkaerejük javát szentelték 
az egyházközségek és iskolák felvirágoztatásának, és továbbra is 
odaadó, lelkes és hűséges szolgálatot kér az egyházkerület minden 
tényezőjétől az egyház vallásos és hazafias, hiterősítő és alkotó 
munkásságára, hogy a jövő az örök emlékezetben élő nagy múltnak 
méltó folytatása legyen. 

5. (K G.) Püspök bemutatja dr. Schmidt Gyula kollégiumi 
felügyelőnek levelét, a ki betegeskedésére és előrehaladt, 75 éves 
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korára való hivatkozással, 1885. óta viselt kollégiumi felügyelői 
tisztségéről véglegesen lemond. 

Az egyházkerületi közgyűlés dr. Schmidt Gyula kollé-
giumi felügyelőnek lemondását, a meg nem másítható és 
megokolt akaratelhatározás előtt meghajolva, mély sajná-
latának kifejezése mellett tudomásul veszi és elfogadja, 
neki több mint egynegyed századon át teljes buzgósággal 
és protestáns hithűséggel a kollégium felvirágzása érde-
kében kifejtett lelkes munkásságáért — a melynek nagy 
emlékei az eperjesi kollégiumi főgimnázium államsegé-
lyének kieszközlése, az 1887-iki nagy tűz után Phönixként 
megújult kollégium épületének renoválása, az ősi párt-
fogóság és az egyházkerület jogviszonyait szabályozó 
kollégiumi szervezeti szabályzat megalkotása, új konviktusi 
épület, Theologiai Otthon és új főgimnáziumi épület 
emelése és az évről-évre fokozódó anyagi és szellemi 
haladás és erősbödés, — hálás köszönetet mond, érdemeit 
jegyzőkönyvében megörökíti és nemes életére Istennek 
áldó, védő és oltalmazó kegyelmét kéri. 

6. (K G.) Püspök bemutatja Tahy József sárosvármegyei 
alispán kétrendbeli levelét, melyekben az egyházkerület kitüntető 
bizalmából 1908. óta viselt kollégiumi helyettes-felügyelői tisztéről, 
másnemű nagy elfoglaltságára való hivatkozással, lemond. 

Az egyházkerületi közgyűlés Tahy József sárosvár-
megyei alispánt tüntető szeretettel és bizalommal kéri, hogy 
nagyértékű munkájával és lelkes és odaadó buzgóságával 
a kollégium ügyeinek vezetésében továbbra is áldozatot 
hozni szíveskedjék. 

7. (K G.) Elnökség sajnálattal jelenti, hogy Gyürky Pál kis-
honti főesperes, a kollégiumi igazgató-választmány egyházi elnöki 
tisztét a szeretet, tisztelet és ragaszkodás kérő és marasztaló meg-
nyilatkozásai mellett sem hajlandó továbbra viselni és a mult évi 
egyházkerületi közgyűlésen bejelentett lemondását, közegyházi nagy 
elfoglaltságra való hivatkozással, fenntartja és véglegesnek tekinti. 
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Az egyházkerületi közgyűlés Gyiirky Pál megmásít-
hatatlan elhatározása előtt, méltányolva annak indokait, 
sajnálattal hajol meg s a kollégium igazgató-választmányi 
elnöki állásában 1894. óta, mindenkor nagy lelki buzgó-
sággal és teljes életáldozattal végzett szolgálataiért hálás 
köszönetet mondva, érdemeit büszkeséggel örökíti meg 
jegyzőkönyvének lapjain és életére s közhasznú egyházi 
tevékenységére Istennek áldó és a lelkiekben jutalmazó 
kegyelmét kéri. 

8. (K G.) Püspök előterjesztésére a pénzügyi és közigazgatási 
bizottság szükségesnek tartja, hogy a püspöki irodában a felszapo-
rodott irodai teendők végzésére egy állandó irodasegédi állás 
szerveztessék s annak javadalmát évi 2400 korona törzsfizetésben 
és 500 korona lakbérben állapítja meg és ezen rendszeresített állásra 
Rozsondal József megválasztását ajánlja, a ki ezen állás teendőit 
öt év óta ideiglenes minőségben kötelességszerű hűséggel és meg-
felelő ügyességgel látja el. 

A kerületi gyűlés a püspöki irodában egy állandó 
irodasegédi állást szervez; ezen állás javadalmát 1912. évi 
január l-jétől a felemelt államsegély terhére évi 2400 kor. 
törzsfizetésben és 500 korona lakbérben állapítja meg; 
ezen rendszeresített állásra Rozsondal Józsefei választja 
meg és neki a folyó évre a mostani és a jövő évi 
javadalma különbözeti összegét segélyképpen megszavazza. 

9. (K G.) Bányai Béla egyházkerületi pénztáros kérvényt intéz 
az egyházkerületi közgyűléshez, hogy őt egyházkerületi pénztárosi 
állásában élethossziglan véglegesítse. 

A kerületi közgyűlés Bányai Béla kérvényét — tekin-
tettel eddigi hűséges munkásságára, szakértelmére, évről-
évre fokozódó és minden erejét, tudását és idejét igénybe-
vevő, nagy felelősséggel járó elfoglaltságára, és tekintettel 
az egyházkerület érdekére, mely a háztartás szakszerű és 
lelkiismeretes vezetésének állandó berendezését teszi szük-
ségessé- méltányosnak tartja, s a jövőben teljesíteni óhajtja, 
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ehhez azonban az szükséges, hogy a legközelebbi zsinat 
az egyházi Alkotmány 142. §-át, mely szerint az egyház-
kerületi pénztárosok hatévi időtartamra választatnak, meg-
változtassa, s ezért az egyetemes gyűlés útján a zsinati 
bizottsághoz felterjesztést intéz aziránt, hogy az egyházi 
Alkotmány 142. §-ának módosításával az egyházkerületi 
pénztárosok élethossziglan választassanak, s addig a kérést 
függőben hagyja. 

10. (K G.) Püspök, az egyházkerületi pénztár kötelességszerű 
ellenőrzése és az utalványozás jogának közvetlen gyakorolhatása 
végett szükségesnek tartja, hogy az egyházkerületi pénztári iroda a 
forgalmi pénztárral együtt székhelyére, Nyíregyházára helyeztessék 
át. A pénzügyi bizottság a püspöki ellenőrzés megkönnyítése és a 
pénztári ügykezelés közvetlenségének biztosítása végett az egyház-
kerületi pénztárnak a vagyonértékekkel együtt a püspök székhelyére, 
Nyíregyházára leendő áthelyezését és ezzel kapcsolatban a pénzügyi 
bizottság vagyont kezelő igazgató-osztályának és a pénztárt és szám-
adást vizsgáló felügyelő-osztályának újonnan választandó tagokból 
való újjászervezését javasolja. E javaslatnak következtében a pénz-
ügyi bizottság elnöke, alelnöke és összes tagjai, az ellenőrrel és a 
bizottság jogügyi tanácsosával együtt, az egyházkerületnek a múlt-
ban irántuk tanúsított bizalmáért köszönetet mondva, tisztelettel 
lemondanak és az egyházkerületi pénztárnak és tőkevagyonnak 
leltári átadása és az új pénzügyi bizottság által leendő átvétele után 
az eddig viselt felelősség alól felmentésüket kérik. 

A kerületi közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

1. Határozatilag kimondja, hogy az egyházkerületi 
pénztári iroda a forgalmi pénztárral és a vagyonértékekkel 
együtt a püspök székhelyére, Nyíregyházára helyeztessék át. 

2. A pénzügyi bizottságot újjászervezi és a régi pénz-
ügyi bizottság összes tagjainak, elsősorban Lichtenstein 
József és Gyiirky Pál elnököknek, nemkülönben dr. Markó 
László alelnöknek nagy szakértelemmel végzett, lelkiis-
meretes és fáradságot nem kimélő, hűséges munkálkodá-
sukért köszönetet mond. 

2 
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3. Az újonnan választandó pénzügyi bizottságot meg-
bízza és felhatalmazza, hogy a pénztárral kezelt vagyon-
értékeket, leltár mellett, a régi pénzügyi bizottságtól Mis-
kolczon átvegye. 

4. Az egyházkerületi pénztárosnak, mivel ő csak az 
egyházkerületi közgyűlés határozatának foganatosítása után 
mehet át a pénztárral Nyíregyházára, gyermekeit azonban 
iskoláztatás végett már a maga költségére ott elhelyezni 
volt kénytelen, 100 korona segélyt szavaz meg. 

5. Az új pénzügyi bizottság megbizatik, hogy a ház-
tartási szabályrendeletet vegye vizsgálat alá, s ha szükséges-
nek találja, annak módosítására nézve a jövő közgyűlésen 
tegyen javaslatot. 

11. (Z. L.) Elnökség jelenti, hogy az egyházkerület egyházi 
főjegyzőjének a kerület püspökévé történt megválasztása folytán 
az egyházkerület egyházi főjegyzői állása, 

Nemes Károly egyházi jegyzőnek és dr. Szánthó Gyula világi 
jegyzőnek pedig ezen állásukról egyéb elfoglaltságára, illetve egész-
ségi állapotára hivatkozással történt lemondásuk folytán egy-egy 
kerületi egyházi, illetve világi jegyzői állás vár betöltésre. 

Betöltendő továbbá dr. Szánthó Gyula lemondásával kapcsolatban 
az egyházkerületi törvényszék jegyzői állása, továbbá dr. Schmidt 
Gyulának, valamint Gyürky Pálnak visszavonulása folytán az egyház-
kerületi kollégium felügyelői és egyházi elnöki állása; egyúttal 
újra lesz választandó a kollégium igazgató-választmányának 12 tagja; 

megüresedett a közigazgatási bizottságban a püspökké választott 
Geduly Henrik helye; 

végül betöltendő a kerületi pénztár székhelyét illetőleg beállott 
változás folytán az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökei, al-
elnöke, tagjai, jogtanácsosa és a pénztári ellenőr állása. 

Az egyházmegyei elnökségek tagjaiból alakult jelölő-
értekezlet ajánlatának elfogadásával a kerületi gyűlés köz-
felkiáltással megválasztotta : 

egyházi főjegyzővé Korbély Géza eperjesi lelkészt, 
eddigi kerületi egyházi jegyzőt, a ki miután lelkes sza-
vakkal megköszönte az egyházkerületnek személyébe vetett 



73 

bizalmát s Ígérte, hogy bővült munkakörében hálája, egy-
házszeretete és fokozott munkakedve lesznek serkentői, 
kerületi felügyelőnek elismerő és buzdító szavai közben 
egyházi főjegyzői székét nyomban elfoglalta; 

az így, valamint a Nemes Károly visszavonulása 
folytán megüresedett kétrendbeli egyházi jegyzői állásra, 
tekintve, hogy szavazás annak előírt törvényes módja 
szerint nem kéretett, ugyancsak közfelkiáltás alapján Kemény 
Lajos osgyáni és Dómján Elek sátoraljaújhelyi lelkészeket; 

világi jegyzővé egyhangú felkiáltással gömöri Szent-
íványi Józsefei, több egyháznak felügyelőjét; 

kerületi törvényszéki jegyzővé közfelkiáltással dr. Belfi 
László nyíregyházi egyháztagot; 

kollégiumi felügyelővé Tahy József sárosi alispánt; 
a kollégiumi igazgató-választmány egyházi elnökévé 

Korbély Géza egyházkerületi egyh. főjegyző, eperjesi lelkészt; 
a kollégiumi igazgató-választmány tagjaivá pedig: 

Brósz Lászlói, Czékus Lászlói, Gerhard Bélái, Hajdú 
Jánosi, Kubinyi Gézái, Materny Lajosi, May er Endréi, 
Münnich Kálmáni, Rcidvány Istváni, Szlabey Mátyási, 
dr. Szlávik Mátyási és Terray Gyulái; 

az egyházkerületi közigazgatási bizottságban meg-
üresedett helyre Korbély Géza egyházkerületi főjegyzőt ; 

végül egyházkerületi pénzügyi bizottságának világi 
elnökévé dr. Meskó László tiszavidéki egyházmegyei fel-
ügyelőt; egyházi elnökévé Korbély Géza egyházkerületi 
egyházi főjegyzőt; alelnökévé Majerszky Béla nyíregyházi 
polgármestert; tagjaivá: Meskó Elekei, Somogyi Gyulái, 
Póppel Gyulái, Lichtenstein Lászlói, Eltscher Simoni, 
Leffler Sámueli, Varga Mártó ni, Simkovics Jánosi, Martinyi 
Józsefei, Materny Imréi, Paulik Jánosi és Dómján Elekei; 

kerületi ügyészszé és ebbeli minőségében a kerületi 
pénzügyi bizottság jogi tanácsosává ugyancsak közfel-
kiáltással dr. Prok Gyula ügyvéd, nyíregyházi egyház-
tanácsost választotta meg. 

Az ellenőri állást illetőleg az egyházkerület elnöksége 
felhatalmaztatott, hogy a pénzügyi bizottság javaslatának 
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meghallgatásával az ellenőri teendők ideiglenes teljesítésével 
erre alkalmas egyént bízzon meg. 

Egyúttal érdemeiknek elismeréséül és munkás közre-
működésükre továbbra - is számítva, a jegyzői tisztüket 
letett Nemes Károly és dr. Szánthó Gyula az egyház-
kerület tiszteletbeli főjegyzőiül választattak. 

Az újonnan megválasztott kerületi tisztviselők, név-
szeri nt Kemény Lajos, Doniján Elek, gömöri Szent-Iványi 
József és dr. Pro k Gyula a törvényszerű esküt letették; 
a jelen nem volt dr. Belfi László az esküt később teszi le. 

Dómján Eleknek megválasztása ellen dr. Wallentínyi 
Samu és társai felebbezést jelentvén be, ez a jelen jegyző-
könyvi pont kivonata kapcsán az egyetemes gyűléshez 
felterjesztetni rendeltetett. 

» 

12. (K G.) Az 1912-ik évre, az egyházkerületi közgyűlés válasz-
tott tagjainak sorába, az Egyházi Alkotmány 112. §-ának c) pontja és 
a választást körülíró egyházkerületi szabályrendelet 1. és 2. §§-ainak 
intézkedései szerint, szavazati joggal, egy évre terjedő megbízással 
két népiskolai tanítóképviselő választandó. 

A kerületi közgyűlés a jövő évre a választott tagok 
sorába, szavazati joggal, az egyházmegyék jelölése alapján, 
a sorrend szerint következő hegyaljai és kishonti egyház-
megyék jelöltjeit: Nagy Pál űjcsanálosi és Lipták Endre 
rimakokovai népiskolai tanítókat választja meg és küldi ki. 

13. (K G.) Tárgyaltatott az egyházkerületi Kollégium igazgató-
választmányának az 1910/11. tanévi működésről szóló jelentése. 

Az igazg.-választmány, hálát mondva az egyházkerület jóakaratú 
támogatásáért, mély fájdalommal gyászolja a Kollégium szerető és 
szeretett vezérét, jóságos támogatóját és barátját, néhai Zelenka Pál 
püspököt, a kinek nevéhez fűződik a theologiai akadémia fejlődése 
és felvirágzása, a kinek emlékét hirdeti a theologiai Otthon, a ki 
a tanítóképző-intézet jövendőjének biztosítását, a jogakadémia és a 
főgimnázium modern fejlődését szívén viselte. 
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Gyászának kegyeletes kifejezése után bensőséges szeretettel 
üdvözli új főpásztorát, Geduly Henrik püspököt, és nyugodt bizo-
dalommal és igaz szeretettel bízza jövendő sorsának vezetését és 
irányítását az ő bölcseségére. 

A kollégium történetének lapjain meleg elismeréssel örökíti 
meg a tanári-kar nesztorának, Ludmann Ottónak érdemeit, a kinek 
élete és az ideálizmus, kötelesség- és munkaszeretet szolgálatában 
töltött hosszú évtizedekre terjedő példás munkássága a kollégium-
mal összeforrt, s a ki tanártársai és tisztelői áldáskivánása mellett 
a mult tanévben ülte meg tanári működésének 50-ik évfordulóját. 

Udvari tanácsossá történt kineveztetése alkalmából örömmel 
üdvözli az igazgató-választmány nagyérdemű tagját, Terray Gyula 
főesperest. 

Tudomásulvétel végett bejelenti az igazgató-választmány, hogy 
a kollégiumi igazgatóvá egy évre választott dr. Obetkó Dezső jog-
akad. tanár mellett a kollégium tisztviselő-karát további három évre 
a következőképpen alakította meg: theol. dékánná Mayer Endréi, 
jogakad. dékánná dr. MiklerKárolyi, főgimnáziumi igazgatóvá Gömöry 
Jánosi, tanítóképző-intézeti igazgatóvá Gerhard Bélái, kollégiumi 
jegyzővé dr. Wallentínyi Samui, koll. könyvtárossá Erenyó Lajosi, 
convictusi ephorussá Mayer Endréi, főgimnáziumi tandíjkezelővé 
Perényi Vilmosi, főgimnáziumi múzeumőrökké: Perényi Vilmosi és 
Szutórisz Erigyesi, kollégiumi orvossá dr. Holénia Gyulái választotta^ 
és a mult évben a tanítóképző-intézetnél egy évi próbaidőre segéd-
tanárrá választott Woháner Dezsői állásában véglegesítette. 

Nagy lelkesedéssel fejezi ki az igazgató-választmány őszinte hálá-
ját, köszönetét és elismerését a kollégium érdemdús másodfelügyelője, 
Tahy József iránt, a ki páratlan önzetlenséggel, fáradsággal és nagy 
rátermettséggel vezeti a kollégium ügyeit. Ugyanígy hálás köszöne-
tét és elismerését fejezi ki az igazgató-választmány a lelépő koll. igaz-
gatónak, Gamauf György n ek, amiért igazgatói tisztét nehéz viszonyok 
közötti s nagy odaadással és lelkiismeretességgel töltötte be. 

Örömmel jelenti az igazgató-választmány, hogy a főgimná-
ziumnak új épületébe való beköltözésével, a többi három intézet 
elhelyezése sokkal czélszerűbb lesz, mint eddig volt, mert a theologia 
és a tanítóképző a II. emeleten, a jogakadémia s a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Felügyelősége segélyével nyilvános könyvtárrá 
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átalakítandó kollégiumi nagykönyvtár és a Szirmay-könyvtár megfelelő 
olvasóteremmel és könyvtári szobával az I. emeleten lesz elhelyezhető. 

2. A tanulók létszámát illetőleg jelenti a választmány, hogy a 
theologiára 48-an (+10) , a jogakadémiára 359-en ( + 26), a főgimná-
ziumra 376-an ( + 3 ) , a tanítóképző-intézetbe 91-en (—7), a négy 
intézetbe tehát összesen 874-en ( + 32) iratkoztak, a mely örvendetes 
emelkedés a kollégium jóhírnevén kívül bizonyára annak köszön-
hető, hogy a mult tanévben 30,348 kor. 47 fillérnyi kedvezményben 
részesültek a tanulók tandíj és convictusi díjak elengedése czímén. 

3. A kollégium vagyoni állapotára nézve jelenti az igazgató-
választmány, hogy 

az összes bevétel 306,954 kor. 96 fillér, 
az összes kiadás 268,315 ,, 96 „ 

a pénztári maradvány tehát 36,639 kor. — fillér volt. 
A kollégium vagyona az 1910. év végén kitett 707,647 kor. 

75 fillért, a mi az előző évhez viszonyítva, 25,223 kor. 96 fillérnyi 
szaporodást mutat. 

4. A theologiai akadémiára nézve jelenti az igazgató-választmány, 
hogy a hallgatók között 6 erdélyrészi szász ifjú is volt, a kik az 
ev. szász consistorium azon intézkedése következtében iratkoztak 
be, a mely minden lelkésztől megköveteli, hogy egy évet magyar-
országi theologián töltsön. Az ifjúság élete szorgalmi és erkölcsi 
tekintetben kifogástalan volt. A theologusok rendes iskolai tanul-
mányaik mellett a Belmissziói Egyesületben és az Eperjesi Széchenyi-
körben fejtettek ki nagyobb munkásságot, mint szavalók és előadók. 
Az Otthon javára nov. 12-ikén Lőcsén nagyszabású és igen szépen 
sikerült hangversenyt rendeztek. A karácsonyi és húsvéti ünnepek 
alatt az ország különböző vidékein prédikáltak. A Belmissziói 
Egyesület a mult tanévben 15 összejövetelt rendezett, a melyeken 
ima után írásmagyarázat, felolvasás, vagy szabadelőadás és szavalat 
volt. Ez egyesület tagjai végezték Eperjesen a vasárnap délutáni 
istenitiszteletet; azonkívül a kisgyermekek körében gyermektaní-
tásokat, a nagyobbak körében vasárnapi iskolákat, a gimnázisták s 
a képezdészek körében bibliamagyarázatokat tartottak és Korbély 
Géza lelkész felügyelete mellett a nagysárosi fiókegyházban ren-
deztek vallásos összejöveteleket 
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5. A jogakadémiára nézve jelenti az igazgató-választmány, hogy 
újabban magántanárokká lettek: dr. Bruckner Győző az újkori műve-
lődés történetéből, dr. ObáL Béla a német nyelvből, dr. Maiéter 
István az államtudományokból. Dr. Ereky István egyetemi m.-tanár 
az angol önkormányzat tanulmányozása végett, a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium támogatásával, egy évet Angliában töltött. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1911. január havában a 
jogi oktatás részleges reformja tárgyában ankétra hívta össze Buda-
pestre legkiválóbb hazai jogászainkat, s az ankétra dr. Horovitz 
Simon kiváló jogtanárunk is meghívást kapott és ott gazdag tapasz-
talatai, mély tudása alapján, nagy szakértelemmel szólott hozzá a 
szőnyegen levő kérdésekhez. A jogakadémia színvonalának és verseny-
képességének emelése szempontjából nagyon fontos az igazgató-
választmánynak azon határozata, hogy a rendes jogtanárok ötödéves 
korpótlékát 400 koronára emelte. A jogakadémiára beiratkozott 359 hall-
gató közül: I. alapvizsgálatra jelentkezett 101, képesíttetett 60; a 
II. alapvizsgálatra jelentkezett 109, képesíttetett 87; államtudományi 
államvizsgálatra 33, képesíttetett 19; jogtudományi államvizsgálatra 7, 
képesíttetett 5. 

6. A főgimnáziumra vonatkozólag örömmel jelenti az igazgató-
választmány, hogy a csaknem félmillió korona értékű impozáns új 
épület elkészült s ez év őszén át fog adatni rendeltetésének. Tudo-
másulvétel végett jelenti az igazgató-választmány, hogy kérésére a 
kormány az eperjesi kollégiumi főgimnázium építésére a már köl-
csönből folyósított, de kevésnek bizonyult 300,000 koronához még 
100,000 koronát szavazott meg oly módon, hogy a Magyar Jelzálog 
Hitelbanktól 50 évi törlesztéses kölcsönből felveendő összeg évi 
részlettörlesztését a kormány elvállalja; ennek folytán az igazgató-
választmány az egyházkerülettől a kölcsönkötvény jóváhagyását kéri. 

Örömmel jelenti, hogy a kollégiumi főgimnázium új épületének 
berendezésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter 38,166—1911. sz. 
leiratában 34,000 koronát kilátásba helyezett és ezen összeg felvéte-
lére a kerület jóváhagyását kéri. 

Örömmel jelenti az igazgató-választmány, hogy a kollégiumi 
főgimnázium igazgatójának kezdeményezésére, a főgimnáziummal kap-
csolatban létesítendő internátus építésére államsegélyt kért, és a vallás-
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és közoktatásügyi miniszter 55,972— 1911. számú leiratában az inter-
nátus czéljaira 200,000 koronát, mely összeg még ezután lesz az 
államköltségvetésbe beillesztendő, kilátásba helyezett. Miután az e czélra 
alkalmas telek megszerzése már most elodázhatlanul szükséges, az 
az igazgató-választmány elhatározta, hogy a kollégiumi főgimnázium 
szomszédságában erre a czélra mintegy 300 Q - ö l kertet, négyszög-
ölenként 16 kor. árban, a kórház - alapból előlegezendő és kama-
tostól visszafizetendő összegért tulajdonjogilag megszerez, s ezen 
határozatának jóváhagyását kéri. 

A tanárok a tanítás mellett a lefolyt tanévben is kiváló gondot 
fordítottak az ifjúság valláserkölcsi nevelésére s a jellemképzésre. 
E czélból az istenitiszteleteket minden vasárnap együtt látogatták 
a tanulókkal s az idegen tanulókat az osztályfőnökök több ízben 
meglátogatták a lakásukon. A protestáns tanulók egyházias érzületét, 
vallásosságát hathatósan ápolta a Thököly-kör, mely 12 összejövetelt 
tartott. Minden összejövetel közénekkel és imával kezdődött és záró-
dott; minden összejövetelen volt bibliamagyarázat, felolvasás, szabad 
előadás, szavalat; 1910. év november 10-ikén pedig Luther-estét 
rendezett a kör a kollégium nagytermében. Az ifjaknak bő alkal-
muk volt az önképzésre a Magyar Társaságban. A tanulók ismeretei-
nek gazdagítása czéljából a tanári-kar a mult tanévben is rendezett 
tanulmányi kirándulásokat a város környékére, Kassára, Diósgyőrbe, 
Tarkőre és Hőnigvárra, a dubniki opálbányákba, a Balaton vidékére. 

7. A tanítóképző-intézetben az iskolai év zavartalanul folyt le; 
a fegyelmi állapot is jó volt. A tanári-kar fájó szívvel emlékezik meg 
a képesítői vizsgáló-bizottság tagjának, Zemán János abosi lelkésznek 
haláláról. A tanítóképző-intézet az állami fizetéskiegészítés útján 
teljesen állami színvonalon áll; csak az elhelyezése és felszerelése 
fogyatékos, a minek orvoslása a közel jövőnek feladata. A tanári-kar 
a képezdészekkel több tanulmányi kirándulást rendezett; így a Magas-
Tátrába, Bártfára, a máriavölgyi hutába s a város környékére. A növen-
dékek vallásos érzületének, hazafias és egyházias lelkületének ápo-
lására is nagy gond fordíttatott. 

Végül a kollégium minden intézetének szellemi életére nézve 
kijelenti az igazgató-választmány, hogy a fentartó testület és tanári-
kar mindent elkövet, hogy a rábízott ifjakból olyan hazafias és 
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vallásos férfiakat neveljen, a kik kegyeletben tartva a nemzet nagy 
hagyományait, dolgozni tudjanak és akarjanak a hazáért is, és a kik 
egyházukhoz ragaszkodva, szívükben a Krisztus hitével és szere-
tetével keressék és kutassák az igazságot 

A kerületi közgyűlés, az igazgató-választmány jelen-
téséből örömmel értesül a kollégium anyagi és szellemi 
fejlődéséről, a felügyelő testület és a tanári-kar hűséges 
és buzgó működéséről és a tanulóifjúság szellemi életé-
nek vallásos és hazafias vezetéséről, és azon reményben, 
hogy a nagy múltnak tradicziója és az új idők feladatai 
lelkes, egyházias, hazafias és az igazságok keresésében is 
krisztusi szellemtől áthatott, ideális életmunkára fogják 
serkenteni a jövendőben is a kollégium minden tényező-
jét, a nemes törekvésekre sikert kiván. 

A kollégium gyászában és örömében a kerületi 
gyűlés testvéries együttérzéssel osztozik. 

Zemán János emlékét kegyelettel örökíti meg jegyző-
könyvében és Terray Gyula igazgató-választmányi tagot 
fényes kitüntetése alkalmából melegen üdvözli. 

Ludmann Ottó jubiláris tanárnak ötvenéves munkás-
ságával szerzett érdemkoszorújába hálás köszönettel fonja 
az elismerés és nagyrabecsülés babérleveleit. 

A kollégiumnak újonnan a régi kipróbált erőkből 
választott tisztviselői karát bizalommal és áldáskivánással 
üdvözli, úgyszintén a jogakadémia új magántanárait is. 

A nagy szolgálatokat hálás elismeréssel méltányló 
köszönettel emlékszik meg Tahy József koll. másodfel-
ügyelőnek a nagy tradiczióktól áthatott lelkes, odaadó 
működéséről és érdemeit jegyzőkönyvébe iktatja. 

A lelépő koll. igazgatónak, Gamauf Györgynek nehéz 
viszonyok között végzett hűséges szolgálatát elismerő 
köszönettel méltatja. 

Felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget, hogy a kol-
légiumi főgimnázium építésére még szükséges és államsegély-
ből törlesztendő 100,000 koronás kölcsön kötvényét aláírásá-
val jóváhagyja; engedélyt ad az ig.-választmánynak, hogy 
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a főgimnázium új épületének berendezésére kilátásba helye-
zett 34,000 kor. államsegélyt felvehesse és a főgimnáziumi 
internátus czéljaira tervbevett telekvételt jóváhagyja. 

Egyebekben az igazgató-választmány jelentését tudo-
másul veszi, s a kollégium egyéb felterjesztéseire nézve 
a megfelelő jegyzőkönyvi pontok alatt határoz. 

14. (K G.) Kapcsolatban a kollégiumi igazgató-választmány 
jelentésével, püspök jelenti, hogy a kollégium theologiai akadé-
miája, a főgimnáziumnak a kollégium épületéből új épületbe való 
kivonulása után, a második emeleten rendelkezésére átengedett 
helyiségeknek tantermekké, tanári szobává és dékáni irodává való 
átalakítására és felszerelésére egyszer s mindenkorra 3000 koronát, 
a szemináriummal kapcsolatos könyvtár hiányainak pótlására egy-
szer s mindenkorra 2000 koronát, a könyvtár további fejlesztésére 
pedig az eddigi 800 kor. helyett évente legalább 1000 koronát kér. 

A kerületi közgyűlés a tantermek használhatóvá 
tételére szükséges 3000 koronát, a pénzügyi bizottság 
javaslatára, a közigazgatási államsegély vagyontartalékából 
megszavazza; a többi szükségletek kielégítése azonban a 
felemelt államsegély összegétől tétetik függővé. 

15. (K G•) Kapcsolatban a kollégiumi igazgató - választmány 
jelentésével, püspök jelenti, hogy a kollégiumi tanítóképző-intézet, 
a főgimnáziumnak a kollégium épületéből új épületbe való kivo-
nulása után, a második emeleten 11 helyiséget kap rendelkezésre, 
a melyeknek tantermekké, zeneteremmé, rajzteremmé, kísérleti elő-
adási teremmé, szertárakká és könyvtári helyiségekké való átala-
kítására 4361 koronát, bebútorozására 9700 koronát, szertári anya-
gokkal való felszerelésére 30,000 koronát kér a tanítóképző-intézet. 

A kerületi közgyűlés, a pénzügyi bizottság javasla-
tára, a legszükségesebb átalakítások költségeire a közigaz-
gatási államsegély vagyontartalékából egyelőre 1000 ko-
ronát szavaz meg ; a bebútorozást és a szertáranyagoknak 
esetleg tíz év alatt törlesztendő amortizácziós vétel útján 
leendő beszerzését pedig arra az időre halasztja, a mikor 
a felemelt államsegélyből ezen kiadás is törleszthető lesz-
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16. (K G.) Kapcsolatban a két előbbi ponttal, előadó jelenti, 
hogy a kollégiumi theologiai akadémia és tanítóképző-intézetnek 
új helyiségei után, az egyházkerületnek a közös kiadásokhoz való 
hozzájárulása is emelkedni fog s ezen összeget a kollégiumi pénz-
táros az eddigi 1700 koronával szemben 35Ő9 korona 50 fillérben 
állapítja meg. 

A kerületi közgyűlés a közös kiadásokhoz való 
hozzájárulás arányának végleges megállapítására, tárgyalás 
végett egy bizottságot küld ki a helyszínére, a mely 
bizottságba a püspök elnöklete mellett Lichtenstein József, 
Materny Lajos és Korbély Géza választatnak be. 

17. (K G.) Püspök jelentést tesz az egyházkerület által fenn-
tartott eperjesi kollégiumi tanítóképző-intézet válságos helyzetéről, 
a mely abból a sajnos körülményből származik, hogy az intézet 
elhelyezése, berendezése s a tanulók internátusi szállása semmiképen 
sem felel meg a modern követelményeknek, a miért is megfelelő 
építési államsegély kieszközlése végett a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban tárgyalásokat kezdett. A tanítóképző számára 
szükséges épületek építési költsége és berendezése, a telken kívül, 
körülbelül 500,000 koronába kerülne, a mely összeg 50 évi amor-
tizáczióra, 5*25 %-os annuitást véve alapul, évi 26,250 koronát 
igényelne. 

Az egyházkerületi közgyűlés, mivel a nehéz hely-
zeten a czélnak megfelelő építkezéssel csak a kerület és 
az állam együttes áldozatkészsége segíthet, a püspök által 
megkezdett tárgyalások folytatására és a szükségletet fel-
táró memorandum benyújtására az egyházkerületi elnökség 
mellé egy — TahyJózsef kollégiumi felügyelőből, dr. Meskó 
László, Münnich Kálmán és Kubinyi Géza egyházmegyei 
felügyelőkből, Krayzell Aladár eperjesi polgármesterből 
és Gerhard Béla tanítóképző-intézeti igazgatóból álló 
adhoc bizottságot küld ki. 

18. (K G.) Vonatkozással a mult évi egyházkerületi közgyűlés 
9-ik jegyzőkönyvi számú határozatára, jelenti az előadó, hogy az 
eperjesi kollégium szervezeti és kormányzati szabályzatának elkészítése 



82 

tárgyában kiküldött bizottság elnöke a Gediily Henrik álta! kidolgo-
zott üj szabályzat-tervezetet hozzászólás végett kiadta a kollégiumi 
igazgató-választmánynak azzal, hogy közös tanácskozás végett jelölje 
ki a maga bizottsági tagjait, ezt a kollégiumi igazgató-választmány 
meg is tette és a bizottsági tagok megválasztását bejelentette, de a 
szabályzat-tervezet tárgyalására nézve még nem intézkedett. 

A kerületi közgyűlés az ügyet nyilvántartja és megsürgeti. 

19. (Z. L.) A mult évi jegyzőkönyv 10-ik pontjánál püspök 
bejelenti, hogy 1. a vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyház-
kerületbeli lelkészeknek fizetéskiegészítésül 

az 1911. év I-ső felére 37,896 kor. 96 fillért, 
az 1911. év Il-ik felére .:. . _ 38,811 „ 22 ^ 

összesen ... 76,708 kor. 18 fillért 
utalványozott ki, mely összeg a lelkészek között szabályszerű nyugta 
ellenében kiosztatott; 

továbbá, hogy 2. az egyetemes egyház mult évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 26-ik pontjában meghatározott szövegezésben az 
1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtása tárgyában felterjesztést intézett 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, kérve bizott-
ságunk tagjainak meghallgatásra mielőbbi meghívását és ezek észre-
vételeinek meghallgatásával az ügynek törvényhozás elé mielőbbi 
előkészítését; 

végül 3., hogy az 1848: XX. t.-cz. 2. és 3. §-ainak tárgyában 
az ezt tartalmazó törvény mielőbbi meghozatala, és a lelkészi fizetés-
nek az 1911. évben 2400 koronára állami segélylyel felemelése 
és az ötödéves korpótlék biztosítása iránti igényeinket egyetemes 
egyházunk küldöttségileg adta át írásban a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek. 

Ezzel a jelentéssel kapcsolatosan tárgyaltatott a soproni alsó 
egyházmegye átirata, mely avégből, hogy addig is, míg az 1848: XX. 
t.-cz.-nek teljes végrehajtása folytán lehetővé válik a lelkészi fize-
téseknek és korpótlékoknak korszerű rendezése, ev. lelkészkarunk 
nyomasztó anyagi helyzetén némileg könnyítve legyen, azt indít-
ványozza, hogy kerestessék meg az egyetemes közgyűlés az iránt, hogy 
az 1911. évi állami költségvetésben biztosított felemelt államsegély-
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bői 100,000 koronát az összes ev. lelkészek közt, a mennyiben 
pedig a jelzett összeg erre fedezetet nem nyújtana, azon lelkészek 
között, a kik rendes lelkészi minőségben már legalább 10 év óta 
működnek, drágasági pótlék czímén szétosztani szíveskedjék. 

Olvastatott idevonatkozóan az egyes egyházmegyék állásfogla-
lása, melyek szerint 

Árva a soproni javaslatot nem fogadja el, ellenben kívánja a 
' lelkészi alapfizetésnek 2400 koronában, az ötödéves korpótlékok-

nak pedig 500 koronában az 1848 : XX. t.-cz. életbeléptetése útján 
folyósítását. 

Brassó elfogadja a soproni javaslatot, egyúttal sürgeti az 
1848 : XX. t.-cz. teljes megvalósítását, a lelkészi alapfizetésnek 
2400 koronára felemelését s az ötödéves korpótléknak megadását. 

Egyúttal, ugyancsak az 1848: XX. t.-cz. alapján, a protestáns 
püspöki fizetéseknek külön állami kongruával évi 24,000 koronára 
kiegészítését sürgeti. 

Sáros hozzájárul a soproni javaslathoz, mint a lelkészi fize-
tések törvényhozási rendezéséig ideiglenes expedienshez. 

Szepes a minimális lelkészi fizetést évi 2400 koronában álla-
pítaná meg, úgy azonban, hogy ahhoz 400 —400 koronás ötödéves 
korpótlék adassék. Az 1848 : XX. t.-cz. igazságos végrehajtását 
megsürgetni kéri, a soproni javaslatot pedig mellőzné. 

Tátraalja a lelkészek fizetését az 1912. évtől kezdődőleg évi 
2400 koronában kéri megállapítani. Ehhez adassék 400 koronás 
ötödéves korpótlék, és pedig visszamenőleg is beszámítandólag. 
Egyébiránt sürgeti a 3 millió évi államsegélynek felemelését s annak 
mielőbbi törvénybeiktatását. 

A soproni átiratot elfogadja, mégis azzal a változtatással, hogy 
a 100 ezer koronát csak a már legalább 10 év óta rendes lel-
készekként működő családos papok közt osztaná ki. 

Tiszavidék az egyetemes gyűlés útján feliratilag kérné a vallás-
és közoktatásügyi minisztert az egyetemes közgyűlés küldöttsége 
által a mult évben átnyújtott felterjesztés sikerre vezetése érdekében 
szükséges és czélszerűnek mutatkozó lépések megtételére. 
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A kerületi gyűlés az elnökség jelentését tudomá-
sul veszi. 

Felkéri azonban az egyetemes gyűlést, hogy az 
1848: XX. t.-cz. 2. és 3. §-ainak mielőbbi végrehajtását 
és pedig oly irányban, % hogy az alapítványszerüleg nye-
rendő államsegélyből a felemelt papi kongrua és ötöd-
éves korpótlék, egyúttal pedig püspökeink és espereseink 
fizetésének kor- és kivánalomszerű felemelése is kiteljék — 
megsürgetni és kieszközölni szíveskedjék. 

20. (Z. L.) Elnökség jelenti, hogy a püspökválasztási szava-
zatok felbontására kiküldött bizottság Miskolczon, 1911. év már-
czius hó 28-ikán megtartott üléséről felvett jegyzőkönyvének 4-ik 
pontjában a kerületi gyűlés intézkedését kéri az iránt, hogy az 
alsóbbfokú egyházi hatóságoktól történő mindennemű felterjesztés, 
az 1868:XLIV. t.-cz. rendelkezéseinek és egyházi alkotmányunk 
szellemének megfelelően, jövőre kizárólag magyar nyelven történ-
jék; azon egyházakból pedig, melyekben az ügykezelés nyelve nem a 
magyar, a jegyzőkönyvi kivonatok hiteles magyar fordítással ellátva 
terjesztessenek fel. 

A kerületi gyűlés, élénk eszmecsere után, a jogügyi bizottság 
javaslatára kimondta, hogy: 

Az alsóbbfokú egyházi és iskolai hatóságoknak a 
felsőbb hatóságokkal való hivatalos érintkezési nyelve a 
magyar, minélfogva előbbiek utóbbiakhoz mindennemű 
felterjesztéseiket — a vezetők különbeni személyes felelős-
ségének terhe alatt — magyar nyelven tartoznak intézni; a 
mennyiben pedig azokhoz valamely nem magyar nyelvű 
irat csatoltatnék, ennek hiteles magyar fordítása melléklendő. 

21. (Z. L.) Az előző ponttal kapcsolatban, Medveczky Sándor 
és dr. Meskó László egyházmegyei felügyelőknek indítványára, az 
Egyh. Alk. 99. §-ára vonatkozással kimondatott, hogy 

jövőben a szavazatok azonosságának és hitelességé-
nek bizonyítására a szavazatot tartalmazó levélborítékon 
alkalmazandó pecsétnek viaszkos vagy ostyás pecsétnek 
és nem a lelkész, felügyelő vagy igažgató pecsétjének, 
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hanem az illető egyház avagy tanintézet pecsétjének kell 
lennie. 

Elrendeli ennélfogva a közgyűlés, hogy minden egyház-
község és szavazásra jogosított tanintézet záros határidő 
alatt az imént fentebb megjelöltnek megfelelő pecsétet 
csináltasson, s ennek megtörténtét az esperesi hivatalok 
útján a püspökhöz bejelentsék. 

22. (Z. L.) Olvastatott br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
és dr. Baltik Frigyes hivatalra nézve legidősebb püspöknek Buda-
pesten, 1911. évi június hó 8-ikán 87/1911. e. f. sz. a. kelt levele, 
melylyel az egyházkerületet a f. évi november 8-ik napjára, délelőtt 
10 órára, a budapesti ev. egyház épületében (Sütő-utcza 4-ik sz.) 
tartandó egyetemes közgyűlésre és az ezt megelőző november hó 
7-ikén esti 6 órakor ugyanazon helyiségben tartandó egyetemes 
értekezletre meghívják. 

A közgyűlés a meghívást tudomásul veszi s annak 
alapján a f. é. egyetemes gyűlésre az Egyh. Alk. 148. §-a 
értelmében kiküldi: 

a) megbízó-levéllel, szavazati joggal: 
Lavotta Kornél Novák Pál 
Kubinyi Géza Bohus Pál 
Radvány István Bartholomaeidesz László 
Medveczky Sándor Jungmann Géza 
dr. Burián József Hajdú János 
Bánó Miklós Szontágh Sándor 
Münnich Kálmán Kübecher Albert 
dr. Lersch Kornél világiakat, Bortnyik György egyháziakat; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási joggal, egy-
úttal a szavazati joggal kiküldötteknek kiküldetésük sor-
rendjében való helyettesítési jogával: 
br. Hámos László Szent-Iványi József (gömöri) 
Molnár Viktor Hammersberg László 
Lichtenstein József br. Hámos Antal 
Szánthó Gyula br. Radvánszky Kálmán 
Brósz László Hönsch Dezső 
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dr. Eiserth István 
dr. Prok Gyula 
dr. Pósch József 
Pósch Gyula 
Csillaghy István 
Madarász Pál 
Jamriska Gyula 
Szent-Iványi József (sárosi) 
Szent-Iványi Márton 
Szent-Iványi Károly 
Kirinyi Béla 
Körtvélyessy Béla 
dr. Flórián Károly 
Lorx Sándor 
Biess Elemér 
dr. Obetkó Dezső 
Barth us Dezső 
Platthy Mihály 
Prónay Albert 
Lichtenstein László 
Ruhmann Jenő 
Gamauf György 
Dobó Adolf 

Gerhard Béla 
Szopkó Róbert 
Ferjentsik Miklós 
Zarkóczy világiakat, 
Simkovics János 
Hoznék Lajos 
Moór Gyula 
dr. Szlávik Mátyás 
Dómján Elek 
Kemény Lajos 
Szlabey Mátyás 
Paulik János 
Laczó János 
Czékus László 
dr. Walser Gyula 
Francz Vilmos 
Homola István 
Baloghy Farkas 

f 

Kiss Arpád 
Kirchknopf Gusztáv 
Csók György 
Zimmerman Andor 

egyháziakat; 

c) a kebelbeli középiskolák képviseletében az Egyh. 
Alk. 148. § c) pontja értelmében szavazati joggal a sor-
rend szerint következő Gömöry János eperjesi és Fischer 
Miklós iglói főgimnáziumi igazgatókat 

23. (M.) Az elnökség jelenti, hogy a mult évi egyetemes köz-
gyűlés 164. jkvi pont alatt hozott határozatával nem tartja idő-
szerűnek mult évi közgyűlésünk 17. jkvi pont alatt hozott előter-
jesztése alapján a Thököly Imre elleni 1687: V. t.-cz. hatályon kívül 
helyezése iránt lépéseket tenni, mert a hivatkozott törv.-czikkben 
Thököly neve megemlítve nincsen, továbbá, mert Thököly hamvai 
országos intézkedés folytán és országos költségen hazahozatván, 
az egyházkerületünk részéről előterjesztett indítványt lényegében 
már teljesítettnek látja. Kapcsolatosan olvastatott a tátraaljai egy-
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házmegye f. évi közgyűlésének 5. jkvi pont alatt hozott határozata, 
a melyben az eredetileg is indítványt tett tátraaljai egyházmegye 
— utalással az egyetemes közgyűlésnek mult évi s fent jelzett 
határozatára, indítványát megújítja s megkeresi az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy a hivatkozott t.-cz. eltörlése végett a kormánynál 
a szükséges intézkedéseket togye meg, mert a történeti összefüggés 
szerint nyilvánvaló, hogy az 1687:V. t.-cz. — bárha nevetnem is 
említ — Thököly Imrére vonatkozik és mert a hamvak vissza-
hozatala által a sérelem orvoslást nem nyert. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés 
határozatában foglalt indokra való tekintettel kimondja, 
hogy az indítvány megújítását mellőzi. 

24. (K G.) A mult évi egyházkerületi közgyűlésnek a zsinat-
tartás megsürgetésére vonatkozó 19-ik jegyzőkönyvi számú határo-
zatát illetőleg jelenti az előadó, hogy az 1910, évi egyetemes gyűlés 
(jkv 147. p.) tudomásul véve a zsinati nagybizottság azon jelentését, 
hogy az előmunkálatok annyira előrehaladtak, hogy a zsinat tartásának 
engedélyezése iránt a kérelem, ha az előreláthatólag 50,000 koronára 
rugó költségek fedezéséről az egyházkerületek gondoskodni fognak, 
beadható lesz, felhívta az egyházkerületeket, hogy a zsinattal járó 
költségek fedezéséről gondoskodni és tett intézkedéseikről az egye-
temes gyűlést értesíteni szíveskedjenek. 

A kerületi közgyűlés a zsinat mielőbbi összehívását 
óhajtja és annak reánk eső költségeit a kerületi pénztár 
terhére elvállalja; egyúttal felkérni határozza az egyetemes 
közgyűlést, hogy a zsinati előkészítő-bizottság összes 
előmunkálatait az egyházközségekkel idejekorán közölni 
szíveskedjék. 

25. (K G.J Előadó jelenti, hogy az egyházkerületnek évek 
óta hangoztatott azon óhajtása tárgyában, hogy az 1848 : XX. t.-cz. 
álapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternél lépések 
tétessenek protestáns theologiai fakultásnak a budapesti m. kir. 
tudományegyetemen leendő felállítása érdekében, az egyetemes gyűlés 
még 1909-ben (jkv 53. p.) megkereste az egyházunkat és a refor-

3 
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mátus egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottságot, hogy 
hivatkozással az 1899. máj. l-jén 79,404. sz. a. kiadott leiratra és 
az 1907. jún. 21-ikén az egyetemes felügyelőhöz intézett átiratra, 
melyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter jogos kívánságunk 
megvalósítását kilátásba helyezte, sürgető felterjesztést tegyen, de 
válasz a minisztertől még nem érkezett le. 

A kerületi közgyűlés, az egyházmegyék óhajtása 
szerint, az 1848: XX. törvényczikkben biztosított egyenlő-
ség és viszonosság joga alapján a prot. theologiai fakultás 
felállítására vonatkozó kívánságát fenntartja és az egyetemes 
közgyűléstől az ügy elintézésének megsürgetését kéri. 

26. (A4.) Az alapítványoknál való eljárás tárgyában a mult évi 
egyházkerületi közgyűlés — utalással az egyetemes közgyűlés 
1909. évi 48. jkvi pont alatt hozott határozatára — közölte az 
egyházakkal, hogy a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium az alapítványokra vonatkozó számadások bemutatását kívánná, 
ezen megkereséseknek az egyházkerületek ne tegyenek eleget, hanem 
az egyházkerület útján tegyenek az esetről jelentést az egyetemes 
közgyűlésnek. Egyházkerületünk részéről mult évi 21. jkvi pont 
alatt hozott határozatunk alapján, valamint a bányai és dunántúli 
egyházkerületek részéről is, ily értelmű előterjesztés történvén, az 
egyetemes közgyűlés — 1909. évi álláspontjának a kényszerhelyzet 
folytán elkerülhetlen megváltoztatásával — az 1910. évi közgyűlés-
ben 39. jkvi pont alatt hozott határozatával kimondotta és a püspökök 
útján az összes egyházakkal közöltetni rendeli, hogy ezután mind-
addig, míg a törvényhozás máskép nem intézkedik, minden esetben, 
a mikor a bíróság az alapítólevél kormányhatósági jóváhagyásától 
feltételezi az alapítvány kiadását, az alapítványi hatóságok — elvi 
álláspontunk fenntartása és ennek óvásban való kifejezése mellett — 
a bíróság kívánalmának tegyenek eleget, az alapítványok jövedel-
meit és azok hovafordítását pedig az évi közgyűlési jegyzőkönyv-
ben tüntessék ki és ezen jegyzőkönyvet arra való utalással, hogy 
a követelt számadási kivonat abban foglaltatik, az egyházmegye, 
illetve püspök útján terjeszszék fel. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés-
nek ez újabb határozatát, valamint az egyházkerületi elnök-
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ségnek azt a jelentését, hogy az egyetemes közgyűlés 
határozata miheztartás czéljából az 1911. évi körlevelek 
I. füzetében közöltetett — tudomásul veszi. 

27. (Z. L.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 24-ik 
pontja kapcsán felvétetett az egyetemes adóalap ügye. 

Az egyetemes adóalapi bizottságnak az egyetemes közgyűléshez 
intézett jelentése szerint az egyetemes adóalap rendelkezésére álló 
összegből csupán a megállapított állami adó 46%-á t meghaladó 
egyházi adó adható segélyként az egyházközségeknek, s ez alapon 
az 1909. deczember hó 15-ikén, 1910. márczius hó 10. és 11-ikén, 
május hó 25-ikén és november hó 8-ikán tartott ülésekben a követ-
kező rendes segélyek állapíttattak meg és utalványoztattak ki és pedig: 

a dunántúli kerületbeli egyházközségeknek 108,484 kor. 
a dunáninneni n n 118,476 n 
a bányai „ . „ 48,873 „ 
a tiszai n » 121,416 » 

Összesen ... 397,249 kor. 
ez összegből azonban visszajár és a mennyiben már kifizettetett, a 
következő években beszámítandó 

Iklea 795 K. 
Csali 196 „ 
Apafalva 102 „ 1093 K. 

és így a rendes segély évi összege lesz 396,156 K. 
Rendkívüli segélyként megszavazott a bizottság a közgyűlés 

jóváhagyása reményében 
a zombori missziónak 1000 K. 
a várgedei „ 1000 „ 
Szegszárdnak 1000 » 
Hodruzsbányának 1000 » 

Összesen 4000 K. 

Kimondta a nevezett bizottság, hogy a segélyösszegek első-
sorban a pénzbeli aránytalanságok és a közmunkaszolgáltatások 
megszüntetésére fordítandók és hogy a segélyösszegeknek az adó-
tehercsökkentésekre való fordításának ellenőrzésével az egyházmegyei 
számvevőszékek bízatnak meg, mely intézkedésnek jóváhagyását 

3* 
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kéri annak kimondásával, hogy azok az egyházközségek, a melyek 
a segélyösszegeket nem fordítanák az adóteher csökkentésére, a 
segélytől a jövőben elesnek. 

Tekintettel arra, hogy a beadott kérvények nagy részének hiányos, 
hibás és a való helyzetet kellően'fel nem tüntető felszerelése folytán 
a bizottság csak az 1910. év derekán jutott abba a helyzetbe, hogy 
a segélyeket kioszthatta, és így ezek a segélyek az 1909. évi adó-
teher csökkentésére a dolog természeténél fogva sem volnának fordít-
hatók, a bizottság a közgyűlés jóváhagyásának fenntartásával a 
megszavazott segélyösszegeket az 1910—1913. évekre utalványozta 
ki, mindenkor január elsején fizetendőleg. Ez intézkedést czélszerű-
ségi szempontok is indokolják, a mennyiben az állami segély 
országos törvény által megállapítva nem lévén, hanem csak évről-
évre törvényhozásilag mint költségelőirányzati tétel szavaztatván 
meg, könnyen megtörténhetik az, hogy politikai válságok idejében 
az állami segély vagy nagyon későn, vagy csak a következő évben 
kerülne kifizetés alá, mely esetben az egyetemes adóalap egy évi 
járuléknak birtokában lévén, az egyes egyházközségeknek fennakadás 
nélkül kiszolgáltathatná azt az összeget, a melyre háztartásuk egyen-
súlyának fenntartása érdekében reá vannak utalva. 

A bizottság meggyőződvén arról, hogy a segélyeknek igazságos 
felosztása, különösen pedig egyes egyházaknak és misszióknak 
segélyeztetése szükségessé teszi a szabályrendeletnek módosítását, 
a segélykérvények mikénti felszerelésére vonatkozó kimerítőbb út-
mutatások felvételét, és részben az eddigi adózási módnak meg-
változtatását: elhatározta, hogy e részben a szabályrendeletet revízió 
alá veszi és ezért az egyes egyházkerületek által felterjesztett javas-
latok kiadásával megbízta Varga Gyula előadót, hogy a szabály-
rendelet módosítására javaslatot terjeszszen elő. Varga Gyula a meg-
bízásának eleget is tett, a bizottság a munkálatnak kinyomatását 
elhatározta és azt véleményével együtt a legközelebbi közgyűlés 
elé fogja terjeszteni. 

Habár a szabályrendelet értelmében a segélykérvények legkésőbb 
1909. május 31-ikéig voltak beadandók, a bizottság azt az egy-két 
kérvényt, a melynek késedelmes beadása még az első érdemleges 
ülés megtartása előtt igazoltatott, elfogadta és érdemben el is intézte. 
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Azonban még az 1910. évben is érkezett be többrendbeli 
segélykérvény, a melyekre nézve a bizottság nem tartotta magát 
feljogosítottnak érdemleges intézkedésre, és ezért azt a javaslatot 
tette az egyetemes közgyűlésnek, mondja ki, hogy ezek az elkésett 
kérvények rendes évi segélyben nem részesíthetők, azonban a bizott-
ság felhatalmaztatik, hogy a mennyiben erre az adóalap fedezetet 
nyújt, a folyamodó egyházközségeknek rendkívüli segélyt szavaz-
hasson meg. 

Rendkívüli segély megszavazása iránt folyamodtak Zalaegerszeg, 
Felsővath, Zombor és Szépur. A bizottság javasolja, hogy az első 
kettőnek egyenként 500 korona rendkívüli segély szavaztassék meg, 
a mely összeg az adóssági tőke részbeni törlesztésére fordítandó. 
Zombor, illetve a zombori misszió részére, a mely már a folyó 
évben részesült rendkívüli segélyben, a bizottság az 1911-ik évre 
ismét 1000 kor. rendkívüli segély megszavazását javasolja. Minthogy 
Szépur rendes segélyben részesül, a bizottság kimondani kéri, hogy 
rendes segélyt élvező egyházak rendkívüli segélyt nem igényelhetnek. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést helyeslőleg tudomásul 
vette, a bizottság intézkedéseit jóváhagyta, annak összes javaslatait 
elfogadta és határozat erejére emelte. Ehhez képest kimondotta, hogy 
azok az egyházközségek, a melyek a segélyösszegeket nem fordítják 
az adóteher csökkentésére, a segélytől a jövőberr elesnek és ennek 
ellenőrzésével az egyházmegyei számvevőszékek bízatnak meg. Ki-
mondotta továbbá, hogy a kifizetésre került és ezután kifizetésre 
kerülő segélyösszegek az előző évre adottaknak tekintendők és oly 
czélból, hogy a segélyezett egyházközségek már az év elején birto-
kába juthassanak a segélyösszegeknek, felhatalmazta az egyetemes 
felügyelőt, hogy az egy évi segélyösszeget már ez év deczember 
havában az egyházkerületeknek kiutalványozhassa. Az egyetemes 
közgyűlés helyeselvén azt, hogy az elkésett kérvények rendes évi 
segélyben nem részesíthetők, felhatalmazta a bizottságot, hogy az 
elkésetten folyamodó egyházközségeknek, a mennyiben az adóalap 
fedezetet nyújt, rendkívüli segélyt szavazhasson meg. Zalaegerszeg 
és Felsővath egyházközségeknek megszavazott a közgyűlés egyen-
ként 500 korona rendkívüli segélyt, a mely összeg az adóssági tőke 
részbeni törlesztésére fordítandó. A zombori missziónak megszava-
zott a közgyűlés az 1911. évre ismét 1000 korona rendkívüli segélyt. 
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Szépur rendes segélyben részesülvén, rendkívüli segélyben nem 
részesíthető. 

Tudomásul szolgál. 

28. (M. K) A mult évi jkv 26. pontja kapcsán bemutattatik 
a mult évi egyetemes közgyűlésnek 71. jkvi pont alatt hozott ama 
határozata, mely szerint egyházkerületünknek azt a nyilatkozatát, 
hogy az eperjesi theol. akadémia hat tanszéke közül a rendszeres 
theologiai és a gyakorlati theologiai tanszék betöltési jogát kivánja 
a maga részére fenntartani — tudomásul veszi, illetve ehhez hozzájárul. 

Tudomásul szolgál. 

29. (1VI. K ) A mult évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 
98. pontja kapcsán bemutatja a tanügyi bizottság a tanító- és 
tanítónőképző-intézetek számára készített s az egyházmegyéknek és 
a kerületi tanítóképző-intézet tanártestületének a püspöki hivatal 
által véleményadás végett kiadott egyetemes tanképesítő-szabályzat 
tervezetet. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyék által 
is tárgyalt tervezetet, mely az állami tanítóképesítő-szabály-
zattal lényegében azonos, némely részében azonban annál 
gondosabban van kidolgozva s a tanítóképesítés evang. 
jellegét kellőképen megvédi és kidomborítja, általánosság-
ban elfogadhatónak tartja; a részletekre vonatkozó észre-
vételeit a javaslat egy nyomtatott példányára rávezetvén, 
az egyetemes közgyűléshez felterjeszteni határozza. 

30. (M. K ) A mult évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 
83. pontja kapcsán a tanügyi bizottság előadója előterjeszti a tanítók 
szolgálati viszonyait meghatározó szabályrendelet-tervezetet s az 
egyházmegyei gyűléseknek e tervezetre tett megjegyzéseit. 

Az egyházkerületi közgyűlés a tervezetet általánosság-
ban elfogadhatónak tartja, a részletekre vonatkozó észre-
vételeit a tervezet egy nyomtatott példányára rávezetvén, 
az egyetemes közgyűléshez felterjeszteni határozza. 



93 

31. (iVI. K) A tanügyi bizottság előadója bemutatja a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1911. évi márczius 13-ikán 
30,000. sz. a. rendeletével kiadott tanképesítő-vizsgálati szabályzatot, 
úgyszintén a szabályzat fokozatos végrehajtása tárgyában kiadott 
rendeleteit. 

Minthogy a mult évi egyházkerületi közgyűlés 32-ik 
jkvi pont alatt hozott határozatával a szabályzatot első 
alakjában eperjesi tanítóképző-intézetünknél már életbe-
léptette s az intézet igazgatójának jelentése szerint egyrészt 
a vizsgálatok a folyó évben már az új szabályzat szerint 
folytak le, másrészt pedig az egyetemes közgyűlés mult 
évi 98. jkvi pont alatt hozott határozatával hasonló sza-
bályzat készítését vette munkálatba, e kérdésben új hatá-
rozat hozatalát szükségesnek nem látja. 

32. (M. K) A tanügyi bizottság bemutatja a mult évi egye-
temes közgyűlés jkvének 82. pontjában foglalt azon határozatát, 
hogy az elemi népiskolákra az áll. tanterv és utasítás kötelező, azzal 
a módosítással, hogy az imával és énekkel összekötött vallástanításra 
hetenkint legalább 3 óra, de lehetőleg 3 egész és 3 félóra fordít-
tassék; jelenti továbbá, hogy az egyet, közgyűlés jkvének 82. pontjá-
ban kilátásba helyezett „Tanterv és utasítás az ág. hitv. evang. elemi 
népiskola részére" már nyomtatásban is megjelent s a püspöki 
hivatal által miheztartás végett a főesperesek útján valamennyi tanító 
részére megküldetett. 

Az egyházkerületi közgyűlés a kiadott tanterv köte-
lező követését elrendeli, egyebekben pedig a tanügyi bizott-
ság jelentését tudomásul veszi. 

33. (M. K ) A mult évi egyetemes közgyűlés jkvének 75-ik 
pontja kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, hogy az egyetemes egyház 
által kiadott „Utasítás a tanítóképző-intézetek vallástanítási tervéhez" 
és „Az osztott és osztatlan elemi népiskola vallástanítási tervének 
minimuma" az egyházkerületi tanítóképző-intézetnek és a főespere-
seknek az érdekeltekkel való közlés czéljából kellő számban meg-
küldetett. 

Tudomásul szolgál. 
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34. (M. K ) A tanügyi bizottság bemutatja a mult évi egye-
temes közgyűlés 80., 103., 110. sz. jegyzőkönyvi pontjaiban foglalt 
azon határozatát, hogy 

a) a középiskolai tanárok jogviszonyairól szóló szabályrendelet 
tervezetének kidolgozásával az egyetemes tanügyi bizottságot bízta 
meg (80.); 

b) Kapi Gyulának evang. tanítónőképző-intézet létesítésére vonat-
kozó javaslatát az egyházkerületek figyelmébe ajánlja (103.) ; 

c) egyházkerületünk felterjesztését a felekezeti tanítóknak az 
államiakkal való egyenlősítése tárgyában, a közös bizottsághoz 
tette át (110.). 

Az egyházkerületi közgyűlés mindezen határozatokat 
tudomásul veszi. 

35. (K G.) Vonatkozással a mult évi egyházkerületi gyűlés 
38. jegyzőkönyvi számú határozatára, jelenti az előadó, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 2241. sz. átiratában azt jelentette 
ki, hogy a tanítóképzők részére ezidő szerint segélyt nem folyó-
síthat, mire az egyetemes gyűlés (112. jkvi p.) a tanítóképzők állami 
segélyezése tárgyában újabb felterjesztést intézett a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez. 

A kerületi gyűlés az ügyet nyilvántartani rendeli és 
örömmel fogadja azt a hírt, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a püspöknek kijelentette, hogy a kérést 
tanulmányozni fogja. 

36. (D. E.) Tárgyalás alá került a mult évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 76. pontja kapcsán az egyetemes tanügyi előadóról 
és hatásköréről készült és a kerület által alkotmányos tárgyalás 
végett az egyházmegyékhez leterjesztett szabályrendelet tervezete. 
A tanügyi bizottság jelentése szerint a tervezetre semminemű meg-
jegyzést nem tett Hegyalja; elfogadhatónak tartja Gömör ; általános-
ságban elfogadja, de a részletekben módosításokat javasol Liptó és 
a szepesi városi egyházmegye; szükségtelennek tartja Brassó, Tátra-
alja és Tiszavidék; szükségesnek nem tartja, de a mennyiben az 
egyetem az állás létesítéséhez ragaszkodnék, a részletekre vonat-
kozólag észrevételeket tesz Árva és Sáros. A közgyűlés a tanügyi 
bizottság javaslatát elfogadva, kimondja, 
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hogy az egyetemes tanügyi előadói állás szervezésére 
nincs szükség, mivel egyrészt az egyetemes tanügyi bizott-
ság helyes munkamegosztással alaposabban végezheti a 
tanügy terén felmerülhető összes feladatokat, másrészt 
pedig nem kívánatos, hogy akár rendes, akár rendkívüli 
tisztviselő a fennálló tanügyi hatóságok jogkörének sérelme 
árán oly önálló működési jogkörrel ruháztassék fel, mint 
a milyent a szabályrendelet-tervezet az egyetemes tanügyi 
előadónak biztosítani akar. 

37. (D. E.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
84. pontja kapcsán felvétetett az egyházkerületi tanügyi bizottságnak 
a vallástanítók tiszteletdíjára vonatkozó jelentése, mely szerint az 
egyetemes közgyűlés felterjesztést intézett a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez, hogy a hitoktatók, tekintet nélkül a növendékek 
számára, a megfelelő heti óraszám biztosítása mellett, az elemi nép-
és gazdasági ismétlő-iskolákban heti egy óráért évi 60 — 60 kor.; 
polgári iskolákban 80 kor.; közép- és felsőleány- és kereskedelmi 
iskolákban, valamint tanítóképzőkben 100—100 korona tiszteletdíjat 
engedélyezzen, s hogy a vidékről bejáró hitoktatók részére kilométer 
távolság szerint, a viszonyoknak megfelelő fuvardíjat biztosítson. 

Tudomásul szolgál. 

38. (Z. L.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 41-ik pontja 
kapcsán elnökség azon jelentése, mely szerint az*ev. ref. konvent 
mult évi egyetemes gyűlésünknek arra a megkeresésére, hogy fen-
tartja-e azon intézkedését, mely a ref. lelkészeknek ág. hitv. ev. 
özvegyeit és árváit az ellátási díjazásból kizárja, avagy pedig a 
kölcsönösség elveit emeli érvényre, azt válaszolta, hogy nyugdíj-
intézetük a szóbanforgó tekintetben a viszonosság gyakorlatát 
követte és kívánja követni a jövőben is, sőt gondoskodni fog, hogy 
végleges nyugdíjintézeti ügyrendjében a viszonosság félreérthetlenül 
nyerjen kifejezést 

tudomásul vétetik. 

39. (Sz. J.) Egyházkerületi irodavezető jelenti, hogy a mult 
évi egyetemes közgyűlés (egyet, jkv 122—123. pont) az egyházi 
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közalap 1910. évi jövedelméből az egyházkerületi elnökség kezéhez 
9660 koronát utalt ki azzal, hogy ezen összeget missziói egyházak, 
vallástanító lelkészek és misszionáriusok között oszsza ki s eljárásáról 
az egyetemes közgyűlésnek tegyen jelentést. Jelenti, hogy az elnökség 
ezen összegből és az egyházkerület közalap-letétjéből 9815 koronát 
osztott ki, és pedig: 

1. Missziói egyházaknak 5000 koronát 
2. Misszionáriusoknak 600 „ 
3. Idegen iskolákban vallástanításért 3750 
4. Lelkészeknek és egyházaknak ... 465 „ 

Összesen 9815 koronát. 
Az egyházkerületi közalap letét-vagyona 

1910. deczember 31-ikén 24,067 kor. 96 fillér. 

Tudomásul szolgál. 

40. (D. E.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 44. pontja 
kapcsán felvétetett az egyetemes egyház mult évi számadásairól 
szóló jelentés, a mely szerint az egyházegyetemnek az 1910. év 
végén 4.267,525 kor. 41 fillér évi forgalom mellett vagyona volt: 

Egyetemes közigazgatási számla 32,082 K. 29 
Egyetemes tőke, Bauhofer-alap 89,606 » 20 
Ezredéves pályamű-alap ... 4,313 u 50 
Gr. Teleky-Róth Johanna-alap 91,246 11 93 
Pozsonyi egyet, theol. akadémia 76,005 ii 39 
Egyetemes közalap tőke és folyószámla ... 445,441 n 45 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 2.503,408 n 72 
Kegydíj-alap 11,040 v 06 
Zelenay Gedeon-alapítvány 25,300 ti 50 
Szinovitz Lajos-alapítvány 158,367 ti 80 
Eőry Sándor-alapítvány 101,054 ii 05 
Lissovényi László-alapítvány 3,727 ii 26 
Blankenstein György-alapítvány 16,483 n 30 
Segédlelkész! congrua és tartalék 11,536 ii 49 
Zsinati költségszámla 1,064 n 67 
Brassói magyar egyház alapja 600 if — 

Üllői-úti 24. sz. ház értékcsökkenési alap 2,420 ii 90 
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498,886 K. 90 f. 
231,200 w - „ 

3,000 „ - „ 
4.306,786 K. 41 f. 
4.316.453 „ 66 „ 

9,667 K. 25 f. 

656,143 K. 57 f. 
89,205 „ 02 „ 

1.098,637 „ 82 „ 
2.462,800 „ - „ 

Egyetemes adóalap 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letétje 
Óvadék-számla 

Összesen 
1909-ben vagyon volt 
1910-ben vagyon kevesebb 

Ezen vagyon el van helyezve: 
Üllői-úti 24. sz. bérházban 
Kötelezvényeken és követelésekben 
Takarékpénztári betétben s készpénzben 
Értékpapírokban 

Összesen ... 4.306,786 K. 41 f. 

Az egyházegyetem mult évi számadásaira észrevétel 
nem tétetvén, az idevonatkozó jelentést az egyházkerületi 
közgyűlés tudomásul veszi. 

41. (Sz. J.) Püspöki irodavezető jelenti, hogy a br. Baldácsy 
Antal-féle protestáns alapítványt kezelő, a magyarhoni protestáns 
egyházkerületek által kiküldött meghatalmazottak 1911. évi április 
hó 26-ik napján tartották meg Budapesten évi rendes közgyűlésü-
ket, mely az 1910. évi számadásokat és vagyonmérleget, helyesnek 
találva, elfogadta és az igazgatóságnak a felmentvényt megadta. 

Az alapítvány 1910. évi 
bevétele 551,935 K. 96 f. 
kiadása 
1911. évre átvitt marad v  

551,935 K. 96 f. 
Az 1911. évi költségelőirányzat szerint 

bevétele 270,234 K. 13 f. 
kiadása ... -
Egyenleg mint maradv 

517,219 K. 09 f. 
34,716 „_ 87 „ 

551,935 K. 96 f. 

236,367 K. 04 f. 
33,867 „ 09 „ 

270,234 K. 13 f. 270,234 K. 13 f. 

Az 1911. évre a 11 egyházkerület közötti kiosztásra 132,000 ko-
rona jut, melyet viszonyítva a tavalyi 120,000 koronához, a többlet 
12,000 koronát tesz ki. 
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Az alapítvány tiszta vagyona 1910. decz. 31-ikén 1.743,139 K. 29 f. 
A vagyon 1909. deczember 31-ikén 1.735,840 » 56 „ 
Gyarapodás tehát T T 7,298 K. 73 f. 

A közgyűlés a Jelentést tudomásul veszi s előadó 
javaslata alapján Zelenka Pál elhunyt püspökünk helyére 
a Baldácsy-bizottságba rendes-tagul a tiszai ev. egyház-
kerület képviseletében Geduly Henrik püspököt választja be. 

42. (Sz. J.) Püspöki irodavezető jelenti, hogy a lefolyt köz-
igazgatási évben 112 általános érdekű, 107 főiskolákra, 104 közép-
iskolákra, 55 elemi iskolákra és 289 segélyre vonatkozó miniszteri 
rendelet érkezett be. Összesen tehát 667 drb. 

A püspöki hivatal iktatókönyvi száma 6099, postakönyvi száma 
pedig 5931 volt. Ajánlva küldetett 153 levél és 113 csomag adatott fel. 

Tudomásul szolgál. 

43. (K G.J A mult évi jegyzőkönyv 56-ik pontjánál jelenti 
az előadó, hogy az egyházkerületi közgyűlésnek a reformáczió 
négyszázados évfordulójának megünneplésére vonatkozó, 1909. évi 
82. jegyzőkönyvi számú azon javaslatát, hogy az egyetemes egyház 
a nagy évfordulót egyrészt országos alap gyűjtése, másrészt az 
egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek, nemkülönben az 
összes közép- és főiskolák történetének megiratása által tegye mara-
dandó emlékűvé, az egyetemes gyűlés a többi egyházkerületek indít-
ványaival együtt fontolóra vette és 1910. évi 158-ik jegyzőkönyvi 
számú határozatával kimondotta, hogy a nagy évforduló alkalmá-
ból gyűjtés átján egy jubiláris alap létesíttessék, a melyből szegény-
sorsú gyógyíthatlan betegek számára egy országos irgalomház állít-
tassák fel, a mely Lutherről neveztessék el és a melynek keretébe 
a diakonissza-intézmény, sőt idővel még más emberbaráti intézmény 
is bevonható és fejleszthető lesz; a nagy feladat megvalósíthatása 
czéljából egyúttal kimondotta, hogy minden évben a reformácziói 
istentiszteletek alkalmával minden egyes egyházközségben a jubiláris 
alap javára offertorium tartassék, egyszersmind felkérte a püspökö-
ket, hogy rendeljék el, miszerint a lelkészek egyházankint saját híveik 
körében gyűjtéseket rendezzenek s az offertoriumokat és a gyűjté-
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sekből befolyt összegeket az egyházak az egyetemes pénztárba szol-
gáltassák be s majdan az eredménytől függ, vájjon a négyszázados 
évforduló bekövetkeztéig felállítható lesz-e a Luther-menház, vagy 
csak az alapkő letételéig juthat s a későbbi időkre marad a meg-
nyitás. Jelenti továbbá, hogy a püspökhelyettes 1911. febr. 28-ikán 
988. sz. a. az egyházközségekben az offertorium tartását és a házan-
kinti gyűjtés rendezését elrendelte. 

A kerületi közgyűlés a reformáczió négyszázados év-
fordulójának megünneplésére az egyetemes gyűlés által 
tervezett országos irgalomház felállításához és az ehhez 
szükséges jubiláris alap létesítéséhez az egyházközségek 
offertoriumaival és gyűjtéseivel szives készséggel hozzá-
járul, de e mellett 1909. évi (82. jkvi p.) eredeti javaslatá-
hoz híven, a nagy évfordulóra a levéltári történelmi adatok 
és emlékek összegyűjtését s azok feldolgozásával az egyház-
kerület területén levő egyházközségek, egyházmegyék, 
közép- és főiskolák történetének a megiratását is kívána-
tosnak tartja és az egyházközségek, egyházmegyék, fő- és 
középiskolák figyelmébe ajánlja. Figyelembevételre ajánlja 
a tiszavidéki egyházmegyének azon indítványát is,v hogy 
a nagy évforduló napját az egyházközségek iskolai ünne-
pélyek és egyházközségi díszközgyűlések tartásával tegyék 
emlékezetessé, a melyeken alapítványok lennének létesí-
tendők az iskolásoknak énekeskönyvekkel és újszövetség-
gel, a konfirmandusoknak emlékkönyvvel, a házasulandók-
nak bibliával való ellátására, nőegylet alakítására s a 
diakonissza-intézmény bevezetésére; majd a nagy napot 
a nap estéjén a gyülekezetnek a templomba való együttes 
bevonulása után ünnepi hálaadó istentisztelettel zárják be; 
továbbá, hogy az egyházmegyék és az egyházkerület a 
négyszázados nagy évforduló esztendejében ünnepélyes 
közgyűlést tartsanak és a kerületi árvaház, leánynevelő-
intézet és a theol. Otthon javára nagyobb emlékalapítványt 
létesítsenek; végül, hogy a Luther-Társaság és a Protestáns 
Irodalmi Társaság már az előző években megfelelő kiadvá-
nyokkal készítsék elő a nagy ünnepre a lelkeket. 

Ugyanezen egyházmegyének azon indítványát azonban, 
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hogy az egyetemes gyűlésnek a nagy évfordulóra templom-
építő-egyesület alkotását és evangyélmi szellemű politikai 
napilap megindítását ajánlja, a kerületi gyűlés, az egye-
temes gyűlés mult évi határozata alapján, meghaladott-
nak tekinti. 

44. (JVI.) A mult évi egyetemes közgyűlés 156. jkvi pont alatt 
hozott határozatával az egyházi törvények és rendeletek gyűjteményes 
kiadása végett egyházkerületünk részéről tett indítvány tárgyában 
kimondotta, miszerint figyelemmel arra, hogy egyházunk zsinat előtt 
áll és a gyűjtemény kiadása tetemes költséggel járna, ezidő szerint 
az indítvány felett napirendre tér. 

Tudomásul vétetik. 

45. (K> G.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek 58-ik pontjánál Mayer Endre theol. akad. dékán beterjeszti a 
theologiai akadémia mult tanévi állapotáról a jelentését, melynek a 
kollégiumi igazgató-választmány jelentésében nem érintett része 
következőket tartalmazza: 

1. Az iskolai évnek szept. 10-ikén vo l t a megnyitása; a munka 
fennakadás nélkül folyt; a tanári-karban változás nem történt; a 
theologiai tanárokon kívül dr. Horovitz Imre és dr. Maiéter István 
jogakadémiai tanárok, továbbá Szemere Márton állami gazdasági 
előadó és Ritzl Károly kisszebeni állami kertésztanító a földmívelés-
ügyi minisztérium rendelkezése folytán szaktárgyaikból előadást 
tartottak. A tanárok rendes tanári munkásságukon kívül irodalmilag 
is működtek és a társadalmi és egyházi téren is jelentékeny tevékeny-
séget fejtettek ki. 

Különösen két kérdés foglalkoztatta a tanári-kart. Az egyik a 
tanterv módosításának ügye, mely a mult évi egyetemes gyűlés 
határozatához képest 1911. márczius 10-ikén Budapesten tartott 
egyetemes theol. akadémiai bizottságban, majd 1911. április 11. és 
12-ikén Sopronban tartott evangélikus tanáregyesületi gyűlésen is 
tárgyaltatott. Az egyetemes theol. akadémiai nagybizottság általános-
ságban elfogadta az eperjesi theologia álláspontját, mely szerint a 
leendő lelkészeknek elméleti tudományos képzése közelebb hozandó 
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a jelenkori műveltség és élet követelményeihez, a gyakorlati képzés 
pedig ezzel párhuzamosan, fokozatosan haladjon. A vizsgálatok 
tekintetében kivánja az első alapvizsgálatnak kettéosztását az első 
és második év végén, a szakvizsgálat kitolását a negyedik év végére, 
s a lelkészi gyakorlati vizsgálatnak kellő gyakorlat, rendszerint egy 
évi gyakorlati lelkészkedés után való időre rendelését. Ezen elvek 
szem előtt tartásával a Sopronban tartott tanáregyleti közgyűlés theol. 
szakosztályán egy dr. Masznyik Endre által készített tanterv is 
tárgyaltatott, s általánosságban való elfogadás után a theol. akad. 
bizottsághoz felterjesztetett. 

A másik kérdés a theol. akadémiának új helyiségekben való 
elhelyezkedésének ügye, a mely véget vetni van hivatva az eddig 
sajnosan érzett teremhiánynak, s lehetővé fogja tenni a lelkész-
képzésnek mélyítését s egyénítését a szemináriumoknak szükséges 
kiterjesztése s tudományos alkalmazása által. 

A theol. akadémiai tanárok fizetésének Egyházi Alkotmányunk 
195. §-a értelmében korszerű rendezése most már folyamatban van 
úgy az egyetemes gyűlés, mint a kultuszminisztérium előtt, minél-
fogva reménység van arra, hogy ez a kérdés is megoldatik. 

Örvendetes tény, hogy a kollégium főiskolái, a theologiai és 
a jogi akadémiák közeledtek egymáshoz, egyfelől azzal, hogy tan-
és órarendiiket közösen adták ki, másfelől azzal, hogy a lehetőség 
szerint egyes theol. tanárok a jogakadémián, s a jogakadémiaíak a 
theologián megfelelő special collegiumokat fognak előadni, a mi 
különösen az ifjúság látókörének szélesbítésére fog szolgálni. 

2. A hallgatók létszáma a külföldön tartózkodókkal együtt 
50 volt (10 I, 18 II, 9 III, 8 IV. éves), három rendkívüli, évfolya-
mokba be nem osztható és kettő külföldön élő. A hallgatók között 
hat erdélyrészi szász is volt. 

3. Alapvizsgálatot tett 16 theologus. Ezek közül 2 jelesen vizs-
gázott, 4 pedig 1 — 1 tárgyból javító-vizsgálatra utasíttatott. Szak-
vizsgálatot tett június 13-ikán 4 theologus, kik közül 1 jelesen 
vizsgázott, 2 pedig javítóvizsgálatra utasíttatott. Különbözeti papi 
szakvizsgát tett dr. Horváth Károly volt piarista pap-tanár. Lelkészi 
vizsgálat volt 1910. október 12-ikén, a mikor Gyürky Pál és dr. 
Schmidt Gyula helyettes társelnöklése alatt Kuzmányi Jenő és 
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Adriányi Géza lelkészjelöltek vizsgáztak, és 1911. június 14-ikén, 
a mikor Geduly Henrik püspök és dr. Schmidt Gyula koll. 
felügyelő társelnöklése alatt heten vizsgáztak, még pedig öten jele-
sen, ketten jó eredménynyel. 

4. A theologusok több kedvezményben részesülnek. Tandíjat 
nem fizetnek, ez 40 koronával számítva 1920 koronát tesz. Az 
Otthon által nyújtott jótétemény összege 2985 korona. A kollégiumi 
convictusi kedvezmények egyenértéke 3262 korona. A theologusok-
nak juttatott ösztöndíjak 2166 kor. Tehát a jótétemények összesen 
10,333 koronát tesznek, a mibe természetesen nincsenek bele-
számítva az apróbb jótétemények, melyek ingyenes gyógykezelésben 
nyújtatnak az ifjúságnak, s oly segélyek, vagy ösztöndíjak, melyeket 
egyes egyházak vagy városok juttatnak ifjainknak s melyekről nincs 
is biztos tudomásunk. 

5. Dr. Obál Béla rendkívüli tanár a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől már harmadízben kapott nagyobb segélyt, most 2000 ko-
rona ösztöndíjat külföldi tanulmányainak folytatására és a német 
egyetemeken létező magyar alapítványok felkutatása czéljából. E vé-
gett a kollégiumi igazgató-választmány, a tanári-kar ajánlatára, egy 
évre szóló szabadságot javasol adni neki, miután tanóráit Csengey 
Gusztáv, Deák János és dr. Szlávik Mátyás magukra vállalták. 

A kerületi közgyűlés örömmel és megnyugvással 
fogadja a theologia eleven szellemi életéről szóló jelentést 
és a püspök azon bizonyságtételét, hogy a theologiai 
akadémia magasztos hivatásának minden tekintetben meg-
felel; elismeréssel emeli ki, hogy a tanárok és hallgatók 
lelkes és odaadó munkásságot fejtenek ki úgy a tudo-
mányok terén, mint a belmissziói nemes munkásságban; 
hálásan emlékszik meg a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terről a dr. Obál Béla rendkívüli tanárnak újabban is 
engedélyezett tanulmányi segélyért és dr. Obál Bélának 
egy évre szabadságot ad; végül köszönetet mond a jog-
akadémiai tanári-karnak s azon tanároknak, kik a theologiai 
akadémián óraadókként működtek közre a hallgatók lelki 
művelésében. 
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46. (K- G.) Az előbbi jkvi ponttal kapcsolatban dr. Szlávik 
Mátyás felügyelő-tanár jelentést tesz a Theologiai Otthonról. A je-
lentés főbb adatai szerint a Theologiai Otthonnak 45 lakója volt, 
ezek között 12 joghallgató s a többi theologus. A bentlakók 
családias együttérzése, együttmunkálkodása úgy a jellemképzés, 
mint a fegyelmi és tanulmányi rend szempontjából jó hatással 
volt mindenkire. Áhítatos vallásosság szelleme honolt az intézet-
ben. A reggeli könyörgések a felügyelő-tanár személyes részvétele 
mellett az egész tanidő alatt szabályszerűen folytak le, s magas 
színvonalon állottak. A lakbéreknek egészben vagy részben való 
elengedésére szolgáltak az egyházkerületnek 400 kor., a kollégium-
nak 200 kor., az egyetemes gyámintézetnek 200 kor., a sárosi 
egyházmegyének 200 kor., a bácsi egyházmegyének 100 kor., a 
clevelandi ev. oltáregyesületnek 100 kor. adományai, s a nyiregy-
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házi ev. egyház, a Szentiványi Arpád 4000 — 4000, a Zelenka Pál 
nevére tett 1000 kor. s a Kubinyi Albert-féle 1000 koronás alapít-
ványok kamatjövedelmei, s egyes adakozók adományai. A dologi 
kiadások fedezésére azonban a lakbér s egyéb felhasználható jöve-
delmek nem elegendők. A kerületnek meleg ajánlása, hogy az 
egyházmegyék és egyházközségek a Theol. Otthon fentartására 
több évre megszavazott és évenként költségvetésszerüleg biztosított 
adományokkal szíveskedjenek hozzájárulni, eddigelé még kevés he-
lyen talált meghallgatásra. Mult évi kiadása 10,925 kor. 30 fillér 
volt, mely összegből 5203 kor. 88 fillért az egyházkerületi pénz-
tárnak kellett pótolni. A földművelésügyi miniszter 150 m. tűzifát 
kedvezményes árban adott. 

A kerületi gyűlés a Theol. Otthon felügyelő-tanárának 
hűséges és buzgó szolgálatát elismeréssel fogadja; a püspö-
köt felhatalmazza, hogy a mikor szükségét látja, a Theol. 
Otthon felügyelő-tanárát a kerületi gyűlésre az egyház-
kerületi pénztár terhére behívhassa; a földművelésügyi 
miniszternek a kedvezményes tűzifáért és a nemeslelkű 
jótevőknek adományaiért köszönetet szavaz és újból fel-
kéri az egyházközségeket és az egyházmegyéket, hogy a 
Theol. Otthon fentartását több évre megszavazott és éven-
ként költségvetésileg biztosított adományaikkal szívesked-
jenek támogatni. 
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47. (K G.) Gerhard Béla igazgató előterjeszti az egyház-
kerületi tanítóképző-intézet következő évi jelentését: 

1. A tanítóképző-intézetbe az 1910—11. isk. évben felvétetett 
91 rendes és 8 magántanuló. A rendes tanulók közül évközben 
kilépett 3, meghalt 1, maradt és vizsgát tett az isk. év végén 87, 
a kik közül ág. h. ev. vallású volt 68 (7816%), ref. 12 (1379%), 
róm. kath. 6 (6*89%), gör. kath. 1 ( W 6 % ) . Lelkész és tanító fia 
29 (33'33%). Az ág. h. ev. vall. közül tiszakerületbeli 58, más-
kerületbeli 10. Kitűnő ált. oszt. kapott 3, jeleset 17, jót 33, elég-
ségeset 12, jav. vizsg. utasíttatott 19, osztályt ismételt 3. Jó maga-
viseletű volt 70, szabályszerű viseletű 14, kev. szabályszerű viseletű 3. 
Kitartó szorgalmat tanúsított 6, elég szorgalmat 48, változó szor-
galmú volt 19, csekély szorgalmú 14. Internátusban volt elhelyezve 
75 tanuló, 6 tanuló szüleinél, 7 tanuló az igazgató által megen-
gedett helyen lakott. Az internátusokban a tisztaságra és a rendre 
az igazgatón kívül a szobafelügyelők ügyeltek, a kik időnkint jelen-
tést tettek a tapasztaltakról. 

A nyolcz magántanuló közül vizsgálata sikerült ötnek, három 
jav. vizsgálatra utasíttatott. 

A tanítóképzővel kapcsolatos gyakorló elemi iskolába felvétetett 
59 rendes tanuló, és pedig: 46 ág. h. ev, 5 róm. kath, 2 ref, 6 izr.; 
36 fiú és 23 leány; eperjesi 40, vidéki 19; magyar anyanyelvű 9, 
tótul beszélő 50. Évközben kimaradt 4, vizsgát tett 55 tanuló. 
A gyak.-iskola nyilvános vizsgája jún. 18-ikán volt. 

Püspök úr a tanárkar javaslatára 58 tiszakerületbeli és 11 más 
kerületbei i ev. tanulónak engedte el a tandíjat 690 kor. értékben; 
44 tiszakerületbeli és 3 máskerületbeli ev. tanulót az ingyenlakás 
kedvezményében részesített, az elengedett lakásbér 3290 kor.; konv. 
jótéteményt adott 38 tiszakerületbeli és 5 máskerületbeli ev. tanuló-
nak 2420 kor. értékben. A kerület által nyújtott segély 6410 kor. 
A koll. konviktus 830 korona konviktusi díjelengedéssel támogatta 
tanulóinkat. Ösztöndíjat kapott 11 tanuló 338 korona összegben. 
Segélyek és ösztöndíjak főösszege 7578 kor, egy-egy tanulóra esik 
átlag 8 7 4 0 kor. Máskerületbeli ág. h. ev. tanulók segélye 590 kor. 

Az ág. h. ev. vallású tanulóink vallástanítása az egyetemes 
vallástanítási tanterv szerint, osztályonkint heti 3—3 órában, más-
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vallású tanulóink vallástanítása az illető felekezet vallástani tanterve 
szerint történt. 

A tót nyelvet a tótul tudók heti 2 órában, a kezdők heti 1 órában 
tanulták. A többi tárgyak tanítása az állami tanterv alapján, annak 
egész terjedelmében, a rajzot és szlöjdöt kivéve a megfelelő heti óra-
számban, az állam által engedélyezett tankönyvek segélyével történt 
A rajz osztályonkint heti 2 — 2 órában taníttatott, a kézügyességi' 
gyakorlatok egyáltalában nem, a gazdasági gyakorlatok pedig kevés 
eredménynyel végeztettek. Osztályösszevonás csak a tornánál volt. 
Az I. osztály heti óraszáma 34, a II. osztályé 35, a III. osztályé 36, 
a IV. osztályé 37 volt. Az I — IV. oszt. heti óraszáma 142, osztályon-
kint és naponkint átlag 6—6. 

2. A tanítóképző-intézet 8 tagból álló tanártestülete lelkiismere-
tesen fáradozott feladatának megvalósításán, a reája bízott ifjúság 
értelmének és nemes érzelmeinek kifejlesztésén, s jövő hivatásukra 
való előkészítésén. Istennek hála, ez évben is úgy a tanárkarnak, 
mint az ifjúságnak egészségi állapota jó volt, a mi a tanítás folytonos-
ságát és kellő sikerét eredményezte. Ezt igazolja a hivatalos láto-
gatását márczius 1—3. napjain teljesítő kir. tanfelügyelő, a ki a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztésében így 
nyilatkozik: „A látottak- és hallottakból látom, hogy a tanárkar hiva-
tásának magaslatán áll. Lelkes odaadása, nagy ügybuzgalma, magas-
fokú képzettsége a legszebb sikert biztosítják. Az ifjúság bátor fel-
lépése, az egyes tárgyakban való jártassága, helyes felelete ered-
ményes munkának a bizonyítékai. Midőn tehát teljes elismerésemnek 
adok kifejezést, az eredményt dicséretesnek jelentem ki." 

3. A IV. osztályt elvégzett tanulók képesítő-vizsgálata, püspök 
úr személyes vezetése mellett, június hó 1 9 - 2 2 . napjain folyt le. 
A vizsgálaton résztvett 23 intézeti rendes és 5 magántanuló. Ág. h. ev. 
vallású 22, ref. vallású 2, róm. kath. vallású 4. Kitűnő ált. osztály-
zattal képesíttetett 2 rendes tanuló (744%), jeles ált. osztályzattal 
4 rendes tanuló (14*28%), jó ált. osztályzattal 8 rendes és 1 magán-
tanuló (3244%), elégséges ált. osztályzattal 6 rendes és 4 magán-
tanuló (35*71%), jav. kép.-vizsgálatra utasíttatott 3 r. tanuló (10*71%). 
A képesített' tanítók közül csak magyar tannyelvű iskolában való 
tanításra jogosíttatott 14, magyar és tót nyelvű iskolákra 11. Kántori 
képesítést szerzett 18 rendes és 1 magántanuló. 

4 » 
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A vall.- és közokt-.ügyi miniszter által 1911. évi márcz. 13-ikán 
30,000 sz. a. kiadott új képesítő-vizsgálati szabályzatnak megfele-
lően a második osztály tanulói osztályképesítő-vizsgálatot tettek az 
egyetemes földrajz és egyetemes történetből, a harmadik oszt. tanulói 
a biologiából és ásványtan-kémiából. Az osztályképesítő-vizsgála-
tokon, a melyek jún. 23. és 24. napjain tartattak, Korbély Géza és 
Halmi Aladár kép.-bizotts. tagok elnököltek. 

Mindkétféle képesítő-vizsgálaton kormánybiztosi minőségben 
dr. Masznyik Endre, a pozsonyi theol. akad. igazgatója volt jelen, 
a ki a kép.-vizsgálat befejeztével a következőket vétette jkönyvbe: 
„készséggel jelenti ki, hogy a legnagyobb örömmel teljesítette a 
megbízatást és vállalkozott a feladatra, hogy másodízben is meg-
látogassa az intézetet. Nagyon jól tudja, hogy az az anyag, melylyel 
a tanár-kar négy éven keresztül foglalkozik, nincs kellőképen elő-
készítve, s hogy a jelöltek a lefolyt vizsgálat alkalmával oly sikeres 
készültséget tanúsítottak, csak a tanárok rátermettségében leli ma-
gyarázatát, melyért elismeréssel adózik és az intézetet őméltóságá-
nak, a püspök úrnak legnagyobb figyelmébe ajánlja". 

4. A Nikelszky Zoltán helyébe 1910. jún. 30-ikán megválasztott 
Vohaner Dezső s.-tanár részére a vall.- és közokt.-ügyi miniszter 
1910. szept. 6-ikán kelt 80,944. sz. rendeletével 1000 kor. fiz.-kieg. 
államsegélyt folyósított. Ugyancsak a vall.- és közokt.-ügyi miniszter 
1911. évi jan. 30-ikán 9847 sz. rendeletével Gamauf György r. tanár 
és Gerhard Béla igazgató részére újabb 1200 — 1200 kor., Becht 
József és Molitor Gusztáv r. tanárok részére újabb 600 — 600 kor. 
s Reményik Lajos gyak.-isk. tanító részére újabb 200 kor. fiz.-kieg. 
államsegélyt utalványozott s az 1911. évi febr. 1. napjától kezdő-
döleg folyósított. A tképző tanároknak adott fiz.-kieg. államsegély 
évi 13,400 korona. 

5. A földművelésügyi miniszter úr által a kollégiumnak enge-
délyezett 300 m.3 kedvezményes tűzifából a tképző-intézetnek 100 m.3 

bocsáttatott rendelkezésére. 
6. A koll. igazg.-választmány az 1911/12. iskolai évtől kezdő-

dőleg a koll. II. emeletén 10 helyiségét bocsátotta a tanítóképző-int. 
rendelkezésére, a mely helyiségekből megfelelő átalakítás után 3 
osztályteremül, 1 rajzteremül, 1 zene- és osztályteremül, 1 kísérleti 
előadó-teremül, 1 igazgatói, 1 tanári szobául, 1 szertárhelyiségül és 
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1 ifjúsági könyvtárhelyiségül fog felhasználtatni, s ideiglenesen a 
f. tanévre használatukra bocsátotta a főgimn. eddigi tornacsarnokát is. 

7. Végül tisztelettel kéri a tanári testület, hogy miután az igaz-
gató a püspök engedélyével az internátus épületéből kiköltözik, az 
internátusban lakó 43 tanuló feletti közvetlen felügyeletet méltóz-
tassék Vohaner Dezső intézeti segédtanárra bízni, s őt ezen külön 
szolgálatért 2 szobából álló lakás, fűtés és világításból álló java-
dalmazásban részesíteni. 

1. Az egyházkerületi közgyűlés örömmel és meg-
nyugvással veszi tudomásul, hogy a tanítóképző-intézet 
tanári-kara a tanfelügyelő és a kormánybiztos bizonyság-
tétele szerint is hivatása magaslatán áll, s a valláserkölcsi 
és hazafias nevelés és jellemképzés, valamint a szakszerű 
tanítás terén a nehéz viszonyok között is, a midőn az 
internátus, a szertárak és a megfelelő felszerelések hiánya 
nagy akadály, sikeres eredményt tud elérni. 

2. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a fizetés-
kiegészítő államsegély felemeléseért s a földművelésügyi 
miniszternek a kedvezményes árban engedélyezett tűzifáért 
köszönetet szavaz. 

3. Vohaner Dezső s.-tanárt az internátusban lakó 43 
tanuló feletti közvetlen felügyelettel megbízza, s neki ezért 
kétszobás lakás, fűtés és világításból álló javadalmat biztosít. 

48. (K G.J Gerhard Béla tanítóképző-intézeti igazgató jelenti, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi június hó 
30-ikán kelt 78,000. sz. rendeletével az állami tanítóképző-intézetek 
számára új tantervet adott ki, a melyet a püspöki hivatalhoz azon 
megkereséssel küldött meg, hogy a tanítóképzés egységessége érde-
kében, de meg az állammal kötött szerződésben (46,447. sz. szabály-
zat 7. §) foglalt rendelkezéseknél fogva is, annak használatát a 
folyó 1911 — 12. iskolai évtől kezdődőleg kötelezőleg elrendelni 
méltóztassék. 

Ezen új tanterv, a mely az 1902. évben kiadott tanterv életbe-
léptetése után szerzett tapasztalatok értékesítését czélozza, a míg 
lényegében nem különbözik attól, csak módosítja, helyenkint ki-



108 

bővíti azt, s legnagyobbrészben pontosabban határozza meg a tanítás 
anyagát, azt czélszerűbben csoportosítja, módszerét helyesbíti, mégis 
az előbbinél jóval több ismeretnek elsajátítását követeli meg a 
tanítóképző ifjúságától. Oda kiván hatni, hogy a kikerült új tanító-
nemzedék még inkább tudjon megfelelni a mai kornak velük szem-
ben támasztott jogos igényeinek, s ezért a tanítóképzést — tekintettel 
annak magyar nemzeti szempontból való fontosságára s nemzeti 
művelődésünkre való nagy kihatására — az eddiginél sokkal maga-
sabb nivóra kívánja emelni. 

Ezen szempontokra való tekintettel az új tanterv a tanítandó 
tárgyakat (kivéve azok közül a vallástant) és azok heti óraszámát 
a következőképpen állapítja meg: neveléstan heti 10 óra, magyar 
nyelv és irodalom heti 14 óra, német nyelv heti 8 óra, hazai más 
nyelv (nálunk a tót) heti 8 óra, történelem heti 8 óra, alkotmánytan 
heti 2 óra, földrajz heti 6 óra, mennyiségtan heti 12 óra, természet-
rajz heti 10 óra, fizika heti 5 óra, gazdaságtan heti 8 óra, ének és 
zene heti 16 óra, kántorképzés heti 1 óra, karének heti 2 óra, rajz 
heti 10 óra, szépírás heti 2 óra, szlöjd (kézimunka) heti 8 óra, 
testgyakorlás heti 8 óra, egészségtan heti 1 óra, gyak. tanítások a 
tanulóknak heti 8 óra (a tanároknak heti 2 — 2 óra). 

Intézetünknek jelenlegi hat tanszékén alkalmazott tanárok, egy-
részt mert a rajz, szlöjd és gazdaságtan tanítására képesítve nin-
csenek s nem is rendelkezhetnek azon gyakorlati ismeretekkel, a 
melyek ezen tárgyaknak sikeres taníthatását eredményeznék, másrészt 
mert ezen tárgyaknak a tanterv szerinti tanításával előálló óra-
többletet meg sem birnák, s így az új tanterv életbeléptetése, minden 
tárgynak a tantervben meghatározott óraszámban, arra képesített 
tanár által való taníthatása szükségessé teszi egy, a rajz és szlöjd 
tárgyakat felölelő új tanszéknek rendszeresítését és a gazdaságtannak 
és gazdasági gyakorlatoknak arra képesített gazdasági szaktanárra 
való ruházását. 

Az új, hetedik tanszék szervezése azonban új kiadást ró a ke-
rület mint fentartó hatóságra, és pedig segédtanár alkalmazása esetén 
(1000 K. + 720 K.) 1720 K.-át, rendes tanár alkalmazása esetén 
(1400 K. + 800 K.) 2200 K.-át, a melyhez számítandó még az 
esedékes ötödéves korpótlék s a beálló magasabb lakáspénz többlete 
is, s mert a kerület pénzügyi viszonyai a régtől sürgetett vallástanári 
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tanszék rendszeresítését sem teszik- kivihetővé, elhatározza a ker. 
közgyűlés, hogy a mikor az új tantervet a tanítóképzés fejlesztése 
szempontjából szükségesnek és üdvösnek jelenti ki, s ezen véle-
ményét a nm. vallás- és közokt.-ügyi miniszter úrnak tudomására 
hozza, egyúttal felkéri a nm. vallás- és közokt.-ügyi miniszter urat, 
hogy a kerület aggasztó pénzügyi helyzetére való tekintettel, az új 
tantervnek tanítóképző-intézetünkben való teljesmérvű életbeléptet-
hetése érdekében s ezzel a tanítóképzés egységessége érdekében is, 
tanítóképző-intézetünkhöz, a rendszeresítendő rajz- és szlöjd-tanszékre 
megválasztandó tanár egész fizetését az állampénztárból folyósítsa, 
s a gazdaságtan tanításával és a gazdasági gyakorlatok vezetésével 
bízzon meg egy gazdasági szaktanárt, a ki intézetünkön kívül esetleg 
a másik két tanítóképzőben is teljesíthetné a gazdaságtan tanítását. 

Az egyházkerületi közgyűlés a vallás- és közokt.-ügyi 
miniszter 1911. évi 78,000. számú rendeletével az állami 
tanítóképző-intézetek számára kiadott tanterv életbelépte-
tését a tanítóképzés egységesítése és fejlesztése szempont-
jából szükségesnek tartja; miután azonban az új tanterv 
alkalmazásából előálló óratöbbletet a most alkalmazott ta-
nárok egyrészt az új tárgyakra való képesítés, másrészt idő 
hiányában el nem láthatják, új állás szervezésére pedig az 
egyházkerületnek, mely pénzügyi viszonyai miatt a régtől 
sürgetett vallástanári tanszéket sem tudja rendszeresíteni, 
nincsen anyagi ereje, az egyházkerületi közgyűlés fe'iiratilag 
azzal a kéréssel fordul a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrhoz, hogy erre való tekintettel, tanítóképző-
intézetünkben új tanári állás szervezéséhez hozzájárulni, 
a rendszeresítendő rajz- és szlöjd-tanszékre megválasztandó 
tanár egész fizetését az állampénztár terhére utalványozni, 
s a gazdaságtan tanításával és a gazdasági gyakorlatok 
vezetésével egy gazdasági szaktanárt megbízni kegyes-
kedjék, a ki intézetünkön kívül esetleg az eperjesi másik 
két tanítóképzőben is teljesíthetné a gazdaságtan tanítását. 

49. ( K L.) Az egyházkerületi tanügyi bizottság beterjeszti 
jelentését és javaslatait. 

A közgyűlés az elintézést nyert ügyekre, nevezetesen: 



a vallástanítási terv kihirdetésére, a polgári fiúiskolák vallás-
tanítására, az 1911. évi tornatanfolyamról szóló vall.- és 
közokt. miniszteri leiratra, a liptószentmiklósi állami polgári 
fiúiskolái tanulók latin nyelvi vizsgálatáról szóló vall.- és 
közokt. miniszteri leiratra, eperjesi tanítóképzőnknek, fő-
gimnáziumainknak, polgári iskoláinknak kormányképvise-
lők által tett látogatásaira vonatkozó bejelentéseket tudo-
másul veszi, az iskolai bizottság tagjainak, s főleg az 
előadónak szakavatott, nagy buzgalommal teljesített mun-
kájáért köszönetet szavaz, az előterjesztett javaslatokra 
nézve pedig következőkép határoz: 

1. A madarak és fák napjának összes népiskoláink-
ban évenként — lehetőleg az úgynevezett majálisokkal 
kapcsolatban — leendő megtartását elrendeli s felhívja a 
tanítók figyelmét arra, hogy a madarak és fák napjának mi-
ként leendő megtartására az Orsz. Állatvédő Egyesület 
e tárgyú kiadványai — melyek díjtalanul s portómente-
sen megkaphatok — kellő útmutatást nyújtanak. 

2. Felkéri a püspököt, hogy a vall.- és közokt. mi-
niszternek a büntető-törvénykönyvek és a büntető per-
rendtartás kiegészítéséről és módosításairól szóló s a fiatai-
korúaknak feladatait érintő 149,500/1911. sz. a., valamint 
a tanítók és óvónők gyermekvédelmi tevékenységére irá-
nyuló 16,785/1911. sz. a. kibocsátott rendeletét, minthogy 
a büntető-novella második fejezete a hasonló fokú fele-
kezeti iskolákat is érinti, elemi és polgári iskoláink fen-
tartó testületeivel tudomás és miheztartás végett közölni 
szíveskedjék. 

3. Meleg pártolással terjeszti fel az egyetemes tan-
ügyi bizottsághoz a rozsnyói főgimnázium azon kérvényét, 
hogy a rendtartás 52. §-ában előirt tantárgyakkénti cen-
zúrák helyett a jövő 1911—12. iskolai évtől kezdve cso-
portosított osztályvizsgálatokat tarthassanak olyképen, hogy 
azokon csak kétes előmenetelű tanulók feleljenek, s ezzel 
kapcsolatosan kifejezést ad annak, hogy az egyetemes 
tanügyi bizottságnak - a rendtartás 52. §-ának a mult 
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évi egyetemes gyűlésen már bejelentett — korszerű meg-
változtatására vonatkozó javaslatát bizalommal várja. 

4. A kebelbeli és nem kebelbeli polgári iskolákat az 
egyetemes szabályrendelet 20. §-ának b) pontja értelmében 
az egyházmegyék ellenőrzése alá rendeli, a püspöknek az 
Egyh. Alkotm. 121. §-ában és a vallásoktatás ellenőrzé-
séről szóló egyházkerületi szabályzat 5. §-ában biztosított 
azon jogát azonban, hogy a polgári iskolákat, a hol és 
a mikor kívánatosnak találja, személyesen meglátogassa, 
vagy kiküldöttei által meglátogattassa, továbbra is érintet-
lenül hagyja, az espereseket pedig felkéri, hogy a polgári 
iskolák vallástanárainak jelentéseit kiküldötteiknek jelen-
téseivel együtt — az egyházmegyei gyűlések után — az 
egyházkerülethez felterjeszszék. 

5. Felhívja az egyházkerületi tanügyi bizottságot, hogy 
a mult évi kerületi gyűlés felhívása folytán átdolgozott, 
„az egyházkerületi tanügyi bizottságról" szóló szabályzatot 
— miután azt a bizottság eddig nem tárgyalhatta — a 
kebelében megejtendő előzetes tárgyalás után, a jövő évi 
egyházkerületi gyűlés elé terjeszsze be. 

50. (M. K) A mult évi jkv 37. pontja kapcsán jelenti az elő-
adó, hogy „a vegyes-házasságok dolgában az egyházi tisztviselők 
részére kiadott egyetemes utasítás" 17. pontjának a főiskolai, közép-
iskolai és polgári iskolai tanárokra való kiterjesztése tárgyában 
tanulmányozta a református egyház alkotmányának rendelkezéseit 
s megállapította, hogy a református egyház a jelzett iskolák tanárai-
nak ág. hitv. evang. nővel való vegyes-házasságra lépését nem tiltja. 

Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel a kérdés 
nagy elvi jelentőségére — annak eldöntését a legközelebbi 
zsinattól várja; a tanügyi bizottságnak idevonatkozó s már 
a mult évi kerületi közgyűlés elé terjesztett indítványa felett 
pedig napirendre tér. 

51. (K L.) Tárgyalás alá került az egyházkerületi kebelbeli 
és idegen középiskolákban és polgári iskolákban, valamint a kerület 
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területén levő összes idegen iskolákban végzett vallástanításról szóló, 
nagy gonddal és körültekintéssel összeállított következő jelentés: 

A) Kebelbeli iskolák. 
I. Kebelbeli főgimnáziumok. 

Az egyházkerület hat főgimnáziumában az 1910—11. iskolai 
évben is evangelikus egyházunk szettemében s az egyetemes tanterv 
kívánalmai szerint folyt az ág. hitv. ev. és ref. tanulók vaflásoktatása 
és valláserkölcsi nevelése. A tanítás menete mindenütt nyugodt volt. 
Rozsnyón az elhúnyt Törköly János vallástanár helyére Szkalos 
Emil volt süvetei lelkész került, a ki a jelentések szerint méltó 
módon tölti be elődjének helyét. Mind a hat gimnáziumban heti 
két órát fordítottak osztályonként a vallástanításra, mindenütt az 
előírt anyagot tanították s egyházilag jóváhagyott tankönyveket 
használtak. A tanítás mellett a valláserkölcsi nevelés érdekében is 
minden eszközt felhasználtak. A gyülekezeti és ifjúsági istentisztele-
teket tanáraikkal együtt látogatták a tanulók, úrvacsorához mindenütt 
járultak, egyházi énektanításban az I — IV. osztály minden iskolában 
részesült, az egyházi énekek dallamait a vallásórákon, az ifjúsági 
istentiszteleteken és a vallásos irányú ifjúsági körök összejövetelein 
gyakorolták. Az iskola evangelikus jellegét mindenütt kifejezésre 
juttatták, ünnepélyesen nyitották meg és zárták be az iskolai évet, 
a tanítást imával, sőt énekkel is kezdték és végezték, a reformáczió 
emlékét mindenütt megünnepelték. Jóltevő felebaráti szeretetre is 
nevelték a tanulókat: mind a hat gimnázium tanulói gyűjtöttek a 
kerületi árvaházra, a gyámintézetre és más czélokra. A tanulók elő-
menetele, magaviselete, közszelleme megnyugtató, kielégítő, sőt jó 
volt. Egy-két esetben merült csak fel szigorúbb eljárás szüksége, 
panasz azonban egy intézettől sem érkezett. Eperjesen és Iglón a 
Thököly Imre-körök a mult iskolai évben is áldásos működést 
fejtettek ki. Eperjesen a kör tagjai megemlékeztek a pátens vissza-
vonásának 50-ik, Melanehthon halálának 350-ik, a szatmári béke-
kötés 200-ik évfordulójáról. Két vallásos estélyt is rendeztek az 
eperjesi iskolák ev. ifjúsága számára: nov. 10-ikén Luther születésé-
nek évfordulóján, a mikor Luther életét, s márcz. 23-ikán, a mikor 
Krisztus Urunk szenvedését mutatták be színes vetített-képekben, 
ének és szavalatok kíséretében. Iglón egyháztörténelmünk fontosabb 
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eseményeivel, jelen egyházi életünkkel és a belmisszió egyes intéz-
ményeivel foglalkoztak. Késmárkon és Rozsnyón is alakult már 
vallásos irányú ifjúsági egyesület; a rozsnyói már meg is kezdte 
működését, a késmárki a jövő iskolai év elején fogja megkezdeni, 
Rimaszombat pedig bejelentette, hogy a jövő iskolai év elején ott 
is fog alakulni hasonló irányú egyesület, csak Nyíregyháza hiányzik 
még a sorból. Az iskolák valláserkölcsi törekvésének eredménye 
mindenütt kielégítő, panaszra sehol sem ad okot. 

A vizsgálatot tett ág. hitv. ev. tanulók száma a hat gimnázium-
ban: 618 (+6) volt, még pedig: Eperjesen 116 ( — 6), Iglón 104 (+14), 
Késmárkon 113 (+3), Nyíregyházán 98 (+6), Rimaszombatban 
87 (+2), Rozsnyón 100 (—13). Legtöbb ág. h. ev. tanuló vizsgázott 
Eperjesen, legkevesebb Rimaszombatban. Evangélikus tanulóinkon 
kívül 92 ref. növendéket tanítottak és gondoztak vallástanáraink, 
még pedig: Eperjesen 18, Iglón 52, Késmárkon 22 tanulót, velük 
tanult és részesült gondozásban 2 unitárius tanuló is. 

A VIII. o. érettségi vallástani vizsgálatok ez évben is kiküldött 
kerületi biztosok jelenlétében, ünnepélyesen és jó eredménynyel 
folytak le. Vizsgálatot tett 57 ág. hitv. ev. (+2) s 6 ref. ( - 8 ) , ösz-
szesen 63 ( — 6) tanuló. Jeles lett 43, jó 15, elégséges 5, elégtelen —. 

II. Tanítóképző-intézet. 
Az egyházkerület tanítóképző-intézetében 68 ( — 4) ev. tanuló 

volt. A vallástanításra minden osztályban heti 3 órát, tehát a III. és 
IV. osztályban heti 1 — 1 órával kevesebbet fordítottak, mint a mennyit 
a tanterv megkövetel. A tankönyvek az egyetemes gyűlés által jóvá-
hagyottak. A tananyag nagyrészt megegyezik a tanterv követelmé-
nyeivel, de — s ez újólag kiemelendő — az I. osztályban az ev. 
egyház legszebb és legjellemzőbb énekeit is kell olvastatni és tár-
gyalni, a II. osztályban hasonlóképen s már a II osztályú növen-
dékeknek is lehetővé kell tenni a gyakorló-iskolai vallástani órák 
látogatását, a perikopákat olvastatni, az egyházi évet s az isten-
tisztelet rendjét ismertetni kell. Az istentiszteletet a növendékek láto-
gatták, úrvacsorához járultak. Mint internátusi lakók, esti és reggeli 
könyörgéseket tartanak. A tanítást mindennap reggel istentisztelet 
előzi meg, mely éneklésből s imádkozásból áll. Az orgonálást, 
valamint az imádkozást tanárok jelenlétében végzik a növendékek. 
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A kerületi árvaházra és a gyámintézetre gyűjtöttek, a reformáczió 
emlékét megünnepelték. A tanulók magaviselete kielégítő volt. 

III. Polgári iskolák. 

A polgári iskolákban — Rozsnyó kivételével — a tanterv előírta 
anyagot két-két osztályt összevonva tanították, csoportonkint heti 
2 órában. Rozsnyón osztályon kint heti 2 órát szenteltek a vallás-
tanításnak. A tankönyvek mind jóváhagyottak. Az egyházi ének 
tanítására, a templomlátogatásra, valláserkölcsi nevelésre általában 
nagy gondot fordítottak. Az ifjúsági istentiszteletek tartása mind-
inkább gyakoribbá lesz, így Eperjesen, Késmárkon, Rozsnyón már 
megvan. Úrvacsorához minden iskolában járultak, gyűjtést rendeztek, 
a reformáczió emlékét megünnepelték s más ünnepeket is rendeztek. 
A tananyagra vonatkozólag csak az a megjegyzés tehető, hogy a 
hit- és erkölcstan tanításával kapcsolatban Márk evangéliomát is 
kell olvastatni. 

Az ev. tanulók száma volt Eperjesen 45 ( + 6), Iglón 68 ( + 2), 
Kassán 37 (— 3), Késmárkon 60 (+8), Rozsnyón 82, Sajógömörön 
62 ( - 11) = 354 ( + 2 ) . Ezeken kívül 41 ref. fiú- és 36 leány-
tanulót gondoztak polgári iskoláinkban vallástanáraink. 

I. + I I . + III. ev. tanuló = 1040 ( + 4 ) . 

B) Idegen iskolák. 
Az idegen iskolák ág. hitv. ev. tanulóinak vallástani vizsgálatai 

nagyrészt kerületi biztosok elnöklete mellett folytak le. Ezek, vala-
mint a vallástanárok jelentései azt mutatják, hogy a vallástanítás 
ezekben az iskolákban is általában jó kezekre volt bízva. A vallás-
tanárok tőlük telhetőleg igyekeztek a rájuk bízott növendékeket 
vallásunk tanaira oktatni és lelkileg gondozni. A tanterv követel-
ményeinek, ha másként nem lehetett, két, sőt több osztály össze-
vonásával törekedtek eleget tenni. Előfordult azonban most is, hogy 
a csoportosítás nem volt egészen helyes, vagy pedig az átvett anyag 
nem felelt meg teljesen a tanterv követelményeinek. A tankönyvek 
általában megfelelők, engedélyezettek. A többször kifogásolt, dr. Kiss 
Áron írta vallástanítási módszertan azonban még az elmúlt iskolai 
évben is ott kisértett az iglói állami tanítóképző-intézetben. Nagy 
nehézséget okoz a tanításnál, hogy nincsenek a különböző jellegű 
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iskolák számára szükséges rövidebb tankönyveink, a melyek az 
osztályok összevonására és a kisebb óraszámra való tekintettel 
készültek volna. Nyelvi nehézségek most is mutatkoztak néhány 
iskolában. A helyzet azonban javul. Évről-évre kevesebb kifogás 
merülhet fel a tanterv mellőzése ellen, az egyházi éneket mindig 
több és több helyen tanítják, vagy a vallásórákon gyakorolják, 
ifjúsági istentiszteletet is kezdenek tartani több helyen. A vallás-
erkölcsi nevelés általában megnyugtató. A templombajárásra, úr-
vacsora kiszolgáltatására mindenütt gondot fordítanak, a reformáczió 
emlékét mindenütt megülik, több helyen gyűjtést is rendeznek a 
kerületi árvaházra és gyám intézetre. A tanulók haladása, magaviselete 
általában magnyugtató, sőt vannak intézetek, a melyekben az ev. 
tanulók a legjobb előmenetelű és magaviseletű növendékek. A vallás-
tanár munkájának kevés eredménye miatt alig egy-két intézettől 
érkezett panasz magától a vallástanártól, a minek oka a vallásórák 
elégtelensége lehet. Sajnálni lehet, hogy a vallástani órák száma 
egyes iskolákban kevés. A vallástanárok nagy nehézségekkel küzdve, 
de hivatottsággal teljesítik kiválóan fontos, felelősséggel járó 
munkájukat. 

I. Középiskolák. 

Az ág. hitv. ev. tanulók száma volt: Bártfán 18, Beregszász-
ban 6, Brassóban 61, Debreczenben 43, Egerben 12, Eperjesen 2, 
Kassán 66, Kisszeb etiben 7, Lőcsén 58, Máramarosszigeten 26, 
Miskolczon 56, Munkácson 10, Nagybányán 13, Nagykárolyban 5, 
Nagyváraáon 34, Poáolinban 3, Rózsahegyen 24, Sátoraljaújhelyen 6, 
Szatmáron 8, Ungváron 9 = 467 ( + 43). Ezenkívül 9 ref. növen-
déket tanítottak vallástanáraink. A tananyag több helyen nem felelt 
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meg a követelményeknek. Általában meg - lehet jegyezni, hogy a 
Szentírás előírt szakaszainak olvastatásáról és a káté megszabott 
részeinek tanításáról kevés jelentés tesz említést. Nem feleltek meg a 
tantervnek Brassóban és Kassán, a hol nem volt egyházi ének-
tanítás; Debreczenben, Eperjesen, a hol nem tanítottak kátét; Lőcsén, 
a hol az előírt szentírási szakaszokat nem olvasták; Máramaros-
szigeten, a hol csak a VIII. o. tanulói nyertek a tananyagból kerekded 
egészet; Miskolczon, a hol az egyházi énekek és imák tanultatását 
az átveendő anyaggal kapcsolatban kellett volna végezni; Nagy-



bányán, a hol az I —II. osztály nem tanulta í#neki előírt főanyagot: 
a bibliaismertetést; Nagyváradon, a hol az V —VI. o. a VII. osztály 
anyagát tanulta, egyházi énektanítás nem volt, kátétanításról, szentírás-
olvasásról a vallástanár jelentése nem szól s az eredmény a kevés 
óra miatt gyenge; Rózsahegyen, a hol az I —II. o. nem nyert be-
fejezett egészet, a csoportosítás nem volt megfelelő; Sátoralja-
újhelyen, a hol az V. o. nem nyert az anyagból befejezett egészet 
s nem is a neki szóló anyagot tanulta; Szatmáron, a hol az V. és 
VI. o. csonka anyagot nyert és kevés az óra; Ungváron, a hol a 
VII - V I I I . o. is bibliaismertetést tanult s nem nyert belőle befejezett 
egészet. Nagyváradon a vallástanár munkája a felsőbb osztályok-
ban kisebb hatású volt, mint az alsókban. A sátoraljaújhelyi vallás-
tanár nem ad arra a kérdésre feleletet, járultak-e a tanulók úr-
vacsorához? Rózsahegyen a sajátságos viszonyok miatt a tanulók 
lelkigondozása szinte lehetetlen volt. Kevés az óra Lőcsén a kir. kath. 
főgimnáziumban, a hol egy osztályra hetenkint csak ya óra esik s 
négy osztály tanul egy-egy csoportban. Munkácson konfirmandusok 
kátéját használták tankönyvnek, a mi éppen specziális czélja miatt 
nem egészen felel meg a középiskolai vallástanításnak. 

II. Tanítóképző-intézetek. 

Az idegen tanítóképző-intézetekben Iglón 37, Kassán 1, Mára-
marosszigeten 2, Sárospatakon 5, összesen 45 tanulónk volt. A 
tanítónőképzőkben Debreczenben 4, Egerben 6, Eperjesen 19, Kas-
sán 7, Nagyváradon 19, Szatmáron 10 (az óvónőképzőben 2 = 12), 
Sepsiszentgyörgyön 13, Ungváron 2, összesen 82 leány tanult. 
Ezeken kívül Iglón 9 ref. növendéket tanított az ev. vallástanár. 
Nem tartották magokat kellőleg a tantervhez Máramarosszigeten, 
Kassán, mert a tanulók nem nyertek befejezett egészet s utóbbi 
helyen énektanítás, illetve -gyakorlás nem volt, Debreczenben, mivel 
a vallástanítás módszertanának még alapelveit sem ismertették meg 
a IV. évesekkel s egyházi éneket nem tanítottak, Nagyváradon, a 
hol szintén nem volt énektanítás, Szatmáron, a hol az I — II. év-
folyam a III. évfolyam anyagát tanulta s a vallástanítás módszer-
tanának elveit a IV. évesekkel nem ismertették meg. Debreczenben 
az ev. növendékek a ref. istentiszteletet látogatták. Szép példája az 
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egyházszeretetnek, hogy a sárospataki áll. tanítóképző ev. növen-
dékei, igazgatójuk engedelmével, többször résztvettek a sátoralja-
újhelyi vasárnapi ev. gyülekezeti istentiszteleten. 

III. Felső kereskedelmi iskolák. 

A felső kereskedelmi iskolákban Alsókabinban 12, Brassóban 
50, Debreczenben 11, Homonnán 2, Kassán 15, Késmárkon 54, 
Miskolczon 10, Nagyrőczén 21, Nagyváradon 7, összesen 182 ev. 
tanuló volt. 30 ref., 1 unitárius növendéket szintén a mi vallás-
tanáraink oktattak. Általában követték a tantervet, de vannak eltérések, 
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hibák és tévedések. Énektanítás, illetve -gyakorlás a legtöbb helyen 
nem volt, így: Alsókabinban, Brassóban, Debreczenben, Késmárkon. 
Brassóban az alsó osztály nem a maga anyagát, t. i. a biblia-
ismertetést tanulta, hanem egyháztörténetet. Debreczenben nem nyertek 
a tanulók befejezett egészet a tananyagból, mivel csak hittant — 
erkölcstant pedig nem — tanultak. Kassán a tananyag úgy osztandó 
be, hogy a három évfolyam alatt a hit- és erkölcstanra is kerüljön 
a sor. Miskolczon a középső osztály csak a magyar prot. egyház 
történetét tanulta, az egyetemes egyháztörténetből pedig semmit. 
Nagyrőczén évek óta tanterv ellenes a tananyag beosztása: a biblia-
ismertetést az alsó osztályokban egyáltalában nem tárgyalják, hanem 
egyháztörténetet, de abból is csak a magyar prot. egyház történetét, 
a középső és felső osztály pedig hit- és erkölcstant tanul, még pedig 
a középső osztály a megváltásig, a felső a christologiától végig s 
az évek óta oda járó biztosnak ezúttal sincs szava ehhez a mulasz-
táshoz. Nagyváradon nem nyertek befejezett egészet a tananyagból 
a tanulók, a mennyiben az erkölcstanból csak áttekintést nyújtottak 
nekik. A nagyváradi vallástanár jelenti, hogy tanításának eredménye 
csekély. Kiemelendő, hogy a késmárki vallástanár rendkívüli órákat 
is tartott, hogy tanulói az anyagot minél jobban elsajátíthassák, a 
mi dicséretreméltó buzgalom. 

IV. Felsőbb leányiskolák. 

A felsőbb leányiskolái ág. hitv. ev. tanulók következőképen 
oszlottak meg: Debreczenben volt 11, Eperjesen 2, Kassán 24, 
Lőcsén 46, Máramarosszigeten 6, Miskolczon 29, Szatmáron 6 = 124. 

i i 



3 ref. növendéket szintén egyik vallástatiírunk tanított. Általában 
követték a tantervet, de eltérések, tévedések itt is voltak. Debreczen 
nem mutatja ki a tananyagot. Kassán az V —VI. o. nem nyert be-
fejezett egészet az anyagból. Lőcsén az V - V I . o. anyaga nem 
megfelelő, mert vagy a magyar prot. egyház történetét, vagy Jézus 
életét kell ott tanítani. Máramarosszigeten az I —II. o. kátét nem 
tanult s nem nyert az anyagból befejezett egészet. Miskolczon a 
VI. osztály hit- és erkölcstant tanult, pedig a magyar prot. egyház 
történetét kellett volna tanulnia. 

V. Polgári iskolák. 

A polgári fiú- és leányiskolákban az ág. hitv. ev. tanulók száma 
volt: Alsókabinban 40, Brassóban 34, Debreczenben 27, Dobsinán 
154, Egerben 2, Homonnán 12, Hosszáfalun 122, Iglón 33, Kassán 
24, Késmárkon 34, Kisvárdán 1,' Máramarosszigeten 2, Miskolczon 
65, Munkácson 6, Nagybányán 3, Nagykárolyban 3, Nagymezén 
25, Nagyváradon 40, Nyíregyházán 72, Poprádon 64, Rimaszombat-
ban 40, Rózsahegyen 10, Sátoraljaájhelyen 12, Szatmáron 1, Tokaj-
ban 8, Ungváron 6 = 940. Ezeken kívül 19 ref. és 1 unitárius 
növendék tanult vallástanárainktól. A tantervet általában követték, 
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de vannak iskolák, a melyekben eltértek attól. Általában megjegyez-
hető, hogy az előirt szentírási szakaszok olvastatására a legtöbb 
helyen nem fordítottak gondot. Alsókubinban az I. o. nem nyert 
befejezett egészet a tananyagból. Kassán kátét is kellett volna taní-
tani, Hosszúfalun az I —II. o. nem tanult kátét s a leányok nem 
nyertek befejezett egészet a tananyagból. Késmárkon az apostoli 
hitvallást az egyháztörténettel kapcsolatban magyarázták, holott azt 
az új-szövetségi történetekkel való összefüggésben kell. Liptószent-
miklóson egy évben tanítottak egyháztörténetet s hit- és erkölcs-
tant, pedig felváltva kell tanítani. Munkácson egyházi énektanítás, 
sem -gyakorlás nem volt. Nagybányán az I. o. a maga főtárgyát, 
a bibliai ismertetést nem tanulta. Nagymezén kátétanítás nem volt 
s egy csoport sem nyert befejezett egészet a tananyagból. Nagy-
váradon káté- és énektanítás nem volt, a III —IV. o. nem nyert a 
tananyagból befejezett egészet. Nyíregyházán kátét nem tanítottak. 
Poprádon nem nyertek a növendékek befejezett egészet a tananyag-
ból. Rimaszombatban az I —II. osztály ismét csak a III. o. anyagát 
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tanulta, kátét nem tanítottak, az előírt szentírási anyagot nem olvas-
ták. Sátoraljaújhelyen az I — II. o.-ban kátét nem tanítottak. Rózsa-
hegy nem mutatja ki az átdolgozott tananyagot. Nyiregyhúza nem 
számol be a lelki gondozásról. Meg nem felelő tankönyvet hasz-
náltak Miskolczon a Nemes Károlyét és Munkúcson a Raffay 
Sándor konfirmácziói kátéját. 

VI. Hadapród-iskola. 

A nagyvúradi hadapródiskolában 14 ág. hitv. ev. növendék 
volt. A tananyag beosztása ez esetben is tantervellenes és módszer-
tanba ütköző, mert az I. o. hit- és erkölcstant, a II. o. egyetemes 
egyháztörténetet, a III. o. a magyar prot. egyház történetét tanulta. 
Az I. o.-nak bibliaismertetést, kivált az új-szövetségit, a II-iknak 
egyháztörténetet, kivált a magyar prot. egyház történetét, a III-iknak 
hit- és erkölcstant, különösen az erkölcstant kellett volna tanulnia. 

(I — VI. = 1852, A + B = 2892 ev. tanuló.) 

Indítványok. 
1. Utasítsa az egyházkerületi közgyűlés azokat a vallástanáro-

kat, a kiknek tiszteletdíj, illetve óraszaporítús irúnt óhajuk van, vagy 
valami sérelmet szenvedtek, hogy kellően felszerelt kérvényökkel 
illetékes helyre forduljanak. 

2. Hívja fel a kassai egyházakat, hogy az egyházi ének taní-
tását még ebben az egyházi évben rendszeresítsék. 

3. Vegye tudomásul, hogy a nagyváradi egyház foglalkozott 
a vallástanári állás szervezésével, azt azonban ezidő szerint nem 
állíthatja fel, néhány év múlva egyházkerületi támogatással, igen ; 
bízza meg azért a közgyűlés az elnökséget, hogy ezt a kérdést 
állandóan napirenden tartsa és mihelyt lehet, oldja meg. 

4. Vegye tudomásul, hogy Késmárkon és Rozsnyón szintén 
megalakult a vall. irányú ifjúsági kör, s hogy Rimaszombatban is 
meg fog ebben az iskolai évben alakulni. 

5. Tekintettel arra, hogy az egyházkerület tanítóképző-intézeté-
ben még ezidő szerint is kettővel kevesebb az órák száma, mint a 
mennyit a tanterv előir; tekintettel arra, hogy a kötelező tót órák-
nak is csak a felét tartják meg; de tekintettel kivált az ifjúság lelki 
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gondozásának kiváló fontosságára: keressenraz egyházkerületi köz-
gyűlés módot arra, hogy a saját tanítóképző-intézetében minél előbb 
önálló vallástanárt alkalmazzon, a ki a kötelező vallásórák mellett az 
előirt tót órákat is megtartaná s a kinek óraszáma 14 + 8 = 22 lenne. 

6. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a mely idegen 
iskolában az ev. tanulók száma legalább is 10, az árvaházra és 
gyámintézetre gyűjtés tartandó. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, egész ter-
jedelmében jegyzőkönyvbe venni határozza s annak kiváló 
ügyszeretettel és gonddal összeállításáért Frenyó Lajos 
előadónak meleg elismeréssel adózik, az abban foglalt 
indítványokra nézve pedig határozatilag 

1. utasítja azon vallástanárokat, a kik tiszteletdíj, óra-
szaporítás stb. iránt óhajjal birnak vagy valami panaszuk, 
sérelmük van, forduljanak kellően felszerelt kérvényeikkel 
az illetékes helyre; 

2. felhívja és kötelezi a kassai egyházakat, hogy az egy-
házi ének tanítását még ezen egyházi évben rendszeresítsék; 

3. midőn a nagyváradi egyháznak a vallástanári állás 
szervezése iránt tett tárgyalását — mely abban csúcsosodik 
ki, hogy néhány év múlva egyházkerületi támogatással a 
most még hő óhajt megvalósíthatja — tudomásul veszi, 
felkéri és megbízza az egyházkerületi elnökséget, hogy ezt 
a kérdést állandóan napirenden tartani s kedvező körül-
mények beálltával kedvezően megoldani szíveskedjék; 

4. örvendetes tudomásul veszi azon tényt, hogy a 
vallásos irányú ifjúsági kör Késmárkon és Rozsnyón meg-
alakult s ezen tanév folyamán Rimaszombatban is meg 
fog alakulni; 

5. kijelenti, hogy az ifjúság vallásos lelki gondozását 
kiváló fontosságúnak tartja s épp azért utat és módot fog 
keresni arra, hogy saját tanítóképző-intézetében is minél 
előbb önálló vallástanárt alkalmazzon s ennek megvalósí-
tásához az illetékes tényezők s főleg az egyházkerület 
elnökségének figyelmét és jóakaratú támogatását kéri; 
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6. kimondja, hogy a mely idegen iskolában az ev. tanulók 
száma legalább is 10, az egyházkerületi árvaházra és gyám-
intézetre gyűjtés tartandó s ennek eszközlésére az illetékes 
tényezőket felkéri; 

7. a m. é. kerületi gyűlés jkve 60. pontjánál a kassa-
hámori és prakfalvi ev. tanulók vallási nevelésére vonat-
kozó felhívásra hozott szepesi városi egyházmegye határo-
zatára — mivel ez ügyben az illetékes lelkész is bead-
ványt terjesztett az egyházker. elnökséghez — felhívja az 
egyházkerületi elnökség szives figyelmét oly kérelemmel, 
hogy ez ügyet a körülményekhez képest, lehető legked-
vezőbben elintézni szíveskedjék. 

Ezen jelentéssel kapcsolatosan indítvány tétetett aziránt: 
intézzen felterjesztést az egyházkerület az egyetemes 

közgyűléshez, hogy a hitoktatás intenzivebb ellátására 
mindazon városi gyülekezetekben, a hol a hitoktatásra 
szánt órák száma 16 —20-ra emelkedik, az egyházegyetem 
által javadalmazott rendszeres vallástanári állások szervez-
tessenek; továbbá azon helyeken, hol osztályösszevonással 
látják el a vallástanítást, külön tanterv- s ennek megfelelő 
tankönyvekről történjék gondoskodás. 

A közgyűlés ez indítványt elfogadva, határozati erőre 
emeli s az egyetemes gyűléshez ennek értelmében fel-
terjesztést intéz. 

52. (K G.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerület már két 
évvel ezelőtt felhívta a tanügyi bizottságot a vallástanítás ellen-
őrzéséről szóló szabályzat átdolgozására, s hogy boldogemlékezetű 
Zelenka Pál püspök a szabályzat tervezetének elkészítésével Kármán 
István tanügyi bizottsági tagot bízta meg. A munkálat azóta seré-
nyen haladt előre. Kármán István elkészítette a javaslatot, mely 
azután vallástanítással foglalkozó számos bírálónak adatott ki bírá-
lat végett. A beérkezett gazdag anyag felhasználásával készítette 
Kármán István a második javaslatot, a melyet azután az iskolai 
bizottságokról szóló egyetemes szabályzattal való összhangzásba 
hozás czéljából Harsányi István missziói lelkész, majd Adorján 
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Ferencz tanügyi bizottsági tag á tdolgozotC^emuta t ja a javaslatot, 
mint kétévi lelkiismeretes és körültekintő munkásság eredményét 
azzal, hogy e javaslatot a tanügyi bizottság még nem tárgyalhatta 

A kerület a munkálat elkészültéről örömmel értesül 
és azt előkészítés és véleményezés végett a tanügyi bizott-
ságnak a jövő kerületi gyűlésre való beterjesztés óhaj-
tásával kiadja. 

53. (Sz. J.) Tárgyaltatott a ker. polgári leányiskola 1910—11. 
tanévi jelentése. 

Előadó ismertetvén a jelentést, elmondja, hogy 
a beiratkozások szeptember hó 1-sején és másodikán történtek 

meg. Beiratkozott 115 növendék; évközben kimaradt 4; vizsgázott 111; 
ág. hitv. ev. volt 83, református 6, róm. kath. 4, izraelita 18; 
rozsnyói lakhelyű volt 41, gömörmegyei 31, míg a többi 18 

növendék 10 vármegyéből került ki; 
bennlakó növendék volt 45, tehát a maximuma. 
Az iskolaszék tagjaiban változás nem történt. Az év folyama 

alatt ezek közül többen meglátogatták az intézetet. 
A tantestületben sem volt változás. Minden tagja híven és 

lelkiismeretesen teljesítette kötelességét. Szabadságot csak Doma-
niczky Irén kapott egy hónapra, a tanév elején, hogy beteg édes-
anyját ápolhassa. 

Az elmúlt tanévben az új tantervet a III. és IV. osztályban is 
bevezették s ennek megfelelően beszereztettek az új tankönyvek is. 

A vallásos érzés ápolása czéljából ünnep- és vasárnapokon 
őszszel és tavaszszal résztvettek a templomi istentiszteleteken, télen 
át pedig az intézetben tartottak istentiszteleteket. Konfirmácziói 
oktatásban részesült 16 ág. ev. és 2 református növendék Smid 
István lelkész, vallástanító vezetése mellett. Úrvacsorát konfirmáczió 
napján és áldozó-csütörtökön élveztek. 

Örvendetes, hogy a lefolyt tanévben a növendékek egészségi 
állapota állandóan kedvező volt. Komoly természetű, vagy járványos 
betegség nem fordult elő. 

A szokásos ünnepélyeket megtartották. 
Kirándulást rendeztek az aggteleki barlangba. 
Az évzáró vizsgálatokon, június 20 — 22-ikén, az egyházkerület 
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képviseletében Bencze Samu sajógömöri polgári iskolai igazgató 
jelent meg. 

Az intézet pénzügyi viszonyaira térve át, elmondja, hogy a 
mennyiben az intézet az eddiginél nagyobb anyagi támogatásban 
nem részesül, az évi tartásdíjak felemelése elkerülhető nem lesz. Az 
állandóan fokozódó drágaság következtében az 1912. évi költség-
előirányzat tekintélyes hiányt tüntet fel. 

Pénzügyi viszonyait megvilágítják az alábbi számok: 
1910. évi zárszámadás szerint a 
bevétel 46,032 K. 82 f. 
kiadás 47,027 K. 82 f. 
egyenleg mint hiány 995 K. — f. ' 

47,027 K?82~L 47,027 K. 82 f. 
A 995 korona hiány fedezetet talált az 1911. évi illetékekből 

felvett előlegekből. 

A vagyonmérleg az alábbiakban tünteti fel az 1910. évi de-
czember hó 31-iki állapotot: 
ingatlanok, értékpapírok, lel-

tár, alapítványok 142,200 K. 27 f. 
különböző tartozások és 

1910. évi hiány 73,279 K. - f. 
egyenleg mint tiszta vagyon 68,921 K. 27 f. 

142,200 K. 27 f. 142,200 fC 27 f. 

Az 1912. évi költségelőirányzat szerint 
szükséglet 43,110 K. - f. 
fedezet ..: ... ^ 37,741 K. - f. 
egyenleg mint hiány 5,369 K. — f. 

43,110 K. - f. 43,110 K. - ~ 7 . 

Terray Gyula és Hámos László hozzászólása után a közgyűlés 
a következő határozatot hozta: 

Elismeréssel adózik úgy az iskolaszéknek, valamint 
a tantestületnek buzgó és lelkiismeretes munkálkodásáért, 
melylyel az iskolát az elmúlt tanévben vezette. 

Tudomásul veszi az 1910. évi zárszámadást, vagyon-



124 

mérleget; tudomásul veszi és Megerősíti az 1912. évi 
költségelőirányzatot. 

Pártolólag terjeszti fel az egyetemes közgyűlés elé 
az iskola kérvényét az évi dotáczió felemelése tárgyában. 

Megbízza az egyházker. elnökséget, hogy a helyi bizott-
sággal karöltve vizsgálja meg az iskola pénzügyeit, módot 
keresve az évről-évre jelentkező hiányok eltüntetésére. 

Felhívja ez úton az egyházmegyéket, hogy alapokat 
létesítsenek, melyek jövedelméből kedvezményes, vagy in-
gyenes helyek legyenek létesíthetők az iskola internátusában. 

54. (Sz. J.) Tárgyalás alá vétetett az egyházkerületi árvaház 
jelentése az 1910—11-iki tanévről. 

A jelentés elsősorban mély fájdalommal emlékezik Zelenka 
Pál főpásztorunk elhunytáról. Illő tisztelettel üdvözli a kerület új 
püspökét, Geduly Henriket, s azon fájó panaszszal járul a ker. 
közgyűlés szine elé, hogy, daczára a folytonosan emelkedő drága-
ságnak, a hitsorsosok áldozatkészsége gyengül, minek folytán az 
elmúlt évi zárszámadás tekintélyes hiánynyal zárult. A hiány össze-
gével apadt természetesen a vagyon. Fájdalmas panaszszal mondja 
el, hogy míg az egyházak tőlük telhetőleg áldoznak, addig maga 
az egyházkerület mint fentartó, mint tulajdonos, az árvaháznak ura 
és legfőbb őre, 1897 óta nem áldozott erre a szegény intéz-
ményre semmit. 

A jelentés szerint az elmúlt 1 9 1 0 - 1 1 - i k tanévben a növen-
f 

dékek száma 48 volt. Es pedig 28 fiú és 20 leány. Magyar anya-
nyelvű volt 35 (22 fiú és 13 leány); német 6 (3 fiú, 3 leány); 
tót 7 (3 fiú, 4 leány). Tanulmányaikat 36-an a rozsnyói állami 
elemi iskolában, 5-en a rozsnyói ev. polgári leányiskolában, 7-en 
a rozsnyói ev. főgimnáziumban végezték. Az összes növendékek 
tandíjmentességben részesültek. 

Pénzügyi viszonyait megvilágítják az alábbi számok: 
1910. évi zárszámadás szerint: 

különböző bevételek 16,677 K. 11 f. 
kiadások 21,368 K. 44 f. 

egyenleg rnint hiány 4,691 K. 33 f. 
21,368 K. 44 f. 21,368 K. 44 f. 
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A vagyonmérleg szerint: 
1909. decz. 31-ikén a vagyon 59,972 K. 23 f. 
Latinák-alapítvány 5,000 K. — f. 
1910. évi egyéb alapítványok 1,770 K. — f. 
hiány 1910. évben 4,694 K. 33 f. 

62,047 K. 90 f. egyenleg mint tiszta vagyon 
66,742 K. 23 f. 66,742 K. 23 f. 

A fenti zárszámadásban foglalt összes kiadásokból, 21,368 kor. 
44 fillérből 4287 kor. 69 fillér kamatmegtérítésre, az ingatlanokba 
fektetett tőke kamataira, közös költségekre, Springer síremlékére és 
tőkésítésre (1770 kor.) fordíttatott, tehát az árvaház fenntartása és 
az árvák gondozása tényleg 17,080 kor. 75 fillért igényelt, vagyis 
egy-egy árvára 355 kor. 85 fill., azaz 15 koronával több, mint 
1909-ben. Ha pedig csak az élelmezésre fordított 7903 kor. 71 fillért 
osztjuk el az élelmezettek között, akkor kitűnik, hogy egy személy-
nek évi élelmezése 141 kor. 13 fillért tett ki, a mi naponként 
39 fillérrel több, mint 1909-ben. 

Az árvaház jóltevői között első helyen Hevessy Bertalan áll, ki 
alapítványát az elmúlt évben 100 koronával 1700 koronára emelte. 
Hasonlóan Ujágh Zsolt (Ózd), ki az Ujágh Károly emlékalapot 
70 kor. adományával 245 koronára emelte. 

Mészáros János és neje Mészáros Julianna (Rozsnyó) 100 ko-
ronát adományoztak. 

1911-ben özv. Horák Józsefné született Schwartz Irén (Kassa), 
Lujza és Elemér gyermekei emlékére 300 koronát, özv. Csicsovszky 
Károlyné született Gerhardt Auguszta úrnő (Kassa) 200 koronát 
adományozott. 

Az EVANG. Ő R Á L L Ó és az Ev. L A P kiadótulajdonosai ezidén 
is díjmentesen küldötték lapjaikat. 

Megemlékezik a jelentés Szántó József árvaházi bizottsági tag 
elhúnytáról, kinek helyét Adamis Gusztávval kéri betölteni. 

Végül benső fájdalommal emlékezik özv. Czékus Istvánnénak, 
az árvaház örökös tiszteletbeli elnöknőjének 1911. július hó 28-ikán 
történt elhúnytáról. Míg élt, a legnagyobb szeretettel ápolta nagy-
nevű, halhatatlan emlékezetű férje ezen nemes alkotását, jóságos 
szíve az árva gyermekeknek sok örömet szerzett. Minden konfir-
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mandus imakönyvet kapott tőle, sohasem^naradtak el ajándékai 
karácsony, húsvét ünnepén. Legyen áldott emlékezete! 

A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki Terray 
Gyula és Hevessy Bertalan árvaházi bizottsági elnökök-
nek, nemkülönben az egész árvaházi bizottságnak üdvös, 
lelkiismeretes működésükért. 

Köszönetét fejezi ki az árvaház jóltevőinek, Hevessy 
Bertalan, Ujágh Zsolt, Mészáros János és neje, özv. Horák 
Józsefné és Csicsovszky Károlynénak adományaikért. 

Részvétteljes fájdalommal értesül Szántó János és 
különösen özv. Czékus Istvánné elhunytáról. Nevüket 
jegyzőkönyvében megörökíti. 

Adamis Gusztávot az árvaházi bizottságba beválasztja. 
Végül tudomásul veszi a jelentést egészében s az 

árvaházat egyházak, iskolák, emberbarátok pártfogásába a 
legmelegebben ajánlja. 

55. (M. K) Előterjesztetett az egyházkerület főhatósága alatt 
álló jogakadémia és főgimnáziumok 1 9 1 0 - 1 9 1 1 . iskolai évi álla-
potát tartalmazó jelentés, a mely egész terjedelmében jelen jegyző-
könyvhöz csatoltatik s a következőképen szól: 

I. A jogakadémiáról. 

A jogakadémián az 1910 — 1911. évben 8 nyilvános rendes 
és 5 magántanár működött. 

A téli félévben a tanárok 14 kötelezett tantárgyat, a nyáriban 
9-et adtak elő; speciálkollégiumot a téli félévben 9-et, a nyáriban 
20-at tartottak. 

A tanév alatt a jogakadémián 359 hallgató volt beirva, úgy; 
hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai 
tíz jogakadémia között az első volt. 

A hallgatók között volt I. éves 112, II. éves 95, III. éves 79, 
IV. éves 66; tanfolyam hallgatása nélkül, miniszteri engedélylyel 
vizsgálatot tevő 7. 

Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 93, ref. 42, róm. kath. 100, 
izr. 97, gör. kath. 22, gör. kel. 4, unitárius 1. 
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A hallgatók születési hely tekintetében magyarországiak voltak, 
kivéve 1 amerikai születésű hallgatót. 

A hallgatók anyanyelv szerint a következőképen oszlottak meg: 
magyar 331, német 20, román 2, tót 2, ruthén 1, szerb 3. 

Első alapvizsgára jelentkezett 103, képesíttetett 60, nem képesít-
tetett 43; második alapvizsgálatra jelentkezett 109, képesíttetett 87, 
nem képesíttetett 22; államtudományi államvizsgára jelentkezett 33, 
képesíttetett 19, nem képesíttetett 14; jogtudományi államvizsgálatra 
jelentkezett 7, képesíttetett 5, nem képesíttetett 2. 

Vizsgálatra tehát összesen 252 hallgató jelentkezett, kik közül 
képesíttetett 171, nem képesíttetett 81. Kitüntetéssel képesíttetett 9, 
egyszerűen 162. 

A jogakadémiai ifjúsági könyvtár 7 csoportban 698 kötetből áll. 
A jogakadémiai ifjúsági egyesületekben a lefolyt iskolai évben 

is elevenség uralkodott. A Joghallgatók Testülete sikerült ünnepélye-
ket tartott. A Joghallgatók Testülete kebelében alakított Jogász 
Irodalmi Osztály pályadíjakat tűzött ki alkotmánytörténeti, nemzet-
gazdasági, magánjogi és közjogi tételek megfejtésére. Az eperjesi 
Jogász Vívó-egylet 50 tagot számlált. A tanfolyamban 29 kezdő 
és 21 haladó vett részt. 

A Jogász Segélyegylet ez évben 28 hallgató között 690 kor. 
segélyt osztott ki. 

II. A főgimnáziumokról. 

A tanulók száma: beíratott Eperjesen 376, vizsgálatot tett 361; 
Iglón beíratott 404, vizsgálatot tett 382; Késmárkon beíratott 280, 
vizsgálatot tett 268; Nyíregyházán beíratott 508, vizsgálatot tett 496; 
Rozsnyón beíratott 220, vizsgálatot tett 212. 

Az öt főgimnáziumban beíratott összesen 1788, vizsgálatot tett 
1719 tanuló. (A mult évben beíratott összesen 1757, vizsgálatot 
tett 1712 tanuló.) 

Népesség szerint tehát így következnek az egyes intézetek: 
Nyíregyháza, Igló, Eperjes, Késmárk, Rozsnyó. 

A megvizsgált 1719 tanuló között volt 78 magántanuló. 
A vizsgálatot tett tanulók között ismétlő volt összesen 72. 
A felső négy osztálybeli vizsgálatot tett 764 tanuló közül a 

görög nyelv helyett választott tantárgyakat tanulta összesen 406 tanuló. 
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A tanulók Késmárkon 44 kor., Rozsnyói 48 kor., Eperjesen 
50 kor., Iglón a helybeliek 50, a vidékiek OÖ kor., Nyíregyházán 
60 kor. tandíjat fizetnek. A tandíj és egyéb járulékok összevetésével 
egyes tanulók évenként összesen fizetnek: Eperjesen 67 kor.-t, Iglón 
az odavalók 60 kor.-t, a vidékiek 70 kor.-t, Késmárkon 62 kor.-t, 
Nyíregyházán 64 kor.-t, Rozsnyón 63 kor.-t. 

A tanulók vallása: a vizsgálatot tett 1719 tanuló között vallásra 
nézve volt: ág. h. ev. 530 (3083 százalék), református 262 (15*24 
százalék), unitárius 2 (012 százalék), róm. kath. 401 (23"33 százalék), 
gör. kath. 61 (355 százalék), gör. kel. 6 (0*35 százalék), izr. 457 
(26'58 százalék). 

Több izraelita, mint evangelikus tanuló volt Nyíregyházán 
(ev. 101, izr. 138) és Eperjesen (ev. 117, izr. 149); több római kath., 
mint evangelikus volt Iglón (ev. 101, róm. kath. 148); több refor-
mátus, mint evangelikus volt Nyíregyházán (ev. 101, ref. 138). Leg-
több evangelikus volt Eperjesen (117) és legkevesebb Rozsnyón 
(100). Legkevesebb róm. kath. volt Rozsnyón (24) és Eperjesen (53), 
tudvalevőleg mindkét helyen róm. kath. főgimnázium van. Legkeve-
sebb izraelita volt Rozsnyón (49) és Késmárkon (57). 

Eperjesen volt 117 evangelikus, másvallású 244; Iglón ev. 101, 
másvallású 281; Késmárkon ev. 111, másvallású 152; Nyíregy-
házán ev. 101, másvallású 395, Rozsnyón ev. 100, másvallású 112. 

Mind az öt főgimnáziumban volt evangelikus 530 (30 83 szá-
zalék), másvallású 1189 ( 6 9 4 7 százalék). Az evangélikusok 
létszáma az előbbi évnél hárommal kevesebb, a másvallásúaké 
pedig tízzel több. 

A tanulók -anyanyelve: anyanyelv szerint magyar volt 1294 
(75-27 százalék), német 3 1 6 ( 1 8 36 százalék), tót 94 (5'44 százalék), 
ruthén 8 (0*46 százalék), egyéb 7 (047 százalék). Legtöbb magyar 
volt Nyíregyházán (492), ugyanott legkevesebb tót (1) és német (3); 
legkevesebb magyar volt Késmárkon (125). 

Az egészségi állapotot tekintve, előfordult betegségi eset 
összesen 2672 könnyű, 142 súlyos és 19 járványos megbetegedés. 
Haláleset volt Nyíregyházán 1. Az egészségi állapot a megelőző 
évihez képest valamivel rosszabb, mert a könnyű betegségek száma 
49-el, a súlyos betegségek száma 22-vel növekedett; csak a járvá-
nyos megbetegedés csökkent 11-el. 
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A tanulók magaviseletét tekintve, a vizsgálatot tett 1719 nyil-
vános tanuló közül jó osztályzatot érdemelt a viseletből 1417, sza-
bályszerűt 217, kevésbbé szabályszerűt 4 (Eperjes), 1 (Igló) és 2 
(Rozsnyó), összesen 7. A fegyelmi eseteket tekintve, igazgatói meg-
rovásban részesült 24, tanárkari megrovásban 6, tanács folytán tá-
vozott 1, kizáratott 1 (Eperjes). 

A tanulók mulasztása: a tanulók igazoltan 41,386 órát, nem 
igazoltan 103 órát mulasztottak. Egyetlenegy órát sem mulasztott 
339, míg igazolatlanul 48 mulasztotta el a tanórát. 

A tanulmányban elért eredményre nézve a vizsgálatot tett 1719 
tanuló közül minden tárgyból jeles osztályzatot nyert 129 (7*51 
százalék); minden tárgyból legalább jó osztályzatot 312 (1822 szá-
zalék); minden tárgyból legalább elégséges osztályzatot 895 (52'06 
százalék); egy tantárgyból kapott elégtelen érdemjegyet 168 (9*72 
százalék); két tantárgyból nyert elégtelen osztályzatot 161 (9*35 szá-
zalék); több tantárgyból nyert elégtelen osztályzat alapján osztály-
ismétlésre utasíttatott 54 (344 százalék). 

A rendkívüli tárgyak közül angol nyelvet tanult 2 (Igló), fran-
czia nyelvet 9 (Igló), rendkívüli rajzot 288, műéneket 308, zenét 
101, gyorsírást 150, egészségtant 104 (Eperjes, Késmárk, Rozsnyó), 
vívást 45 (Késmárk, Rozsnyó). 

Vallásos ifjúsági egyesület: a mult évben alakult meg Késmár-
kon, Nyíregyházán, Rozsnyón. Magyar önképzőkör és Tornakör 
volt minden tanintézetben. Zenekör Eperjesen, Iglón, Késmárkon, 
Rozsnyón. Dalkör Eperjesen, Iglón, Késmárkon. Czéllövészeti tan-
folyam Eperjesen, Iglón. Történelmi szeminárium Iglón, Késmárkon. 
Szavalókör Késmárkon. 

Az öt főgimnáziumban működött tanárok, tanítók és óraadók 
összes száma 96, kik közül 56 rendes, 8 helyettes tanár, 4 rendes 
tornatanító, s egyik tanintézetben (Eperjes) három rendes tanár meg-
osztva látja el a tornát; rendes hitoktató van 5, óraadó hitoktató 16, 
egyéb tárgyak tanítója 7. 

A rendes tanárok közül állami oklevele van 53-nak; felekezeti 
vizsgáló-bizottságtól nyert és államilag elismert oklevele van 2-nek : 

az 1888: XXX. t.-cz. 29. §-a alapján elismertetett 1. A helyettes 
tanárok közül okleveles 5, nem okleveles 3. A tornatanítók közül 
főgimnáziumra 6 volt képesítve. 
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Helyiségek: Négy főgimnázium a modem paedagogiai és egész-
ségügyi követelményeknek megfelelő é p ü l e t ^ rendelkezik; az ötödik: 
Eperjes a jövő tanévre új épületet nyer. 

Tanítási eszközök: Az öt gimnáziumnak van 64,725 természet-
rajzi tárgya, természettani eszköze 2800, vegytani eszköze 2474, a 
földrajz tanításához szükséges szerek száma 3988, az éremgyűjte-
ményekben van 12,689 drb, a philologiai és történelmi muzeum 
darabjainak száma 3099, a régiségtárnak (két int.) 160 drb-ja van. 
A rajztanítás czélját 8322 eszköz szolgálja, a tornacsarnokokban 
1488 drb eszköz található. 

Könyvtárak: A rendezés alatt álló eperjesin kívül a többi fő-
gimnázium tanári könyvtárában önálló szakmunka 29,800 és pedig 
57,211 darabban. Tudományos folyóiratok és egyebekben 1080 rnű 
és pedig 5137 darabban. Az ifjúsági olvasmányok száma 14,174 mű 
15,263 kötetben. Tankönyvekben található 1305 kötet. 

Jótékonyság: Mind az öt főgimnáziumnak volt tápintézete, 
melyekben összesen 430 tanuló nyert ellátást. Ösztöndíjas volt 305, 
jutalomban részesíttetett 94, segélyeztetett 279. 

Vagyoni állapot: Az öt főgimnázium összes vagyona 3.889,553 ko-
ronát képvisel; az évi bevétel volt az 1910—11. tanévben 487,850 kor. 

Államsegélyben mind az öt főgimnázium részesült. Egyes inté-
zetek államsegélye 32,000 kor., csupán Késmárkon még ezidő 
szerint 20,000 korona. 

Ezen jelentés szerint tehát az egyházkerület jogakadémiája s 
főgimnáziumi tanintézetei hagyományos történeti multjokhoz híven, 
teljes buzgalommal töltik be magasztos hivatásukat; mindegyik tan-
intézet a kor színvonalán álló tudományos műveltséggel biró tanár-
testülettel működik. A vallásos és erkölcsi nevelés terén, úgyszintén a 
magyar hazafias nemzeti szellem ébrentartásában és ápolásában, az ősök 
iránt táplált kegyeletes emlékek megőrzésében híven teljesíti feladatát. 

A közgyűlés a jogakadémiára és a főgimnáziumokra 
vonatkozó s örvendetes fejlődést tanúsító jelentést tudo-
másul veszi. 

56. (K L.) Előterjesztetett az egyházkerület főhatósága alá tar-
tozó öt főgimnáziumban az 1910—11. tanévben tartott érettségi 
vizsgálatokról szóló jelentés. A jelentés a következőket tartalmazza: 
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Az 1911. év június havában érettségi vizsgálatot tett: 
Eperjesen: 29 tanuló. Ág. h. ev. 11. Jelesen érett 4, jól 8, 

egyszerűen 14, szeptemberben teendő javító-vizsgálatra utasíttatott 2, 
egy év múlva teendő teljes érettségi vizsgára utasíttatott 1. 

Vizsgálati elnök volt Korbély Géza eperjesi lelkész. Kormány-
képviselő Schuber Mátyás budapesti áll. főreálisk. tanár. 

ŕ 

Iglón: Vizsgálatot tett 25. Ag. h. ev. 7. Jelesen érett 4, jól 4, 
egyszerűen 12, szeptemberi javítóra utasíttatott 3, egy évre vissza-
vettetett 2. Kiegészítő érettségi vizsgálatot tett a latin nyelvből 6, 
kik közül megfelelt 4, szeptemberi javítóra utasíttatott 2 ; a görög 
nyelvből 1, a ki a követelményeknek megfelelt. 

Vizsgálati elnök volt Illgen Antal lőcsei lelkész. Kormány-
képviselő Hirschmann Nándor pozsonyi ev. liczeumi igazgató. 

r 

Késmárkon: Vizsgálatot tett 27. Ag. h. ev. 11. Jelesen érett 7, 
jól 7, egyszerűen érett 11, két hó múlva javíthat 2. 

Vizsgálati elnök volt Gedaly Henrik püspök. Kormánykép-
viselő dr. Szlávik Mátyás eperjesi ev. theol. akad. felügyelő-tanár. 

r 

Nyíregyházán: Vizsgálatot tett 42. Ag. h. ev. 8. Jelesen érett 5, 
jól 7, egyszerűen 26, szeptemberben javíthat 2, egy év múlva teendő 
ismétlőre utasíttatott 2. Javító-vizsgát tett a latin nyelvből 1, a ki 
érettnek nyilváníttatott. 

Vizsgálati elnök volt Karátsony Zs igmond késmárki liczeumi 
igazgató. Kormányképviselő dr. Reichenhaller Kálmán budapesti 
áll. főreálisk. tanár. 

Rozsnyón: Vizsgálatot tett 26. Ág. h. ev. 13. Jelesen érett 6, 
jól 4, egyszerűen 13, szeptemberben javíthat 3. 

Vizsgálati elnök volt Hronyecz József püspöki irodavezető-
lelkész. Kormányképviselő dr. Hornyánszky Gyula budapesti egyet, 
magántanár. 

A teljes érettségi vizsgát tett tanulók száma 149. Ág. h. ev. 50 
(33-56%). Másvallású 99 (66'44%). 

Mind az öt főgimnáziumban a követelményeknek jelesen meg-
felelt 26 (17-45%), jól 30 (20-13%), elégségesen 76 (51-01%), két 
hó múlva teendő javító-vizsgára utasíttatott 12 (8-05%), ismétlő 
érettségi vizsgára 5 (3*36 %)• 

A pótló- és javító érettségi vizsgálatok 1910. szept. 13—15. és 
decz. 5-ikén tartattak meg Iglón. 
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Szeptemberben teljes érettségi vizsgát tett 15, Eperjesről 1, 
Iglóról 12, Késmárkról 1, Nyíregyházáról 1. Érettnek nyilváníttatott 
jelesen 1, jól 1, egyszerűen 11. Deczemberi javítóra utasíttatott 2. 
Kiegészítő érettségi vizsgát tett a latin nyelvből 3, 2 jó és 1 elég-
séges eredménynyel. 

Javító érettségi vizsgát tett 26. Ezek közül érett 22, deczemberi 
második javítóra utasíttatott 4. 

Vizsgálati elnök volt Hronyecz József püspöki irodavezető-
lelkész. Kormányképviselő dr. Theisz Gyula budapesti áll. főreál-
isk. tanár. 

Deczemberben teljes érettségi vizsgát tett 3, kik közül 2 érett-
nek nyilváníttatott, javítóra utasíttatott 1. 

Javító érettségi vizsgát tett 6, kik közül érett 6. 
Vizsgálati elnök volt dr. Walser Gyula iglói lelkész. Kormány-

képviselő dr. Theisz Gyula budapesti áll. főreálisk. tanár. 
ŕ 

Általában az egyes intézetekben elért eredményben határozott 
emelkedés tapasztalható, a mi igen kedvező fényt vet a kerület 
középiskoláinak buzgó, lelkes munkásságára. így pl. csak az előbbi 
tanévvel szemben a jelesen érettek száma 3%-al, az egyszerűen 
éretteké 6%-al emelkedett, a bukottak száma pedig 5%-al kisebb 
az 1911. június havi érettségi vizsgálatokon. 

* Az érettségi vizsgálati ügyiratokból megállapítható, hogy a 
vizsgáló-bizottságok mindenütt a törvény és az utasítások szigorú 
betartásával, a kormányképviselőkkel való teljes egyetértésben, szigorú 
igazságossággal párosult humánus eljárással végezték működésüket. 

Úgy az elnöki jelentésekből, mint a kormányképviselők nyilat-
kozataiból örvendetes tényként konstatálható, hogy kerületünk közép-
iskolái modern színvonalon állnak s a tanári testületek az evan-
géliumi szellemben való nevelés s az ifjúság hazafias és tudományos 
kiképzése terén lelkes ügybuzgalommal teljesítik nemes missziójukat. 

A közgyűlés ezen jelentést örvendetes tudomásul veszi. 

57. (D. E.) Az egyházkerületi elnökség jelenti, hogy a mult 
évi közgyűlés jegyzőkönyvének 47. pontja alatti határozat értelmé-
ben a dobropataki, kisborosznoki, pápocsi és kiétei iskolák ügyé-
ben eljárt és ennek eredményeül jelenti a közgyűlésnek, hogy 
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Dobropatak az államsegélyt már megkapta; 
Kisborosznok, a mennyiben az államsegélyt azon feltétel alatt 

kapja vissza, ha iskoláját a követelményeknek megfelelőleg átalakítja, 
hajlandó az építkezést a tavaszszal foganatosítani; 

Pápocsnak a tanítói fizetéskiegészítés érdekében beadott kérvé-
nyét f. é. augusztus 9-ikén felterjesztette a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterhez, melyre vonatkozólag azonban ezideig 
rendelkezés nem érkezett; 

Kiéte, melynek államsegély iránti kérelme végleg elutasíttatott, 
a főesperes által arra köteleztetett, hogy az elutasító végzés ellen 
a közigazgatási bíróságnál éljen panaszszal. 

Az egyházkerületi közgyűlés a dobropataki s kis-
borosznoki iskolára vonatkozó jelentést, továbbá a pápocsi 
iskolára vonatkozó intézkedést tudomásul veszi, Kiétét 
illetőleg pedig, tekintettel arra, hogy ezen iskolának sem 
a tanterme, sem a felszerelése nem felel meg a törvényes 
követelményeknek, ezenfelül a tankötelesek száma nagyon 
csekély, azon esetre, ha a közigazgatási bíróságtól pana-
szával elutasíttatnék, felhívja az egyházmegyét, hogy a 
fejleményekhez képest ezen iskola ügyének más alapon 
történő rendezése érdekében a kezdeményező lépéseket 
tegye meg. 

58. (M. K) Bemutattatott a tátraaljai egyházmegye f. é. aug. 
17-ikén Nagyszalókon tartott és a szepestótfalvi iskolára vonatkozó 
9. sz. határozata. E szerint a kerületi elnökség a mult évi kerületi 
közgyűlésnek 49. sz. a. kelt határozata értelmében a vall.- és köz-
okt. m. kir. miniszternél közbenjárt, de a miniszter f. é. márczius 
30-ikán 27,546. sz. a. kelt leiratában oda nyilatkozott, hogy azon 
óhajtásnak, miszerint a szepestótfalvi ág. hitv. ev. iskolánál a tanítói 
teendőket a lelkésztanító láthassa el továbbra is és mindaddig, míg 
a községben a községi vagy állami iskola szerveztetik, sajnálatára, 
de ebben a formában eleget nem tehet. Kivételképen azonban meg-
engedi, hogy az 1910—11. tanév végéig a tanítói teendőket a 
lelkész végezhesse, a mely időn túl azonban a tanítást a lelkészi 
állástól függetlenül, okleveles tanítónak kell ellátnia. A miniszter 
egyben utasította a kir. tanfelügyelőt, hogy a szepestótfalvi községi 
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vagy állami iskola ügyét 1911. aug. l-jéig igyekezzék lebonyolí-
tani, hogy a tanítás az 1911 — 12. tanévvel már az újonnan szer-
vezett iskolában legyen megkezdhető. A szepestótfalvi községi vagy 
állami iskola azonban jelenleg is. még csak tanácskozások tárgyát 
képezi, az 1911 — 12. tanévben semmiesetre sem nyitható meg, 
ezért az egyházmegyei közgyűlés, nehogy a gyermekek minden 
tanítás nélkül maradjanak, kénytelen most is mult évi határozatá-
hoz, illetve a mult évi kerületi közgyűlés 49. pontjában foglalt 
határozathoz ragaszkodni és újból a kerület útján kérni a vall.- és 
közokt. m. kir. minisztert, hogy addig is, míg Szepestótfalván az 
iskolaszervezés befejezést nyer, járuljon hozzá, hogy az oktatást az 
eddigi módon, a tanítói oklevéllel is biró lelkész láthassa el. 

A kerületi közgyűlés a tátraaljai egyházmegye hatá-
rozatát tudomásul veszi és egyrészről felhívja a szepes-
tótfalvi evang. egyházat, hogy Szepesmegye közigazgatási 
bizottsága útján újból folyämodjék a vall.- és közokt. m. 
kir. miniszterhez aziránt, hogy a tanítói oklevéllel biró 
lelkésznek, — ki akkor, mikor a tanítást csak azért vál-
lalja, hogy a gyermekek iskolázás nélkül ne maradjanak, 
csak áldozatot hoz, — engedje meg, hogy az oktatást 
az eddigi módon elláthassa, másrészről fölkéri a kerületi 
elnökséget, hogy a miniszter úrhoz hasonló szellemű elő-
terjesztést tegyen és kérje fel egyben arra is, hogy a 
Szepestótfalván szervezendő községi vagy állami iskola 
ügyét méltóztassék mielőbb dűlőre juttatni. 

59. (M. K ) Bemutattatott a tátraaljai egyházmegye f. é. aug. 
17-ikén Nagyszalókon tartott és a krighi iskolára vonatkozó 9. sz-
határozata. E szerint az állapot még mindig a régi, ezért az egyház-
megye újból kéri a kerületi közgyűlést, hogy m. é. 53. sz. határo-
zatához képest újból bízza meg az elnökséget, hogy a vall.- és 
közokt. m. kir. miniszternél járjon közbe, miszerint Krigh községé-
ben állami iskola szerveztessék oly módon, hogy a lakosság szám-
arányához képest váltakozva ág. hitv. evang. és róm. kath. tanító 
alkalmaztassék, mivel a község anyagi viszonyai oly mostohák, 
hogy a politikai község községi iskola szervezésére képtelen. Krigh 
község összes állami adója csak 1046 korona és mivel a rendes 
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községi szükségleten kívül még 3 elhagyott gyermekért a gyermek-
menhelynek is 360 koronát kell fizetnie, községi pótadója már 
135%-ra rúg, tehát újabb terhet már nem bir meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés fölkéri az elnökséget, 
hogy a vall.- és közokt. m. kir. miniszternél a tátraaljai 
egyházmegye kérése és a kerületi közgyűlés m. é. 53. sz. 
a. kelt határozata értelmében járjon közbe arra nézve, hogy 
Krigh községben állami iskola szerveztessék. Fölkéri arra 
is, hogy előterjesztésében kegyeskedjék hangsúlyozni, mi-
szerint a községben már két év óta szünetelnek az isko-
lák, a gyermekek nevelés és oktatás nélkül nőnek fel, 
mivel a két egyház és maga a politikai község oly sze-
gények, hogy önerejükből képtelenek iskolát szervezni. 

60. (D. E.) Bemutattatott a tátraaljai egyházmegye közgyűlésé-
nek a rókuszi népiskolára vonatkozó 10. sz. jegyzőkönyvi pont 
alatti határozata. Eszerint ezen iskola állapotában jelentős fordulat 
állott be azzal, hogy új javadalmi jegyzőkönyv vétetett fel, melyet 
a vármegyei közigazgatási bizottság jóváhagyott, a vallás és köz-
oktatásügyi miniszter pedig 31,214—1911. sz. a. rendeletével az 
egyházat felhívta, hogy az állás betöltése után a fizetéskiegészítő 
és tandíjpótló államsegély iránt kérvényét adja be. Az egyházmegye 
ez alapon utasította az egyházközséget, hogy a választást a tanítói 
állomás betöltése érdekében mielőbb ejtse meg, a mi a főesperesi 
jelentés szerint már meg is történt. 

A kerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy az új java-
dalmi jegyzőkönyv felvételével és az idézett miniszteri 
rendeletben kifejezésre juttatott felhívással a rókuszi iskola 
ügyét a rendes és czélhoz vezető útra tereltnek látja, a 
tátraaljai egyházmegye - erre vonatkozó határozatát jóvá-
hagyja és a tanítói állomás betöltését tudomásul veszi. 

61. (K L.) Előadó előterjeszti az egyházkerület összes nép-
iskoláiról az 1910—11. tanévre vonatkozó jelentését s a hozzácsatolt 
táblás kimutatást, mely a népiskolák mult évi állapotát tünteti fel. 

r 

Ugy a jelentést, mint a táblás kimutatást melléklet-
képen jegyzőkönyvébe iktatja s tudomásul veszi a közgyűlés. 



62. (K G.) Korbély Géza előadó beterjeszti az egyházkerületi 
pénzügyi bizottságnak az egyházkerület 1910. évi zárszámadására és 
1912. évi költségelőirányzatára, valamint a hozzá utalt ügyekre vonat-
kozó jelentését és javaslatait, azokban a pontokban, a melyek a meg-
előző jegyzőkönyvi határozatoknál tárgyalás alá még nem kerültek. 

Ezek szerint: 
1. A bizottság mély fájdalommal örökítette meg jegyzőkönyvé-

ben az egyházkerület néhai áldottemlékezetű főpásztorának, Zelenka 
Pál püspöknek halálát és hálásan jegyzi fel elévülhetetlen érdemeit. 

2. A bizottság javaslatára néhai Zelenka Pál püspök temetésé-
nek költségeit felerészben a miskolczi egyház, felerészben pedig az 
egyházkerületi pénztár viselte. 

3. Pénztárnok utasítást kér, hogy a boldogult Zelenka Pál 
püspök által a kezeihez utalt kongrua és Baldácsy-alap lététéiből az 
1911. év első három hónapjára előlegül felvett 4499 kor. 45 fillért, 
a melyből a boldogult özvegye a pénztár felhívására 500 koronát 
visszatérített, hogyan számolja el? A bizottság az összegnek az 
elhalálozási negyedre való betudását javasolja. 

4. Sajnálattal jelenti a bizottság, hogy Terray Gyula főesperes 
elnöki tisztéről lemondott és ebben a munkakörben hosszú évek 
buzgó és önzetlen szolgálatával szerzett érdemeinek jegyzőkönyvi 
megörökítését kéri. 

5. A háztartási szabályrendelet 24. §-ának előírása szerint, a 
bizottság felügyelő osztálya 1910. szeptember 9-ikén, deczember 
12-ikén, 1911. márczius 7-ikén és június 29-ikén pénztári vizsgála-
tot tartott, s a rovancsolásokról felvett jegyzőkönyvek tanúsága sze-
rint mindent rendben talált. 

6. Az igazgató osztály, jogi tanácsosának, dr. Brósz László 
egyházkerületi ügyésznek a kérésére és ajánlatára, mivel ő havon-
kint csak egyszer vehetett részt a tanácskozáson, a püspök tudtával, 
az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyásának reményében, helyettes 
jogi tanácsosának ideiglenesen dr. Markó István miskolczi ügyvé-
det kérte fel. 

7. A bizottság 1911. évi június 30-ikán tartott teljes ülésében, 
a háztartási szabályrendelet 28. §-a alapján, tárgyalás alá vette az 
ellenőr által készített, a pénztáros által ellenjegyzett s a felügyelő 
osztály által már előzetesen megvizsgált, a bevételi és kiadási ok-
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mányokkal, számlákkal, az ellenőrzési naplóval és főkönyvvel egybe-
vetett 1910. évi pénztári zárószámadást, s mivel azt a valóságnak 
megfelelőnek s teljesen rendben levőnek találta, jóváhagyta, hitele-
sítette és az egyházkerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja, azzal 
a javaslattal, hogy a pénzügyi bizottság igazgató osztályának, vala-
mint Bumsch Béla kerületi pénztárosnak és Trillhaas Lajos könyvelő-
ellenőrnek az 1910. évi zárszámadásra vonatkozólag a felmentvényt, 
hűséges sáfárkodásuk méltánylásával megadni szíveskedjék. 

A jövőre nézve a bizottság kívánatosnak tartja, hogy az egyház-
ker. gyámintézet számadása az egyházkerületitől külön választassék. 

A zárszámadás szerint: 

I. Az 1910. évi pénztári forgalom: 
... 1.246,999 K. 93 f. 
... 1.246,350 „ 73 „ 

Bevétel 
Kiadás 
Készpénz deczember 31-ikén 649 K. 20 f. 

II. Az 1910. évi pénztári vagyonállapot: 
Vagyon 1910. decz. 31-ikén 1.063,916 K. 92 f. 
1909-ben a vagyon 1.071,762 „ 22 „ 

Vagyon-apadás: 7,845 K. 30 f. 

A vagyonapadás kimutatása: 
A) Csökkent a vagyon: 

1. A nyugdíjintézeti alapnál 
2. Árvaházi alapnál 
3. Távozó árvák alapjánál 
4. Letét-alapoknál 
5. Latinák-alapítványnál... 

9,184 K. 29 f. 
2,924 „ 33 „ 

2 d 25 „ 
3,097 „ 27 „ 
2,480 „ 10 „ 

Összes csökkenés: 17,688 K. 24 f. 

B) Emelkedett a vagyon: 
1. A Zsedényi-alapnál 
2. A Stenczel —Nendtvich-alapnál 
3. A Baldácsy-alapnál 
4. A Czékus-alapnál 
5. Az AJ, B), C) alapnál ... 
6. Tűzkár-biztosításnál 

3 K. 72 f. 
356 „ 45 „ 

30 „ 87 „ 
54 „ 60 „ 
42 „ 68 „ 

102 „ 06 „ 
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7. Gyámintézeti alapnál 
8. Feketehegyi imaház-alapnál 
9. Haskó-alapítvány 

652 K. 64 f. 
795 „ 12 » 

7,804 „ 80 „ 
Összes emelkedés: 

Egybevetve a csökkenéssel: 
9,842 K. 94 f. 

17,688 „ 24 „ 
Vagyon-apadás: 7,845 K. 30 f. 

8. A bizottság 1911. június 29-ikén tartott ülésében, az 1910. 
évi zárszámadás megvizsgálásával kapcsolatban tételről-tételre meg-
vizsgálta az egyházkerület vagyonleltárát az összes kötvényekkel, 
értékpapírokkal és betéti könyvekkel s mivel az egyházkerület tőke-
vagyonának a kezelését szabályszerűnek és kifogástalannak találta, 
tisztelettel javasolja, hogy a vagyonértékek hűséges és lelkiismere-
tes kezeléséért dr. Markó László alelnöknek köszönet szavaztassák. 

9. Az átmenetileg takarékpénztári ig kezelendő betétekre nézve 
további intézkedésig azt javasolja a bizottság, hogy takarékpénztári 
elhelyezésekre 50—50,000 korona erejéig a jövő évre is a Miskolczi 
Takarékpénztár, Miskolczi Hitelintézet, Miskolczi Takarékegylet, 
Borsod-Miskolczi Hitelbank és a Rozsnyói Takarékpénztár jelöl-
tessenek meg. 

10. Hronyecz József egyházkerületi irodavezető a boldogult 
püspök betegsége és halála utáni időben 8 hónapon át végzett 
rendkívüli, erőfeszítő és felelősségteljes munkájáért megfelelő tisztelet-
díjat kér. A bizottság az egyházkerület állandó tisztviselője rend-
kívüli időben végzett rendkívüli munkájának a külön díjazását nem 
tartja indokoltnak. 

11. Hronyecz József egyházkerületi irodavezető, más egyház-
kerületek példájára és teljes munkaerejét és minden idejét igénybe-
vevő felelősségteljes munkakörére hivatkozva, a f. évtől kezdve fize-
tését lakbérén kívül évi 4000 koronára kéri felemelni és három-
évenkint legalább három ízben évi 400 — 400 korona korpótlékot 
kér. A bizottság a kérelem indokait figyelembe véve, Hronyecz 
József egyházkerületi irodavezetőnek évi fizetését az 1912. évi január 
l-jétől kezdve, a felemelt államsegély terhére 600 koronával évi 
4000 koronára javasolja felemelni; a korpótlékra vonatkozó kérel-
mét azonban csak akkor véli tárgyaihatónak, ha a lelkészek kor-
pótléka rendszeresítve lesz. 
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12. Az eperjesi kollégium igazgató-választmánya 1911. június 
hó 14-ikén tartott gyűléséből, jóváhagyás végett felterjeszti a jog-
akadémiai tanárok fizetésének javítására tett Latinák Rudolf-féle 50,000 
koronás alapítvány kamatainak felhasználására vonatkozó határoza-
tát, mely szerint, az alapítólevél kormányhatósági jóváhagyásának 
feltétele mellett a kamatokból a kollégiumi jogakadémiai nyilvános 
rendes tanárok ötödéves korpótlékát, 1911. évi szeptember hó l-jétől 
kezdődő joghatálylyal 400 koronára felemeli; az 1909. évi szept. 
l-jétől 1911. évi szept. hó 1-jéig terjedő időre járó felemelt kor-
pótlékot pedig az igényjogosult nyilvános rendes tanároknak mű-
ködési pótlék czímén fizeti ki; végül határozatilag kimondja, hogy 
a mennyiben az alapítvány évi jövedelme az ekként felemelt kor-
pótlék-különbözet fedezésére a jövőben elegendő nem lenne, a 
többlet a tandíjosztalék kiszámításánál fog a jogakadémia normál-
költségvetésébe felvétetni. A pénzügyi bizottság a határozat jóvá-
hagyását ajánlja. 

13. Az eperjesi kollégiumi tanítóképző-intézet tanári testülete 
arra kéri a kerületi közgyűlést, hogy 

a) Reményik Lajos gyakorlóiskolai tanító alapfizetését 1911. 
február l-jétől emelje fel 1000 koronáról 1400 koronára, mert a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanerők státusrendezéséről 
szóló 8 0 8 - 1 9 1 1 . számú rendeletével 1911. február l-jétől a IX. 
fizetési osztályba sorozta, de csak azzal a feltétellel utalványoz neki 
megfelelő fizetéskiegészítést, ha a fizetéskiegészítési államsegélyről 
szóló, szabályzat 24. §-a értelmében az egyházi hatóság részére 1400 
korona minimális törzsfizetést biztosít; 

b) 1911. február l-jétől Gamauf György és Gerhard Béla 1120 — 
1120 kor., Reményik Lajos pedig 700 korona lakbérre tart igényt azon 
magasabb fizetési osztály szerint, amelybe a tanerők státusrendezése 
alapján jutottak, miután továbbá a miniszterelnök 2926 —1911. számú 
rendeletével Eperjes r. t. városát 1911. július hó 1-ső napjától kezdő-
dőleg a IV.-ből a III. lakbérosztályba helyezte, az 1909. évi kerületi 
közgyűlés 56. jegyzőkönyvi számú határozata alapján arra kéri a 
tanári-testület az egyházkerületet, hogy 1911. július l-jétől újabban 
emelje fel a tanárok lakbérét, törzsfizetésüknek megfelelő s az állami 

"tanárokéval egyenlő összegre, még pedig Becht József r. tanárét 
800 kor.-ra, Gamauf György r. tanárét 1280 kor.-ra, Gerhard Béla 
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igazgatóét 1280 kor.-ra, Kapy Gyula r. tanárét 1040 kor.-ra, Molitor 
Gusztáv r. tanárét 800 kor.-ra, Reményik Lajos gyakorlóiskolai 
tanítóét 800 kor.-ra és Woháner Dezső s.-tanárét 720 koronára; 

c) Molitor Gusztáv r. tanárnak betöltött ötévi működése után 
az első, Reményik Lajos gyakorló-iskojji tanítónak pedig húszévi 
működése után a negyedik korpótlékot utalványozza ki. 

A pénzügyi bizottság a kérelmek teljesítését a közgyűlés figyel-
mébe ajánlja. 

14. Az Eperjes városi és vidéki egyház az egyházkerületi 
tanítóképző-intézet használatára átengedett épületéért évi 250 kor. 
haszonbéregyenértéket kér. A bizottság a kérelem teljesítését méltá-
nyosnak tartja, azzal a kikötéssel, hogy a kerület, a tníg szükségét 
látja, az épületet ezért az évi bérért használatában tarthassa. 

15. A mult év augusztus 26 — 27. napjain Poprádon tartott 
egyházkerületi közgyűlés 68-ik jegyzőkönyvi számú határozata 9-ik 
pontjában arra hívta fel a pénzügyi bizottságot, hogy a tanítóképző-
intézeti önálló vallástanári állás szervezésére és annak javadalmazá-
sára nézve az ezévi kerületi közgyűlésnek indokolt javaslatot tegyen. 
A pénzügyi bizottság, fedezet hiányában, az állás szervezésére ezidő 
szerint még nem tehet javaslatot, de méltányosnak tartja, hogy 
Liptai Lajos lelkésznek, mint a vallástan és tót nyelv rendkívüli 
tanárának (1899. ker. gyűlési jkv 16. p.) tiszteletdíja 1912. január 
l-jétől a felemelt államsegély terhére óránként 80 kor.-ról 100 koro-
nára emeltessék. 

16. Dr. Brósz László egyházkerületi jogtanácsos jelenti, hogy 
a Haskó György 22,940 kor. hagyatéka után kirótt 2294 kor. örökö-
södési illetékből, folyamodványára, a magy. kir. közigazgatási bíró-
ság 1911. jún. 9-ikén tartott ülésében 1000 koronát töröltetni ren-
delt, mert a hagyatékból 10,000 koronára nézve megállapíttatott, 
hogy az tanügyi czélra hagyományoztatok, s mint ilyen az 1868. 
évi XXIII. t,-cz. 21. §-a értelmében illetékmentes. Örvendetes tudo-
másul veendő. 

17. Püspök jelenti, hogy a püspöki irodának Nyíregyházára 
történt átköltöztetése után 162 koronába került a megrongált bútorok 
kijavítása, amely bútorok egyrésze, a mint ez utólagosan kiderült, 
a boldogult püspök hagyatékából dr. Zelenka Lajos egyházkerületi 
világi főjegyző tulajdonát képezi, a ki azokat emlékül az egyház-
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kerületnek felajánlja. A bizottság az ajándéknak köszönettel való 
elfogadását ajánlja. 

18. Püspök jelenti, hogy a püspöki irodában új írógépre van 
szükség. A bizottság az írógép beszerzését szükségesnek tartja. 

19. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a háztartási szabály-
rendelet 40. §-ának rendelkezése szerint bemutatja és elfogadásra 
ajánlja az egyházkerületi pénztárnak a pénztáros-ellenőr előmunká-
lata alapján megállapított 1912. évi költségelőirányzatát. 

(Lásd a részletes költségelőirányzatot a mellékletek közt.) 
Az 1912. évi költségelőirányzat szükséglete 5567 kor. 58 fillér-

rel több, mint az 1911. évi előirányzaté, mert csekélyebb eltérésektől 
eltekintve, a felemelt államsegély terhére az egyházkerületi iroda-
vezető, irodasegéd, misszionáriusok, tanítóképző-intézeti tanárok illet-
ményeire és az internátusi épület bérértékére (800 + 1200 + 2000 + 
1317-32 + 250 kor.) összesen 5567 kor. 32 fill.-rel többet kellett 
beilleszteni a költségelőirányzatba, mint az 1Q11 -ik évre. 

Az 1912. évi költségelőirányzattal kapcsolatban, miután ebben 
két rendszeresített egyházkerületi misszionáriusi állás költségeit kel-
lett előirányozni, az egyházkerületi közgyűlésnek pedig eddig csak 
egy rendszeresített misszionáriusi állásról van tudomása, a pénzügyi 
bizottság az egyházkerületi közgyűléstől a második egyházkerületi 
misszionáriusi állás szervezésére nézve határozatot kér. 

Ugyancsak határozatot kér a bizottság arra nézve is, hogy 
Gerhard Béla tanítóképző-intézeti igazgatónak, aki a tanerők státus-
rendezésekor az állam által igazgatói minőségben vétetett fel a Vll-ik 
fizetési osztályba, megszavazza-e a kerület továbbra is az eddig 
élvezett 600 korona igazgatói tiszteletdíjat? 

Az egyházkerületi közgyűlés, a pénzügyi bizottság 
jelentésével kapcsolatban, a következő határozatokat hozza: 

1. Jóváhagyja, hogy néhai Zelenka Pál püspök teme-
tésének költségeit felerészben a miskolczi egyház, fele-
részben pedig az egyházkerületi pénztár viselte. 

2. A boldogult Zelenka Pál püspök által az 1911. év 
első három hónapjára előlegül felvett 4499 kor. 45 fillért, 
a melyből a boldogult özvegye a pénztár felhívására 
500 koronát visszafizetett, az elhalálozási negyedre tudja be. 
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3. A pénzügyi bizotts. lemondott elnökének, Terray Gyu-
lának, az egyházker. háztartásának ellenőrzése körül fáradha-
tatlan és szakavatott munkásságával hosszú évek során szer-
zett érdemeit hálás elismeréssel örökíti meg jegyzőkönyvében. 

4. Az 1910. évről beterjesíet t számadást és vagyon-
leltárt (lásd melléklet) elfogadja, jóváhagyja és Bányai 
Béla pénztárosnak és Trillhaas Lajos könyvelő-ellenőrnek 
a felmentvényt a szokásos fenntartásokkal, köszönettel és 
elismeréssel megadja; ugyancsak köszönetét fejezi ki a 
pénzügyi bizottság igazgató és felügyelő osztálya tagjai-
nak és elnökeinek Lichtenstein Józsefnek és Gyürky Pálnak 
odaadó és lelkiismeretes működésükért, valamint az al-
elnöknek, dr. Markó Lászlónak az egyházkerületi értékek 
pontos és hűséges kezeléséért. 

5. Az átmenetileg takarékpénztárilag kezelendő beté-
tekre nézve, a kerületi pénztárnak Nyíregyházára leendő 
áthelyezése következtében, a bizottság által javasolt pénz-
intézetek mellett, még azon pénzintézeteket jelöli meg, a 
melyeket az új pénzügyi bizottság javaslatára az egyház-
kerületi elnökség erre a czélra alkalmasnak fogad el, s utó-
lagosan a kerületnek bejelent. 

6. A boldogult püspök betegsége alatt és halála utáni 
időben végzett rendkívüli szolgálatért az egyházkerületi 
irodavezetőnek külön tiszteletdíjat nem szavazhat meg, 
mert a nehéz idők minden állandó tisztviselőtől a köteles-
ségteljesítésben fokozott önzetlen áldozatot követelnek. 

7. Hronyecz József egyházkerületi irodavezetőnek, 
megszaporodott állandó teendőire való tekintettel, évi törzs-
fizetését az 1912. évi január l-jétől kezdve, a felemelt 
államsegély terhére 600 koronával évi 4000 koronára emeli 
fel; a korpótlékra vonatkozó kérelme azonban csak akkor 
tárgyalható, ha a lelkészek korpótléka rendszeresítve lesz. 

8. Az eperjesi kollégium igazgató-választmányának 
a jogakadémiai nyilvános rendes tanárok ötödéves kor-
pótlékának rendezésére vonatkozó határozatát jóváhagyja. 

9. Az eperjesi koll. tanítóképző-intézetben Reményik 
Lajos gyakorló-iskolai tanítónak alapfizetését 1911. évi 
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február l-jétől 1400 koronára emeli fel; 1911. február 
l-jétől június 30-ikáig Gamauf György, Gerhard Béla és 
Reményik Lajosnak lakbérét az állami IV-ik lakbérosztály-
ban fizetési osztályaiknak megfelelő és az ugyanazon 
fizetési osztályban levő állami tanítóképző-intézeti tanároké-
val egyenlő összegben állapítja meg; 1911. július l-jétől 
kezdve pedig, a mikor a miniszterelnök 2 9 2 6 - 1911. sz. 
rendelete alapján Eperjes az állami IV-ik lakbérosztályból 
a III. lakbérosztályba soroztatott, az egyházkerület 1909. évi 
közgyűlésének 56-ik jegyzőkönyvi számú határozata értel-
mében, valamennyi tanítóképző-intézeti tanárnak azt a 
lakbérösszeget szavazza meg, a mely az állami III. lakbér-
osztályban az ugyanazon fizetési osztályban levő állami 
tanítóképző-intézeti tanárok lakbérének megfelel; végül 
Molitor Gusztáv r. tanárnak ötévi működése után az 
esedékesség idejétől az első, Reményik Lajos gyakorló-
iskolai tanítónak pedig húszévi működése után a negyedik 
korpótlékot kiutalványozza. 

10. Az Eperjes városi és vidéki egyháznak az egyház-
kerületi tanítóképző-intézet használatára átengedett épüle-
téért évi 250 korona haszonbéregyenértéket szavaz meg, 
azzal a kikötéssel, hogy a kerület, a míg szükségét látja, 
ezért az évi bérért az épületet használatában tarthassa. 

11. Az egyházkerület, fedezet hiányában, nagy sajná-
latára most sem valósíthatja meg a jövőben is elsőrendű 
erkölcsi kötelességei közé tartozó azon mult évi határo-
zatát (68. jkv 9.), hogy a tanítóképző-intézetben megfelelő 
javadalmazással önálló vallástanári -állást szervez, de mél-
tányossági szempontból a tanítóképző-intézetben Liptai 
Lajos lelkésznek, mint a vallástan és tót nyelv rendkívüli 
tanárának (1899. ker. gyűlési jkv 16. p.) tiszteletdíját 1912. évi 
január l-jétől, a felemelt államsegély terhére, óránkint 
80 koronáról 100 koronára emeli fel. 

12. Dr. Zelenka Lajos kerületi világi főjegyzőnek a 
püspöki iroda részére a kerületnek felajánlott és emlékül 
ajándékba adott bútorokért köszönetet mond. 
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13. Az 1912-ik évre bemutatott költségelőirányzatot 
a közgyűlés végleg megállapítja. (Lásd melléklet.) 

14. Az egyházkerületi második misszionáriusi állás 
szervezésére vonatkozólag más jDont alatt határoz. 

15. Gerhard Béla taníbképző-intézeti igazgatónak 
600 kor. igazgatói tiszteletdíját, ad personam arra az időre, 
míg igazgatói teendőket végez, megszavazza. 

16. A kerületi pénztárnak a kezelési szabályok pontos 
betartását és a számadási és költségelőirányzati mintának 
az egyetemes gyűlés által javasolt módosítását (1910. jkv 
118. 6.) figyelmébe ajánlja. 

17. Egyebekben a kerületi gyűlés a pénzügyi bizott-
ság intézkedéseit jóváhagyja és jelentését tudomásul veszi. 

63. (K G.J A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 28-ik 
pontjánál jelenti az elnökség, hogy az egyetemes felügyelő a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztésében (1910. egyet, 
közgy. 124. jkvi p.) a rendszeresítendő segédlelkészi állások fizetésé-
nek kiegészítésére 104,000 korona átalányösszeget kért, mire a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 1911. július 20-ikán 90,151. sz. a. kelt 
s a püspökünkkel is közölt leiratában a magyarhoni ág. hitv. ev. 
egyházegyetemnek a segédlelkészi állások jövedelmének állami ki-
egészítése végett, további intézkedésig, évi 40,000 korona átalányt 
engedélyezett, a melyből egyházkerületünkre évi 10,000 korona esik. 

A segédlelkészi jövedelmek állami kiegészítésére vonatkozó ezen 
miniszteri leirat tudomás és miheztartás végett jegyzőkönyvünkbe 
teljes terjedelmében felvétetik, a mint következik: 

Másolat . - Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

90,151. szám. Méltóságos és főtiszteletű Püspök úr! A ma-
gyarországi ág. hitv. ev. egyház egyházi elnöke személyesen beterjesz-
tette hozzám azon intézkedésnek szövegét, a hogyan püspöktársai-
val történt bizalmas megbeszélés után azon intencziókat értette, a me-
lyeket megbízottaim nevemben f. évi február 4-ikén 150,613—1910. 
sz. iratom kapcsán az egyház bizalmi képviselői előtt kifejeztek 
arra nézve, hogy a lelkészi jövedelem állami kiegészítés módosításá-
ról szóló 1909. évi 13-ik t.-czikknek a segédlelkészi jövedelmek 
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kiegészítésére vonatkozó rendelkezései, ezen egyházat illetőleg mi-
ként hajtandók végre. 

Ezen beterjesztett szövegtervezet, azon csekély módosítással, a 
mely azon a beterjesztő egyházi Elnök úr hozzájárulásával, itteni 
részről tétetett, következőkép szól: 

« 

1. 
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetem további intézkedésig 

évi 40,000 kor. átalányban részesül a segédlelkészi állások jövedel-
mének állami kiegészítése végett. 

Ezen összeg félévenkénti 20,000 koronával utalványoztatik és a 
négy egyházkerületnek (bányai, dunáninneni, dunántúli, tiszamelléki) 
egyenként 5000 kor.-ként kiadatik. 

Az egyes egyházkerületek az átalány felhasználásáról féléven-
ként okmányolt számadást terjesztenek fel a vallás- és közokt. 
minisztériumhoz. 

A netán fennmaradt összeg, mint pénzmaradvány a minisztérium-
nak engedélye folytán, a kerületi pénztárban kezeltetik és a következő 
félév számadásában elszámoltatik. 

2. 
Ezen jövedelemkiegészítésben azon segédlelkészi állások részesít-

tetnek, a melyek 1908. január hó 1-jéig rendszeresítve voltak s ezen 
időpontot megelőző 3 évfolyam alatt, vagy legalább annak nagyobb 
részén át be is voltak töltve. 

3. 
A mennyiben ezen szükségletkielégítés után még fedezet ma-

radna, a) oly s.-lelkészi állások jövedelmének kiegészítésére fordí-
tandó, a melyek ha nem is birnak az előbbi pontban körülirt krité-
riumokkal, de 1908. évi január hó 1 -je előtt létesíttettek és pedig 
nem a lelkész kényelmére, b) az ezután még fennmaradó összegből 
a szolgálatképtelenné vált lelkészek, a lelkészi özvegyek és árvák 
mellé alkalmazott segédlelkészek támogathatók. 

4. 
Az állandó segédlelkészi állások jövőre csak az egyházkerület 

előterjesztésére s csak azon esetben részesíthetők jövedelmi kiegészí-
tésben, ha annak szervezését az 1909: XIII. t.-cz. 2. §-ának 3. be-
kezdése alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter indokoltnak 
ismeri el. 
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Ezen elismerés — addig, míg az átalány felesleget mutat — 
nem ad igényt arra, hogy az illető állás számára szükséges jöve-
delmi kiegészítés fedezhetése végett az államkincstártól az átalány 
felemelése kérelmeztessék. 

• 5 . | 
Püspökök és esperesek mellett rendszeresített segédlelkészi állá-

sok nem tekintetnek az illetők kényelmére szervezett állásoknak, 
tehát a törvény keretén belül az állami átalányból segélyezhetők. 

6. 
Szolgálatképtelen lelkészek, lelkészi özvegyek és árvák mellé 

ideigl. rendszeresített kápláni állások után a maximális 500 — 500 kor. 
továbbra is folyósítható a 3. § utolsó bekezdése szerint. 

7. 
A segédlelkészi állások jövedelme az állami átalányból évi 

1000 kor.-ra egészíttetik ki olyképen, hogy a segédlelkész jövedel-
mébe az általa élvezett teljes ellátásnak 500 kor.-val számított pénz-
értéke betudandó (1909: 13. t.-cz. 1. §). 

8. 
A káplántartási díjnak híványi megállapítása ezentúl is a segéd-

lelkészeket alkalmazó egyházi hatóság (közeg) jogköréhez tartozik, 
úgy, mint eddig; azonban a díjnak kiegészítése, szemben az állami 
átalánynyal, az egyházkerületek jogkörébe esik, számításba véve a 
rendelkezésre álló állami fedezetet, a törvény korlátain belül. 

9. 
Segédlelkészi díj, illetőleg annak kiegészítése, csak azon időre 

állapítható meg, a midőn az illető káplán segédlelkészi teendőket 
teljesített, a mely körülmény minden alkalommal az esperes, illetve 
a püspök bizonyítványával lesz igazolandó. 

10. 
A segélyezés — a mennyiben a 3. §-ban foglalt szükségletek 

kielégítésre találtak és fedezet van — a törvény korlátain belül 
azon segédlelkészeknek is nyújtható, a kik a szorosan vett lelkészi 
munka mellett — az úgyis a lelkész terhére eső hitoktatási teendő-
ket is végzik. A csakis hitoktatói állásra meghívott önálló hitoktatók 
nem segélyezhetők (1909 :13 . t.-cz.). 

Minthogy mindezen pontok megfelelnek azon intenczióknak, 
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a melyeket a szóban levő ügyben képviselőim az egyházképviselők 
előtt kifejeztek, van szerencsém az egyetemes egyház felügyetőjével, 
valamint püspökeivel közölni, hogy további intézkedésig nincs észre-
vételem az ellen, hogy a nevezett egyház részére a segédlelkészek 
állami jövedelmének kiegészítésére átalányként kilátásba helyezett s 
a folyó évre már folyósított évi 40,000 kor. felosztása az ezen 
pontoknak megfelelően történjék. Fogadja Méltóságod őszinte tisz-
teletem nyilvánítását. Budapest, 1911. július hó 20-ikán. A miniszter 
helyett: dr. Balogh Jenő, államtitkár. 

A kerületi közgyűlés a segédlelkészi jövedelmek állami 
kiegészítésére vonatkozó 00,151 — 1911. számú vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri leiratot és szabályzatot tudomásul 
veszi és felhívja a segédlelkészi jövedelmek állami kiegé-
szítésére jogot formáló és igényt tartó egyházközségeket 
és espereseket, hogy az állami fizetéskiegészítésért az 
egyházkerületi elnökséghez folyamodjanak, a kiket a sza-
bályzat 8. §-a értelmében a segédlelkészi fizetéskiegészítés 
megállapítására és kiutalványozására felhatalmaz. 

64. (K G.) A mult évi jegyzőkönyv 13-ik pontjánál jelenti 
az előadó, hogy a protestánsoknak adott évi három milliós állam-
segélyből evangélikus egyházunkat illető 903,600 korona, a végleg 
megállapított arány szerint, a mult évben is úgy osztatott szét, hogy 
az egyetemes adóalapba 415,400 korona, az egyetemes nyugdíj-
intézet pénztárába 301,200 korona utaltatott, a közigazgatási költ-
ségekre fordítandó 187,000 koronából pedig az egyetemes pénztár 
27,000 koronát, az egyes kerületek pedig 40 — 40,000 koronát kaptak. 
Jelenti továbbá, hogy az állam a protestánsoknak adott évi három 
milliós államsegélyt a f. évi költségvetésben 480,000 koronával 
felemelte, de az ebből evangélikus egyházunkat illető összegnek 
felosztására nézve az egyetemes gyűlés még nem hozott határozatot. 

Tudomásul szolgál. 

65. (K G.J Vonatkozással a mult évi egyházkerületi közgyűlés 
15-ik jegyzőkönyvi számú határozatára, a pénzügyi és jogügyi 
bizottság beterjeszti a 40,000 korona közigazgatási államsegély 
állandó felosztására vonatkozó költségelőirányzatot. 
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Bevétel 
1. Államsegélyből ' 40,000 K. 

Kiadás: 
1. Egyházkerületi tisztviselők fizetésének1 kiegészí-

tésére (püspöknek 2000 kór., egyházkerületi iroda-
vezetőnek 1600 kor., irodasegédnek 400 kor., 
kerületi misszionáriusnak 600 kor., másodlelkész-
nek 600 kor., egyházkerületi jegyzőknek 400 kor., 
egyházkerületi pénztárosnak 1800 kor., egyház-
kerületi ellenőrnek 400 kor.) 7,800 K. 

2. Egyházmegyéknek 25,700 „ 
3. Egyházmegyei segédlelkészi átalányokra 6,500 „ 

Összesen 40,000 K. 
A kerületi közgyűlés a közigazgatási államsegély 

költségelőirányzatát elfogadja, jóváhagyja. 

66. (K G.) Vonatkozással a mult évi egyházkerületi közgyűlés 
15. jegyzőkönyvi számú határozatára, a közigazgatási államsegélyből 
az egyházmegyei segédlelkészek díjazására rendelkezésre álló 6500 kor. 
felosztására nézve a pénzügyi és közigazgatási bizottság azt javasolja, 
hogy további intézkedésig ebből az összegből káplántartásra min-
den esperesnek egyenlőképen évi 500 korona adassék, a mely 
összeget módja van az espereseknek az állam által kerületünk részére 
biztosított évi 10,000 kor. káplántartási kongruából évi 1000 koro-
nára kiegészíttetni (kápláni kongrua-szabályzat 5. és 7. §§-ai és az 
1909: XIII. t.-cz. 1. §); miután azonban az egyházmegyei segéd-
lelkészi állás díjazására megállapított évi 1400 koronához még így 
is 400 korona hiányzik, ezen 400 koronát a kerület, a még fenn-
maradó s a szükségig kiegészítendő összegből, egyelőre azon öt 
esperes részére, a kik mellett a segédlelkészi állás már jóváhagyólag 
rendszeresíttetett, közigazgatási külön segély czímén biztosítja. Vég-
legesen azonban úgy javasolja megoldani e kérdést, hogy a fel-
emelendő államsegélynek közigazgatási czélokra kerületünkre jutó 
részéből, a háztartási deficit elenyésztetése után, ha lehetséges, főleg 
két czél valósíttassék meg elsősorban; az első az, hogy káplán-
tartásra minden esperes évenként az e czélra rendelt 500 korona 
állami kongruát 1400 koronára kiegészítő összeget kapjon oly ki-
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kötéssel, hogy akkor közérdekből minden esperes köteles legyen 
maga mellett segédlelkészt tartani; a második czélként pedig az 
esperesek fizetésrendezése valósíttassék meg. 

A kerületi közgyűlés a javaslatot határozattá emeli. 

67. (K G.J A pénzügyi bizottság benyújtja az 1912. évi állam-
segély költségelőirányzatát. 

Bevétel: 
Közös kamatjövedelemből .7 800 K. — f. 
Államsegélyből az egyházkerület részesedése 
Államsegélyből a brassói egyházmegyének 
Egyenleg, mint hiány 

... 68,500 „ - „ 

... 1378 „ - . 

... 10,932 „ 72 „ 
összesen: 81,610 K. 72 f. 

2800 a — a 
18,466 a — a 
24,099 n „ 

6685 a — v 
20,782 a 72 „ 

4000 a — n 
600 n — „ 

1378 „ „ 

Kiadás: 
Jogakadémiának Eperjesen 
Ker. leánynevelő-intézetnek Rozsnyón... 
Közigazgatási pénztárnak 
Tudományi pénztárnak 
Theologiai Otthonnak Eperjesen 
Tanítóképző-pénztárnak 
Püspöknek 
Luther-Társaságnak 
Brassói egyházmegyének 

összesen: 81,610 K. 72 f. 

Az 1912. évi államsegély költségelőirányzata 10,932 kor. 72 fillér 
bevételi hiánynyal záródik, a mely hiány onnan származik, hogy 
a felemelt államsegély terhére 5567 kor. 32 fillér új kiadást kellett 
beilleszteni a költségelőirányzatba, holott már az 1911. évi költség-
előirányzatban is 5305 kor. 14 fillér volt a deficit. 

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a 
háztartási deficitet, mely az egyházkerület fejlesztésre váró 
kulturális intézményeire fordított személyi és dologi ki-
adások szaporodása miatt évek óta fennforog, sőt az 
1912. évi költségelőirányzatban az egyházkerületi tisztvi-
selők, misszionáriusok és tanítóképző-intézeti tanárok fize-
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tésének, illetve lakbérériek rendezésével még emelkedik is, 
a jövőben pedig, egyelőre nem is számítva a kerületi 
árvaház válságos helyzete elhárításának és a tanítóképző-
intézeti internátus és új helyiségek, építésének elodázhatlan 
szükségességét, a theologiai ^adémiának és tanítóképző-
intézetnek az eperjesi Kollégiumban más helyiségekbe 
való elhelyezkedésével tetemesen fokozódik, a mely deficit 
az 1912. évi költségelőirányzatban már 10,932 korona 
72 fillérre emelkedett, még a protestáns egyházak 3-milliós 
államsegélyéhez a f. évi állami költségvetésben biztosított 
480,000 korona felemelt államsegélynek egyházkerületünkre 
eső részéből is csak úgy lehet fedezni és a válsággal 
fenyegető további vagyonapasztást, mely az 1910-ik évben 
már 7845 korona 30 fillért tett ki, csak úgy lehet meg-
akadályozni, ha az egyházkerület a felemelt államsegélyből 
közigazgatási czélokra megfelelő összeget kap: határoza-
tilag kimondja, hogy feliratot intéz az egyetemes köz-
gyűléshez, arra kérve azt, hogy a felemelt államsegélyről 
való rendelkezésnél változtassa meg az államsegély eddigi 
felosztásának arányát és miután a nyugdíjintézet fizető-
képességét eddigi bevételei teljesen biztosítják és az adó-
csökkentési alap kötelezettségei 1914-ig rendezve vannak, 
a felemelt államsegélynek legalább is 50%-át az egyház-
kerületek közigazgatási szükségleteinek fedezésére szavazza 
meg és utalványozza ki. 

68. (K G.J Az 1911. május 16-ikán tartott rendkívüli egyház-
kerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságot megbízta, hogy Terray 
Gyula püspökhelyettesnek a megboldogult püspök halálától az új 
püspök beiktatásáig járó tiszteletdíját állapítsa meg. A pénzügyi 
bizottság 8000 korona törzsfizetést véve alapul, öt hónapra 3333 kor. 
30 fillér összegben állapította meg a tiszteletdíjat. 

A kerületi közgyűlés a javaslattól eltérőleg újból meg-
bízza a pénzügyi bizottságot, hogy az úti és irodai átalá-
nyon kívül az összes püspöki javadalmak beszámításával 
állapítsa meg a püspöki javadalomnak az 1910. deczember 
4-ikétől 1911. május 16-ikáig terjedő időre eső összegét; 
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az egyházkerületi elnökséget pedig felhatalmazza, hogy 
ezen összeget Terray Gyulának, püspökhelyettesi tisztelet-
díjul, a közigazgatási államsegély vagyontartalékából ki-
utalványozza. , 

69. ( K O.) A sárosi egyházmegyébe kebelezett Eperjes városi 
és vidéki egyház, közalapjárulékából a bajori hívek illetékéből 2 kor. 
18 fillért, mint az 1904-ben zsidó kézre jutott Keczkés-féle birtok 
állami adójára kirótt összeget törölni kéri; ugyancsak törölni kéri 
a delétei hívek adója után terhére kirótt 1 kor. 31 fillért, az izsépi 
hívek adója után kirótt 1 koronát, a lubóczi hívek adója után kirótt 
1 kor. 87 fillért és a szárazvölgyi hívek adója után kirótt 2 kor. 
56 fillért, mert ezen utóbbi fiókegyházak közül az első a kisszebeni, 
a második a jakabvágási, a harmadik és negyedik pedig az abosi 
egyházhoz tartozik. 

A kerületi gyűlés, a pénzügyi bizottság javaslatára, 
8 kor. 92 fillért az Eperjes városi és vidéki egyház javára 
törölni rendel; ebből az összegből 2 kor. 18 fillér a kerü-
leti pénztár 5 % közalap-jutalékából fizetendő ki; a többi 
6 kor. 74 fillérből azonban 1 kor. 31 fillér az egyház-
megye által a kisszebeni, 1 kor. a jakabvágási és 4 kor. 
43 fillér pedig az abosi egyház terhére írandó elő, mert 
ezen egyházak hívei adója után volt az Eperjes városi és 
vidéki egyház terhére tévesen kiróva. 

70. ( M . K ) A Latinák Rudolf-féle hagyomány után kivetett s az 
egyházkerületi ügyész által megfelebbezett illeték ügyében jelenti 
az előadó, hogy a m. kir. közigazgatási bíróság az egyházkerületet 
2304 kor. illeték megfizetésére kötelezte azzal az indokolással, hogy 
illetékmentesség esetén a hagyomány rendeltetésének a hagyomá-
nyozó rendelkezésén kell alapulnia s ezt a hagyományos rendel-
kezése nem pótolhatja. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jogerős ítéletet, vala-
mint azt a jelentést, hogy az illeték késedelmi kamataival 
együtt már befizettetett — tudomásul veszi. 
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71. (Sz. J.) Tárgyaltatott az egyházkerületi nyugdíjintézeti bizott-
ság jelentése az alábbiakban: 

Javasolja a bizottság, hogy a következők kapjanak nyugdíj-
kiegészítést 191 l-re az egyházkerületi pénztárból: 

1. Egyenként 160 koronát: Bartholor^éTdesz Gyuláné, Benyó 
Jánosné, Borcsa Mihály, Dobsinszky Pálné, Fabriczy Jánosné, 
Fábry Jánosné (iglói), Farbaky Józsefné, Holub Józsefné, Kollár 
Jánosné, Mikulás Imréné, Nemes Pálné, Tavassy Lajosné, Weisz 
Vilmosné. Összesen 2080 korona. 

2. 90 koronát: Lersch Mihályné. 
3. Egyenként 80 koronát: Habzsuda Dánielné, Kicsiny Lászlóné, 

Korcsek Istvánné, Palásti Gáborné, Philippi Jánosné (korompai), 
Sztehlo János. Összesen 480 korona. 

4. 60 koronát: Vitényi Adolfné. 
5. 40 » Vida Lajosné. 
6. 30 u Jamniczky Lajosné. 
7. Egyenként 16 koronát: Droppa Emiiné, Gömöry Andrásné, 

Prúnyi Edéné. Összesen 48 korona. 
8. 8 koronát: Vasskó Jánosné. 
Jelenti, hogy 1910. óta elhaltak id. Czékus Istvánné; Czundel 

Károlyné, Jungmann Dánielné, Rohács Károlyné, Szalágyi Mihályné, 
Holles János, Szlavkovszky Edéné. 

Dianiska Albertné és Dobsinszky Pálné segély iránti kérvényei 
kiadattak az egyházkerületi elnökségnek. 

Jelenti továbbá a ker. nyugdíjintézeti bizottság, hogy 1911. évi 
május hó 15-ikén Nyíregyházán tartott ülésének határozata alapján 
szabályszerű nyugdíjat és végkielégítést a következőknek utalt ki, 
illetve intézte el kérvényeiket: 

1. Honéczy Ödön új vásári nyug. lelkésznek 1910. évi szep-
tember hó l-jétől évi 60 koronát. Lakik Rimabrézón. 

2. Philipp János iglói ev. tanítónak 1910. évi szeptember hó 
l-jétől évi 240 koronát. Lakik Iglón. 

3. Vánsza János rimafűrészi nyug. lelkésznek 1911. június hó 
15-ikétől évi 60 koronát. Lakik Rimafűrészen. 

4. Rohács Lajos nyug. hisnyói lelkésznek 1910. évi deczember 
l-jétől évi 120 koronát. Lakik Beszterczebányán. 
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5. Schrantz Jánosné budapesti lelkészözvegynek 1910. évi ok i 
l-jétől évi 120 koronát. Lakik Wien, V. Schönbrunnerstrasse 149. 

6. Néhai Czundel Károlyné dobsinai lelkészözvegy után Weisz 
Antal dobsinai lelkész kezéhez egyszersmindenkorra 80 koronát. 

7. Holles János árvájának, Holles Paula dobsinai lakosnak 
egyszersmindenkorra 15 koronát. 

8. Urbán Adolfné szül. Bálint Vilma tapolyhanusfalvi lelkész-
özvegynek 1910. évi január l-jétől évi 120 koronát. Lakik Eperjesen. 

9. Welky János gömörhosszúszói nyug. lelkésznek 1910. évi 
október hó l-jétől évi 240 koronát. Lakik Rozsnyón. 

10. Masznyik Gyula nyug. hosszúfalu-alszegi lelkész azon 
kérelme, hogy részére a kerületi segélyegyleti díj — évi 160 ko-
rona — az 1909. évtől minden évre utalványoztassék ki, teljesíthető 
nem volt, miután a kerületi segélyegylet 1909-től megszűnt, de 
nem volt kiadható és nem adható ki azért sem, mert azon nyug. 
lelkészek, kik az egyetemes nyugdíjintézettől húznak nyugdíjat, a ker. 
segélyegylettől, minthogy az végképpen megszűnt, és mivel már alap 
sincs, ilyen segélyben sem részesülhetnek. 

11. Özv. Szlavkovszky Edéné lucsivnai tanítóözvegy után, ki 
a balassagyarmati közkórházban halt meg, a belügyminiszter ápolási 
költség fejében 112 korona megtérítését kéri. (Örököseinek járna 
még 9 2 6 9 korona.) A bizottság csak örököseinek beleegyezésével 
hajlandó kiadni a csekélyebb összeget, de az örökösöket nem ismeri 
és nem tudja hol tartózkodnak. Ilyen értelemben lett értesítve a 
minisztérium. 

Elhaltak: özv. Rohács Károlyné tanár özvegye, Zemann János 
abosi lelkész, Votisky Károly késmárki nyug. tanár, Jungmann Dá-
nielné lelkész özvegye. 

Az egyházkerületi nyugdíjintézeti bizottság Kassán, 1911. évi 
szeptember hó 28-ikán tartott ülésében a következőknek szavazott 
meg nyugdíjat: 

1. Zelenka Pálnénak 1911. január l-jétől évi 240 kor.-t. 
2. Sirôtka Gusztávnénak 1911. októb. l-jétől „ 240 „ 
3. Terray Gyulának 1911. n v a 240 
4. Votisky Károlynénak 1911. márcz. 3-ikától, férje halála 

napjától folytatólag évi 240 koronát. 
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El utasíttattak: 
1. Masznyik Oyula azon kérésével, hogy az évi 160 korona 

összeg a kerületi segélyegylettől 1909-től utaltassék ki. 
2. Vandrák Vilma kérvénye felszerelés hiányában tárgyalható 

nem volt. Felszerelés, illetve pótlás végettgvisszaadatott. 
Végül jelenti a nyugdíjügyi bizottság, hogy Krieger Mihálynak 

az egyetemes nyugdíjintézetbe való felvétele iránti kérelmét az egye-
temes nyugdíjintézeti bizottságnak megküldeni határozta. 

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a ker. 
nyugdíjintézeti bizottság jelentését; megszavazza a nyugdíj-
kiegészítéseket. 

Krieger Mihály egyh.-ker. II. lelkésznek az egyetemes 
nyugdíjintézetbe való felvétel iránti kérvényét az egyetemes 
nyugdíjügyvivőhöz felterjeszteni határozza. 

72. (Sz. J.) Püspöki irodavezető beterjeszti a Baldácsy-bizott-
ság javaslatát a báró Baldáesy Antal-alapítványból egyházkerületünk 
részére 1911-ben kiutalt összeg kiosztása tárgyában. 

E szerint: 
A kerület részére kiutalt összeg 12,000 K. — f. 
időközi kamata 195 » 44 » 
Püspök javadalmazására V3-ad rész 
A ker. elnökség által előzőleg ki-

adott segély 
Özvegyeknek 

4000 K. - f. 

16 . 1390 
1200 
1760 
2929 

915 
84 
44 

Lelkészeknek 
Egyházaknak 
Egyenleg, mint maradvány 

Összesen: 12,195 K. 44 f. 12,195 K. 44 f. 

Az elnökség által előzőleg kiosztott 1390 kor. 16 fill.-ből 
segélyeztettek: 

1. Egyenként 200 koronával: Sarudy Gyula, Rédei Károly, 
Rozsondai Károlyné, Rozsondai József. Összesen: 800 K. 

2. Egyenként 100 koronával: Laczkó János, Jesztrebényi Samu. 
3. 80 koronával Farbaky Józsefné. 
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4. ŐO koronával Czundel Károlyné. 
5. Egyenként 20 koronával: Kemény Milos és Nagy Sándor. 
6. 50*16 koronával Hernádvécse. 

A bizottság segélyezésre ajánlja a következő 
egyházakat: 

1. Egyenként 160 koronával: Apácza, Bács-
falu, Garamvölgy, Turcsok, Abaújszántó, Tállya, 
Várgede, Eperjes, Szomolnok, Kölese, Nagybánya, 
Sátoraljaújhely, Ungvár. Összesen 2800 K. — f. 

2. Egyenként 100 koronával: Lestine, Türkös, 
Balogpádár, Davalló, Aranypatak, Nagysolymár, 
Lucsivna, Nyárasdomb, Hernádvécse 49*84. Ösz-
szesen 849 K. 84 f. 

A következő lelkészeket: 
1. Egyenként 160 koronával: Petrovics Pál, 

Stempel Lajos, Holéczy Sámuel, Czékus László, 
Homola István, Czimrák János, Laczkó János, Hro-
bony János, Alexy Mátyás, Bortnyik György, Mar-
gócsy Aladár. Összesen 1760 K. - f. 

Segélyezni javasolja a bizottság a következő 
özvegyeket: 

1. Egyenként 80 koronával: Brózik Zsófia, 
Vasskó Jánosné, Benyó Jánosné, Lehoczky Jánosné, 
Droppa Emiiné, Vida Lajosné, Nemes Pálné, Ho-
néczy Miksáné és Palásti Gáborné. Összesen ... 720 K. — f. 

. 2. Egyenként 60 koronával: Tomola Lajosné, 
Dobsinszky Pálné, Lám Lajosné, Bartholomaeidesz 
Gyuláné, Tavassy Lajosné, Philippi Jánosné, Vi-
tényi Adolfné és Renner Károlyné. Összesen: 480 K. — f. 

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomá-
sul veszi a kerületi elnökség által előlegesen kiutalt se-
gélyeket ; 

határozattá emeli a kerületi Baldácsy-bizottság ösz-
szes határozatait és javaslatait; 
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kiutalni rendeli a megszavazott segélyeket, azzal, hogy 
a báró Baldácsy Antal-alapítványból a tiszai ev. egyház-
kerület részére kiutalt összeg fennmaradó részét a kerületi 
elnökség bölcs belátása szerint a szükséghez képest ki-
oszthassa. 

73. (Sz. J.) Mult évi jegyzőkönyv 77-ik pontjánál jelentés té-
tetett arról, hogy az egyházkerület rendelkezése alatt álló tanulmányi 
ösztöndíjak elnyeréseért beadták pályázatukat: Schwarcz Mátyás 
lelkészjelölt, Feyér Mihály pozsonyi lelkészjelölt, Zimmermann Ala-
dár műegyetemi hallgató, ifj. Petrenko János Il-od éves bölcsész 
és Altmann Géza végzett tanárjelölt. 

Miután azonban e kérvények az idő rövidsége miatt előzőleg 
szűkebb bizottságban tárgyalva nem lettek, s így megfelelő javaslat v  
sem állt rendelkezésre, 

az egyházkerületi közgyűlés e miatt az ösztöndíjak-
nak a folyó évben való kiosztásával a jegyzőkönyvet hite-
lesítő bizottságot bízta meg. Egyben elhatározta, hogy az 
ösztöndíjakra vonatkozó kérvények ezentúl előzetes tár-
gyalás végett a tanügyi bizottságnak adassanak ki. 

A Miskolczon 1911. évi október hó 10-ikén összeült 
egyházkerületi jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság megbíza-
tásában eljárván, az ösztöndíjat a következőknek osztotta 
ki: Schwarcz Mátyás lelkészjelöltnek adott a Máday-féle 
alapból 200 koronát és ifj. Petrenko János Il-od éves 
bölcsésznek a közigazgatási alapból szintén 200 koronát, 
ha bemutatja indexét és szorgalma megállapítható. 

A többiek kérvényét a mult évi egyházkerületi köz-
gyűlés 74. jegyzőkönyvi határozata értelmében, mely sze-
rint ösztöndíj csak eperjesi hitjelölteknek és kerületbeli 
tanárjelölteknek adományozható, mellőzni kellett. 

74. ( K L.) Az egyházkerületi számvevőszék beterjeszti az 
egyházmegyék és középiskolák számadásairól évi jelentését, mely 
szerint az 1910. évi számadások minden testület részéről be lettek 
terjesztve s a számvevőszék által felülvizsgálva; a mely számadások 
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rendben voltak, heiybenhagyattak, a melyeknél valami kiigazítás 
vált szükségessé, azok annak eszközlése végett visszaadattak s azokra 
nézve a felülvizsgálat megtörténte után lesz a helybenhagyás megadva. 

A közgyűlés a számvevőszék jelentését megnyugvás-
sal veszi tudomásul. 

75. (D. E.) Tárgyalás alá került az egyházkerületi gyámintézet 
közgyűléséről beterjesztett jelentése Matherny Lajos egyházi elnöknek. 

A közgyűlés örömmel és hálás köszönettel vesz tudo-
mást a jelentésből az egyházaknak, egyházmegyéknek és 
evangyélmi szeretettől áthatott jóltevő egyeseknek áldásos 
tevékenységéről a szeretet munkamezején. 

Tudomásul veszi továbbá, hogy a jegyzői tisztségről 
lemondott Draskóczy Lajos helyébe Doniján Elek lelkész 
választatott meg az egyházkerületi gyámintézet jegyzőjévé. 

Köszönetet mond végül Jungmann Géza lelkésznek 
a gyámintézeti istenitisztelet alkalmával mondott, vallásosan 
építő beszédeért. 

A gyámintézet jegyzőkönyvét a közgyűlés e jegyző-
könyv mellékletéül kinyomatja. 

76. (Sz. J.) Székely Gyula előadásában tárgyaltatott a tátrai 
fürdőtelepek lelkészi gondozása a következőkben: 

A szepesi és tátraaljai egyházmegyék jelentése szerint 
1. Ujtátrafüreden a folyó év nyári idényében ref. istentisztelet tar-

tatott. A templom vagyona 1910. végén 1392 kor. 26 fill. 
2. Tátralomniczon hat ízben tartott ág. hitv. ev. istentiszteletet Kárpáti 

János esperességi segédlelkész, melyet az ott tartózkodó ág. ev. 
és ref. hívek szép számban látogattak. Úrvacsora, mivel a hívek 
nem kívánták, nem szolgáltattatok ki. 

A régi harmónium helyett, mely feladatának már nem felelt 
meg> egy újabb, erősebb hangú szereztetett be 220 kor. árban. 

A templom vagyona 1910. deczember 31-ikén 4223 kor. 
21 fill.-t, az orgona-alap pedig 300 kor. 10 fill.-t tett ki. 

Úgy az űjtátrafüredi, mint a tátralomniczi templom vagyo-
nát a tátraaljai egyházmegyei pénztáros kezeli a számvevőszék 
ellenőrzése mellett. 
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3. Barlangligeten a folyó év nyári idényében Ratzenberger Ferencz 
szepesbélai lelkész tartott magyar istentiszteletet Péter-Pál napján 
és minden második vasárnap délután. 

A templom vagyona 1910. év végén «2473 kor. 79 fill. volt. 
A pénztárt a szepesbélai ev. egyház gondnoka kezeli s a hely-
beli esperességi számvevőszék vizsgálja felül évenként. 

4. Feketehegyen Gura Jenő merényi ev. lelkész f. év augusztus elején 
tartott magyar istentiszteletet. 

Az építendő imaházra 1910. év végéig 6088 kor. 82 fill. 
gyűlt össze. 

Tudomásul szolgál. 

77. ( K O•) Kapcsolatban a mult évi kerületi gyűlés 81. jegyző-
könyvi számú határozatával, mely szerint a liturgia egységessé és 
egyöntetűvé tétele czéljából a kerület a megalakult egyházkerületi 
lelkészi értekezletet egy bizottság kiküldésére kérte fel, hogy az a 
különböző nyelvű egyházközségek részére külön-külön agendai 
szabályzatot dolgozzon ki és terjeszszen fel a közgyűléshez, Móhr 
Béla előadó jelenti, hogy ő maga és a szepesmegyei értekezletek 
által a német nyelvű agendai részek kidolgozásával megbízott lel-
készek is megkezdték és folytatják a munkálatokat, de még nem 
készültek el vele. 

A kerületi közgyűlés a munkálatok folyamatba téte-
léről örömmel értesül és elkészültök után bizodalommal 
várja a tervezetek bemutatását. 

78. (D. E.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 83. pont-
jánál a kishonti egyházmegye főesperesének azon jelentése, hogy 
a két keresztúri iskola államosítása folyamatban van, 

tudomásul szolgál. 

79. (M. K) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 84-ik 
pontja kapcsán az egyházkerületi levéltárnok jelenti, hogy az egyház-
kerületi elnökség az egyházkerületi könyv-, irat- és levéltár elhelye-
zésére a miskolczi egyházközségtől egy termet bérelt ki 500 koro-
náért s ebben lettek elhelyezve a püspöki irodában felhalmozott 
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kebel beli és idegen egyházkerületek, intézetek stb. jegyzőkönyvei, 
törvények, intézetek értesítői, kongruális iratok. A rendezés a mult 
évben a levéltárnok felügyelete alatt megkezdődött s nagyrészben 
be is fejeződött. 

A püspöki állásban bekövetkezett változás folytán a további 
rendezés abbanmaradt s tekintve, hogy időközben a miskolczi 
egyház felmondta a helyiség bérletét, az összes iratok, könyvek s 
bútorzat ideiglenesen a kerületi pénztár egyik helyiségében nyertek 
elhelyezést, a pénztárnok felügyelete alatt. 

A végleges rendezés Nyíregyházán lesz foganatosítható, a hol 
a megfelelő helyiség a püspöki irodai és pénztári helyiségekkel 
együtt évi 1100 koronáért máris kibéreltetett s a hová az összes 
könyv- és levéltári anyag az egyházkerületi közgyűlés után fog 
elszállíttatni. 

A közgyűlés a levéltárnok jelentését s a tett intéz-
kedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi, de egyszersmind 
megkeresi az eperjesi kollégiumot is az iránt, hogy az 
egyházkerületi levéltárnak — a mint az régebben is volt — 
ottan való elhelyezése tárgyában a jövő évi közgyűlés 
elé tegyen javaslatot. 

\ 

80. (D. E.) A népkönyvtárak létesítésére vonatkozó mult évi 
közgyűlési jegyzőkönyv 85-ik pontjánál jelentés tétetett arról, hogy 
a tiszavidéki és kishonti egyházmegyék kivételével minden egyház-
megye helyesli beterjesztett nyilatkozatában a népkönyvtárak létesí-
tését s azok létesítése részben már meg is kezdődött. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi, egyben 
újólag figyelmébe ajánlja a népkönyvtárak ügyét Kishont-
nak és Tiszavidéknek is, elvárván jelentéseiket a jövő 
közgyűlésen. 

81. (D. E.) A mult évi egyházkerületi jegyzőkönyv 104. pont-
jánál jelenti a püspök, hogy Nagy Lajos chorálkönyvének tulajdon-
joga az özvegye által kért 2000-koronás, túlmagasan számított ár 
miatt megszerezhető nem volt és hogy ezidő szerint a nyíregyházi 
egyház kísérli meg annak megszerzését. 

Tudomásul szolgál. 
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82. (Z. L.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 87-ik 
pontjánál elnökség jelenti, hogy a Schaeffer Nándor és neje hagyo-
mánya ügyében dr. Meskó László egyházmegyei felügyelő az alapító-
levél kiállítása érdekében úgy a ŕrfckir. belügyminisztériumnál, mint 
Debreczen that. város tanácsánál közbenjárt, s remény van az ügy 
mielőbbi rendezésére. 

Tudomásul vétetik. 

83. (M. K.) A mult évi jegyzőkönyv 89. pontja kapcsán jelenti 
az előadó, hogy a máramarosszigeti missziói központ szervezése 
iránt a boldogult püspök az egyházmegyei elnökséggel egyetértőleg 
intézkedett, miután azonban a kirendelt missziói lelkész tízhavi 
működés után felmentetett, majd pedig három hónapig a teendőket 
ideiglenesen a szatmárnémeti missziói lelkész látta el: f. évi szept. 
l-jétől kezdve a máramarosszigeti missziói központ élére a püspök 
úr Harsányi Istvánt rendelte ki, a kinek buzgalmától várja most 
már egyházkerületünk a missziói központ végleges szervezését s 
megerősítését, a mire az ottani hitsorsosok buzgó vallásossága és 
egyházszeretete szintén reményt nyújt. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést örömmel 
tudomásul veszi s a máramarosszigeti missziói központ 
felvirágzásának ügyét továbbra is a püspök úr gondos-
kodásába ajánlja. Egyúttal kimondja még azt is, hogy 
Harsányi Istvánnak a néhai püspök Ígérete értelmében 
1911. január l-jétől 1911. szept. 1-jéig visszamenőleg évi 
2500 korona díjazásnak megfelelő részletek utalványo-
zandók ki. 

84. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 91. pontjánál jelenti 
előadó, hogy a homonnai vallástanítás tárgyában az 1909. évi 
egyházkerületi közgyűlésnek a tiszáninneni reform, egyházkerülethez 
intézett átiratára az utóbbi 1910. évi őszi közgyűlésében 88. jkvi 
pont alatt hozott határozatában egyházkerületünk kérését teljesít-
hetőnek nem találta és a kérdést a napirendről levette. Kapcsolato-
san ezzel bemutatja a Tiszavidéknek e tárgyban f. évi közgyűlésé-
ben 50. jkvi pont alatt hozott újabb határozatát, melyben azt javasolja, 
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hogy az 1905-ös homonnai egyezség alapján indítson az egyház-
kerület tárgyalást kölcsönösen kiküldendő bizottságok által a tiszán-
inneni reform, egyházkerülettel; addig is, míg ez befejezést nyerne, 
a mennyiben a homonnai reform, misszionárius lelkész az evang. 
vallástannak és énekeknek tanítására- késznek mutatkozik, részére 
az egyházkerület a közalapból 160 korona tiszteletdíjat állapítson meg. 

A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a homonnai 
vallástanítás kérdésének békés megoldását kísérelje meg, 
a tiszavidéki egyházmegye elnökségét pedig felhívja, hogy 
a vonatkozó összes iratokat a kerületi elnökséghez ter-
jeszsze fel. 

85. (Z. L.) A mult évi ker. jegyzőkönyv 94-ik pontja kapcsán 
felvétetett a protestáns központi sajtóiroda fentartásának kérdése. 

Az egyházmegyék, és pedig: 
Az árvái egyházmegye a sajtóiroda fentartását szükségesnek 

tartja, azonban az egyes egyházak megterhelése nélkül. 
A brassói egyházmegye a prot. sajtóirodát állandósítani kívánja, 

és pedig az egyházkerületeknek 500 - 500-koronás évi hozzájárulásával. 
A gömöri egyházmegye a jelenlegi sajtóirodával szemben állást 

foglalva kimondja, hogy ezen ügynevezett sajtóirodából, a köz-
gyűlések elkésetten, hibásan és elferdítetten előadott néhány sora 
kivételével, életjelt nem tapasztalt, s ezért az e czélra előirányzott 
500 korona törlését, s a szerződés megszüntetését javasolja. 

Hegyalja szintén ellene van a jelenlegi sajtóirodának, mert az 
a pontos hírszolgálatot elmulasztja, ezért ellenzi annak további 
segélyezését, azonban az egyház érdekeit szolgáló pontos és meg-
bízható hírszolgálattal való ellátásról más, alkalmasabb módozatok 
alapján intézkedést kér. 

Sáros a jelenlegi sajtóiroda fentartását azzal indokolja, hogy 
azt már a kerületi és az egyetemes közgyűlés tudomásul vette. 

A tiszaviáéki egyházmegye szerint a protestáns érdekeknek 
mondvacsinált védelmezése nem igen kecsegtet eredménynyel, — 
mely inkább az arra hivatottaknak önkénytes lelkes munkásságától 
várható. S mivel egyházunk különben sem rendelkezik oly anyagi 
eszközökkel, melyekből a központi sajtóiroda fentartásának költ-
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ségeihez hozzájárulhatna, ennélfogva annak a jelen állapotban való 
fentartását nem óhajtja; a mennyiben azonban e téren czélravezető 
valamely vállalkozást látna, azt a maga hatáskörében a legmesszebb-
menő erkölcsi támogatásban részesemé. 

A jogügyi és pénzügyi bizottságok javaslatára 

a közgyűlés az ifj. Lukács Gyula vezetése alatt ezidő-
szerint működő prot. sajtóirodának kerületünk részéről a 
folyó évre esedékes 500 kor. tiszteletdíját — a mult évi 
ker. gyűlés határozatára való tekintettel — kifizettetni rendeli. 

A prot. központi sajtóiroda 5 évre szóló állandóbb 
jellegű szerződéstervezetének jóváhagyását illetően azon-
ban a kerületi gyűlés azon érdekre tekintettel, mely a 
prot. sajtóirodának a többi kerületekkel egységes szerve-
zéséhez fűződik - nem kiván állást foglalni, és felkéri az 
egyházkerület elnökségét, hogy e részben s a körülmé-
nyekhez képest, esetleg a prot. sajtóirodának új alapon 
szervezhetésére is kiterjedőleg, a többi érdekelt egyház-
kerületek elnökségével érintkezésbe lépve, azokkal egy-
öntetűen járjon el, s az eredményt a jövő évi kerületi 
gyűlés elé terjeszteni szíveskedjék. 

86. (K. G) A mult évi jegyzőkönyv 96-ik pontjánál előadó 
jelentést tesz a rimaszombati főgimnázium államsegélyének feleme-
lése ügyéről. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium igazgatótanácsa 
eddigi államsegélyének felemelése iránt kérvényt intézett a tanügyi 
kormányhoz. A kiküldött miniszteri biztossal 1909. április hó 8-ikán 
folytatott tárgyalások a normális költségvetésben bevételként 59,147 
kor.-t, szükségletként 109,441 kor.-t és államsegélyként 50,293 kor.-t 
állapítanak meg. 

A szerződési tervezetet az 1910. évi április 5 —9-ik napjain 
tartott ref. egyetemes Konvent nem hagyta jóvá, mert a szerződés 
12. pontja a miniszter által kinevezett tanárok fegyelmi ügyét az 
1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a ellenére, felebbezésileg a miniszter-
hez rendelvén felterjeszteni, ezáltal azt teljesen a miniszter döntése 
alá helyezi. 
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Az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés foglalkozván a rima-
szombati egyesült prot. főgimnázium államsegélyének ügyével, mint-
hogy a szerződésnek inkriminált intézkedését ügy egyházkerületünk, 
mint egyetemes közgyűlésünk a többi ev. gimnázium szerződésé-
ben nem kifogásolta s minthogy egyébként is a rimaszombati egyes, 
prot. főgimnázium kötendő új szerződése nem érinti az iskolának 
önkormányzati jellegét: felhatalmazta az egyházkerületi elnökséget, 
hogy a rimaszombati egyes, protest, főgimnáziumnak a tiszáninneni 
ref. egyházkerület és a ref. Konvent által már jóváhagyott szerző-
dését egyházkerületünk képviseletében a jóváhagyó záradékkal el-
lássa és jóváhagyás végett az egyetemes közgyűlés elé terjeszsze. 

Miután a rimaszombati egyesült prot. főgimnázium igazgató-
tanácsa a kifogásolt 12-ik pontot a szerződés-tervezetből kihagyta, 
a főgimnáziumnak ref. egyházi felettes hatóságai jóváhagyták a 
szerződés-tervezetet. 

A tiszáninneni reform, egyházkerület püspöke f. é. (1911.) 
április 13-ikán a jóváhagyott szerződésnek 8 példányát további 
intézkedés végett megküldte püspökünknek. 

Egyházkerületünk elnöksége a mult évi egyházkerületi köz-
gyűlés határozata értelmében jóváhagyó záradékkal látván el a szer-
ződés-tervezetet, annak példányait 1911. évi június 26-ikán jóváhagyás 
végett egyetemes felügyelőhöz felterjesztette. 

Kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

87. (K G.J A mult évi jegyzőkönyv 97-ik pontjánál előadó 
jelentést tesz az eperjesi és iglói főgimnáziumok államsegélye fel-
emelése ügyéről. 

1. Az eperjesi főgimnázium új szerződésének ügyével ügy az 
1909., mint az 1910. évi egyházkerületi közgyűlések foglalkoztak már. 

Első szerződés-tervezetet jóváhagyta ügy az 1909. évi egyház-
kerületi, mint egyetemes közgyűlés, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter azonban nem erősítette meg, mert a kért államsegélyt 
tűlmagasnak találta s azért a kollégium igazgató-választmányát űj 
szerződési tervezetnek beterjesztésére hívta fel. 

Az igazgató-választmány űj tárgyalást folytatott a kormány 
megbízottjával, Mázy Engelbert kassai tank. főigazgatóval, ki az űj 
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szerződés-tervezetet és normálköltségvetést a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez még az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés előtt 
felterjesztette. 

Ezen felterjesztett költségveté%s^rint a főgimnáziumnak szük-
séglete 124,498 kor, fedezete 72,498 %or , államsegélye 52,000 kor, 
vagyis a jelenlegi, szerződésileg biztosított 32,000 kor. államsegélyt 
a kormánynak még 20,000 koronával kellene emelnie. 

Ezen új szerződésnek elfogadása vagy el nem fogadása iránt 
a kormány eddig még nem nyilatkozott. 

2. Az iglói főgimnáziumnak fentartó hatósága 1909. évi február 
28-ikán hozott közgyűlési határozata értelmében még 1909. év 
márczius 5-ikén a fentartási államsegélynek felemelése irtánt szin-
tén kérvényt intézett a tanügyi kormányhoz. 

A fentartó hatóság a kormányképviselővel, Jurkovich Emil besz-
terczebányai tankerületi kir. főigazgatóval több ízben folytatott tár-
gyalást, mivel a tanügyi kormány a kért 52,000, majd 48,000 ko-
rona államsegélynek megállapításához nem járult hozzá, bár ezen 
utóbbi szerződés-tervezetet úgy az 1909-ik évi egyházkerületi, mint 
egyetemes gyűlés is jóváhagyta. 

A fentartó hatóság utoljára 1910. évi márczius 21-ikén tárgyalt 
a kormányképviselővel. Az ez alkalommal megállapított normális 
költségvetés 99,065 korona szükségletet, 57,065 kor. fentartóható-
sági hozzájárulást és 42,000 kor. fedezetlen hiányt, mint államsegélyt 
tüntet fel. Az eddigi 32,000 kor. államsegély tehát az új szerző-
désben 10,000 koronával volna emelendő. 

Ezen szerződés-tervezetet a kormányképviselő megerősítés vé-
gett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz felterjesztette. 

Minthogy úgy az eperjesi, mint az iglói ev. főgimnáziumnak az 
állammal kötendő új szerződése — tekintve az 1883. évi XXX. t.-cz. 
47. § d) pontja intézkedéseit - az iskolának önkormányzati jellegét 
nem érinti, már a mult évi egyházkerületi közgyűlés felhatalmazta 
az elnökséget, hogy a két szerződés-tervezetet a jóváhagyó zára-
dékkal ellássa és jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez 
felterjeszsze. 

A kerületi gyűlés a jelentéseket tudomásul veszi és 
az elnökséget felkéri, hogy a függő ügyek elintézését sze-
mélyes közbenjárással sürgesse meg. 
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88. (K G.) Előadó jelenti, hogy a rozsnyói ágost. hitv. evang. 
főgimnázium fentartó testülete 1909. évi augusztus 25-ikén a tan-
ügyi kormányhoz intézett kérvényében lépéseket tett, az eddigi 
32,000 kor. államsegélyének felemelése iránt. 

A tárgyalások 1910. évben folyamatba tétetvén, a megállapított 
normál-költségvetés szerint a szükséglet 99,588 kor., a fentartó 
hatóság hozzájárulása 55,588 kor., tehát a fedezetlen hiány mint 
államsegély 44,000 kor., vagyis az eddigi 32,000 kor. államsegély 
12,000 koronával volna emelendő. 

Minthogy a fentartó testület hozzájárulása nagyobb 
a folyósítandó államsegélynél, s e miatt az intézetnek ön-
kormányzati jellege érintetlen marad, az egyházkerületi 
közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a szerződés-
tervezetet a jóváhagyó záradékkal ellássa és jóváhagyás 
végett az egyetemes közgyűléshez felterjeszsze. 

89. (Sz. J.) Elnökség jelenti, hogy a jövő évi egyházkerületi 
közgyűlés helyére és idejére nézve pozitív javaslata nincs, mert 
meghívást egyik egyháztól sem kapott. Indítványozza, hogy ennek 
megállapítása az elnökségre bízassék. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

90. (K. L.) A szepesi városi egyházmegyének az állami és 
felekezeti tanítók közt fennforgó fizetéskülönbség elenyésztetése tár-
gyában tett felterjesztésnél az előadó jelenti, hogy a m. é. egye-
temes gyűlés ezen felterjesztést, a dunántúli egyházkerület hasonló 
felterjesztésével együtt, az egyházunkat és a református egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz tette át. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az ügyet 
továbbra is nyilvántartani határozza. 

91. (M. K) Az elnökség jelenti, hogy a kishonti és liptói 
egyházmegyék felterjesztései alapján a nem képesített, vagy nem 
szabályszerűen képesített tanítók nyugdíjazása ügyében az 1910. évi 
közgyűlés 103. számú határozatát az egyetemes gyűléshez felterjesz-
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tette, az egyetemes gyűlés pedig 166. sz. határozatával az egyházunkat 
és a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizott-
sághoz tette át. 

Tudomásul szolgál. 

92. (M. K) A sárosi egyházmegye az új egyetemek felállítása 
tárgyában mult évben tett, az egyházkerületi és az egyetemes köz-
gyűlés által elfogadott és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz felterjesztett indítványát f. évi közgyűlésében 29. jkvi pont 
alatt hozott határozatával megújítja. 

Az egyházkerületi közgyűlés az ügy nyilvántartását 
a maga részéről is indokoltnak tartván, az egyetemes köz-
gyűlést megkeresni határozza az iránt, hogy ebben az 
ügyben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz újabb 
felterjesztést intézzen, hangsúlyozván azt, hogy az alap-
felterjesztésben foglalt érvelésünk és jogos óhajunk mél-
tánylása — az új egyetemek felállítása tárgyában a kor-
mány részéről időközben megkezdett tárgyalások és elő-
munkálatok következtében — ma fokozottabb mértékben 
indokolt, mert egyfelől az új egyetemek felállítása országos 
egyházunk alaptörvényben biztosított főiskola-fenntartási 
jogának érvényesülhetését érinti, másfelől egyházunk a többi 
bevett egyházakkal együtt egy és ugyanazon jogalapon 
szintén követelheti az evang. lelkészképzés czéljait meg-
felelően szolgálni hivatott egyetemi theol. fakultás felállítását. 

93. (Z. L.) Az egyházkerületi elnökség jelenti, hogy a vallás-
oktatásra vonatkozó közoktatásügyi miniszteri intézkedések ügyében 
az 1910. évi ker. közgyűlés 108. sz. a. kelt határozatát az egyetemes 
gyűlés elé terjesztette, mely 33. sz. határozatával az egyházi ható-
ságok megkerülésével leküldött rendeletek panaszolt közlési módját 
sérelmesnek találta, és az eljárás orvoslása iránt a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszterhez felterjesztést intézett. 

Tudomásul szolgál. 

94. (Sz. J.) A portómentességnek az egyházkerület és egyház-
megyék tanügyi bizottságaira, továbbá számvevőszékeire való ki-
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terjesztése tárgyában tett indítványra javasolja a ker. tanügyi bizott-
ság, hogy a méltányos kérelem terjesztessék fel az egyetemes köz-
gyűlés útján a kereskedelmi miniszterhez. 

A közgyűlés a javaslatot magáévá teszi s ilyen érte-
lemben határoz. 

95. (Z. L.) Kapcsolatban a mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvé-
nek 116-ik pontjával tárgyaltatott a kisporubai leányegyház anyásí-
tásának ügye. 

A jogügyi bizottság javaslatára a közgyűlés a kis-
porubai leányegyház anyásításához elvben hozzájárul. 

Minthogy azonban a mult évi ker. gyűlés 116. pont-
jának 1. alpontjában foglalt ama kívánalomnak, hogy álla-
píttassák meg, vájjon a kisporubai volt úrbéresek által a Kis-
porubán építendő ev. templom javára adományozott erdő-
birtok mily forgalmi értéket képvisel jelenleg, s mikor 
mily összeg várható az azon lábon álló fának értékesí-
téséből, a folyamodó leányegyház csupán az ingatlan jelen-
legi forgalmi értékének szakértői megbecsülésének bemuta-
tásával felelt meg, míg ellenben azt a lényeges körülményt, 
vájjon a földművelésügyi m. kir. minisztérium hozzájárult e 
Liptóvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának ama 
felterjesztéséhez, mely szerint a kisporubai leányegyháznak 
rendkívüli fatarolás iránti kérvénye a kérvénynek meg-
felelően elintéztessék, nem igazolta: 

a közgyűlés elrendeli ezen földművelésügyi rendelet-
nek annak idején az egyházkerületi elnökséghez leendő 
felterjesztését, és ezzel kapcsolatban felhatalmazza a kerületi 
elnökséget, hogy a mennyiben a bemutatandó miniszteri 
határozat tartalma a kisporubai leányegyházat az önállósí-
tásához szükséges anyagi alaphoz juttatná, az önállósítást 
a leányegyház és anyaegyháza között a kiválásból folyóan 
felmerült és esetleg felmerülendő anyagi kérdéseknek érin-
tetlenül hagyása mellett — saját hatáskörében elrendelni, 
s az eredményt a jövő évi kerületi gyűlés elé terjeszteni 
szíveskedjék. 

8 
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96. (Z. L.) A mult évi kerületi gyűlés 121-ik jegyzőkönyvi 
pontja kapcsán tárgyaltatott a kassai két egyházközség között a 
hitoktatásnak önálló vallástanári állás szervezésével ellátása kérdése. 

A jogügyi bizottság javaslatára 

a közgyűlés méltányolva a kassai I. egyházközségnek 
kérelmét, mely szerint anyagi helyzete még nem engedi 
meg az önálló vallástanári állás szervezését és fenntartását, 
az erre vonatkozó kerületi közgyűlési határozatnak végre-
hajtásától ezúttal is eltekint. Felhívja azonban a folyamodó 
egyházközséget, hogy költségvetését és vagyonmérlegét a 
jövő kerületi közgyűlés elé terjeszsze. 

97. (K. G.) Kapcsolatban a mult évi jegyzőkönyv 123-ik pont-
jával, Simkovics János előadó beterjeszti a zsolnai zsinat emlék-
ünnepélyéről szóló következő jelentését: 

A zsolnai zsinat 300-ik évfordulójának az emlékünnepélye 
Zsolnán 1910. évi augusztus hó 27 — 28. napjain tartatott meg. 
Maga a zsinat az 1610. évi márczius hó 28., 29. és 30-ik napjain 
volt. Ez a zsinat fordulópontot jelent a magyarhoni evangyélmi 
egyházak történetében. 

Felosztotta a felsőmagyarországi tíz vármegyét, a melyekben 
ág. hitv. evnag. hívek számosan voltak, három szuperintendencziára 
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az elsőbe tartozott Liptó-, Árva- és Trencsén-megye Láni Éliás 
bitesei lelkészszel, mint szuperintendenssel az élén; a másodikba 
Turócz-, Nógrád-, Zólyom-, Hont-megye Melik Sámuel nógrádi 
lelkészszel, mint szuperintendenssel az élén; a harmadikba Bars-, 

ŕ 

Nyitra- és Pozsony-megye Abrahamidesz Izsák bojnoki lelkészszel, 
mint szuperintendenssel az élén. 

Ugyanezen zsinat 16 canonból álló törvényt hozott, a mely 
canonokban megállapította a szuperintendensek, inspektorok — a 
szuperintendensek helyettesei — , esperesek, lelkészek hatáskörét és a 
szuperintendensek esküjét. 

A mint ebből is látszik, a zsolnai zsinat a reformáczió után 90 
évvel Magyarországon emanczipálta az evangyélmi egyházat a római 
egyháztól és az egyházkerületek szervezésével megteremtette az 
evang. egyháznak három század támadásával daezoló autonómiáját. 
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A zsolnai zsinat ezen nagy jelentőségének tudatában, a zsolnai 
ág. hitv. ev. egyház és vele együtt a treneséni ev. egyházmegye 
azon kéréssel fordult a dunáninneni ev. egyházkerületnek az 1909. 
évi augusztus hó 26. és 27-ikén Pozsonyban tartott közgyűlésé-
hez, hogy az az 1910. évi egyházkerületi közgyűlést, a zsolnai 
zsinatnak 300-ik évfordulója alkalmából, a zsolnai evang. egyház 
kebelében tartsa meg. 

A dunáninneni egyházkerület az ünnepélyt a magyarhoni ev. 
egyház keretében vélte rendezendőnek és meghívta ezen ünnepélyre 
nemcsak a magyarhoni ev. egyházegyetemet, hanem az ev. ref. 
egyházat is. 

Maga az ünnepély az 1910. évi augusztus 27 — 28. napjain 
tartatott meg és a következő módon folyt le: 

Augusztus 27-ikén a délutáni órákban érkeztek a vendégek 
az emlékünnepre az ország minden részéből. Ott voltak az ág. h. 
ev. egyetemes egyház részéről: br. Prónay Dezső, egyetemes fel-
ügyelő, Laszkáry Gyula, dunáninneni egyházker. felügyelő, Szentiványi 
Árpád, tiszai egyházker. felügyelő, dr. Zsilinszky Mihály bánya-
kerületi felügyelő, Véssey Sándor, dunántúli egyházkerületi felügyelő, 
dr. Baltik Frigyes, dunáninneni püspök, Gyurátz Ferencz, dunántúli 
püspök, Schottz Gusztáv, bányakerületi püspök. A betegsége miatt távol 
maradt Zelenka Pál tiszakerületi püspököt Terray Gyula, gömöri 
egyházmegyei főesperes helyettesitette. A bányai, dunántúli és tiszai 
egyházkerület részéről az ünnepélyen az esperesek, lelkészek, esperes-
ségi és egyházfelügyelők és tanítók karából majdnem százan vet-
tek részt, a dunáninneni egyházkerület egész közgyűlési közönsége 
megjelent, és a mindkétnemű hívekből megszámlálhatatlan sokaság. 

Az ev. ref. egyetemes egyház részéről dr. Antal Gábor püspök 
és dr. Baksai Lajos, konventi előadó vettek részt. Az erdélyi ref. 
egyház képviseletében: Lészay Ferencz egyik főgondnok, Nagy 
Károly, theol. tanár, főjegyző, püspökhelyettes. 

Trencsén-vármegye képviseletében: Szalavszky Gyula, v. b. t. 
t., főispán s az általa vezetett küldöttség. Árva-megye részéről: 
Csaplovics István, főispán Alsókubinból. Zsolna város képviselő-
testületének a küldöttsége. 

Az érkezés napján vallásos estély tartatott a városháza dísz-
termében egyházi énekkel, Gyurátz Ferencz dunántúli püspök szivet-

8* 



170 

indító imájával. Erre következett Laszkáry Gyula, a dunáninneni ev. 
egyházkerület felügyelőjének üdvözlő-beszéde, és mint a vallásos 
estély fénypontja, dr. Zsilinszky Mihálynak, a bányai ev. egyházkerület 
tudós felügyelőjének felolvasása. A reformáczió jelentőségéről, a 
zsolnai zsinat előtti egyházi és politilSfi közállapotokról, a zsinat 
tagjairól, határozatairól, a zsinat utáni egyházi és politikai állapotok-
ról és a jövő feladatairól értekezett. 

Ezután következett a trencséni főispán, utána Antal Gábor ev. ref. 
püspök, majd Mráz Pál Zsolna város jegyzőjének üdvözlő-beszéde és 
Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület felügyelőjének köszönő szavai. 

A vallásos estélyt Scholtz Gusztáv bányakerületi ev. püspök záró-
imája fejezte be s ugyanannak áldása után az ünneplő közönség 
széjjeloszlott. 

Másnap, aug. 28-ikán, vasárnap délelőtt két ünnepi istentisztelet 
volt az ev. templomban. Reggel 8 órakor kezdődött a tótnyelvű 
istentisztelet. Az oltári szolgálatot Krizsan Zsigmond trencséni 
lelkész és főesperes végezte, szószéki beszédet dr. Baltik Frigyes, 
dunáninneni püspök mondott Pál apostolnak a Zsidókhoz írt levele 
13, 7 —8. versében foglalt alapigék alapján. 10 órakor kezdődött a 
magyar istentisztelet. Oltár előtti részét a betegsége miatt távol 
maradt Zelenka Pál tiszakerületi püspök helyett Terray Gyula gö-
möri főesperes végezte, a szószéki beszédet a tőle megszokott 
klasszikus modorban Gyurátz Ferencz ág. h. ev. püspök mondta 
Róm. 15 ,4 — 7. v. alapján. 

A befejező ima, áldás, az egyetemes gyámintézet czéljaira meg-
tartott offertórium éš néhány percznyi szünet után megnyitotta a 
templomban báró Prónay Dezső, az ág. h. ev. egyetemes egyház 
felügyelője a díszközgyűlést, amely kellőképpen méltatta a zsolnai 
zsinat nagy jelentőségét. 

Részletes tájékozást a zsolnai emlékünnep lefolyásáról az 1610-ik 
évi zsolnai zsinat emlékére megtartott ünnepélyről szóló Emlék-
lapok nyújtanak, a melyeket a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 
közrebocsátott. 

A kerületi közgyűlés a lélekemelő emlékünnepélyről 
szóló tudósítást azzal a hő óhajtással veszi fel jegyző-
könyvébe, vajha a nagy idők és nagy ősök emlékezete nagy 
tettekre és nemes áldozatkészségre lelkesítené az utódokat! 
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98. (Z. L.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 125-ik 
pontjára utalással, elnökség bemutatja a brassói magyar egyház-
megyének folyó évi közgyűlési jegyzőkönyve 21-ik pontjában elő-
terjesztett kérelmét, mely szerint avégből, hogy a Romániában élő 
hitsorsosaink lélekszámát a Bukerest központtal szervezendő romániai 
missziói egyház létesíthetése érdekében összeirathassa, a szükséges 
anyagi eszközöknek rendelkezésére bocsátását kéri. 

A közgyűlés a kérelmet a missziók gondozását saját 
hatáskörében ellátni hivatott egyházkerületi elnökségnek 
figyelmébe ajánlja. 

99. (K L.) Székely Gyula esperes a sörkúti lelkészi és tanítói 
állás különválasztásáról tesz jelentést, mely szerint a sörkúti egyház 
10,474 kor. államsegélylyel a törvény követelményeinek megfelelő 
iskolai tantermet és tanítólakást épített s a tanítói fizetés 900 kor. 
államsegélylyel 1000 kor.-ig kiegészíttetvén, a tanítói állás, a lel-
készi állástól különválasztva, Horváth Sándor kántortanító megválasz-
tása által be lett töltve. 

Tudomásul szolgál. 

100. (K L.) Előadó beterjeszti a magyarhoni ág. hitv. ev. egy-
ház missziói egyesületnek a tiszai egyházkerület részéről az egyesü-
let pénztárába befolyt 238 kor. 78 fill. járulékról szóló jelentését. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, s a misz-
szió ügyét — tekintve annak egyházakra, egyesekre ható 
valláserkölcsi nagy horderejét — úgy az egyházközségek, 
mint az egyes hívek, főleg pedig a lelkészek, felügyelők 
és tanítók figyelmébe s jóakaratú támogatásába melegen 
ajánlja. 

101. (K L.) A m. é. egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 34. 
pontja kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, hogy a vallás- és közokt.-ü. 
miniszternek a tűzbiztonságra vonatkozó szabályzata további eljárás 
végett a főesperesekkel közölve lett; eddig azonban csak két egyház-
megye tette meg reá vonatkozó megjegyzéseit. 

L i 
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A közgyűlés az ügyet tovább is nyilvántartja, s fel-
hívja az illetékes testületeket, hogy terjeszszék fel erre 
vonatkozó javaslataikat,, illeme megjegyzéseiket a jövő évi 
közgyűlés elé. 

102. ( K L ) A rozsnyói ev. főgimnázium igazgatója, úgyis, 
mint előadó, jelenti, hogy a főgimnázium fenntartó testülete Szántó 
József igazgató halála után a latin-történelmi szakcsoportból helyettes-
tanári állásra pályázatot hirdetett s ennek eredményekép Rózsa 
Sándor alapvizsgálatot tett tanárjelölt lett megválasztva az év végéig 
terjedő időre helyettes-tanárnak; a miniszter azonban — azon indoko-
lással, hogy okleveles tanárok is vannak állás nélkül — a válasz-
tást sem az első, sem az újabb felterjesztésren em vette tudomásul; 
nem tett azonban kifogást az ellen, hogy Rózsa Sándor az év vé-
géig mint óraadó alkalmaztassék. Ennek alapján Rózsa Sándor ily 
minőségben maradt, sőt azon feltétellel, hogy szakvizsgáját a folyó 
év végéig leteszi, szeptembertől kezdve mint óraadó folytatólagosan 
alkalmazva lett, azon kijelentéssel, hogy ha szakvizsgáját a jelzett 
idő alatt le nem tenné, tanszékére új pályázat lesz kiírva. Miután 
továbbá itt olyan tanszékről van szó, melynek betöltésére az állam-
mal kötött szerződés értelmében a fenntartó testület nem kötelez-
hető, mivel csak 13 tanári állás betöltését teszi a szerződés kötelezővé 
s a 14-ik tanszéket a fenntartó testület csak jószántából állította 
fel s belátásától függ, vájjon e tanszéket betölti-e, s óraadó-, helyet-
tes- vagy rendes-tanárral tölti-e be? s végre, miután sérelem nem 
forog fenn, mivel az 1883: XXX. t.-cz. 30. §-a megengedi, hogy 
oklevelet még nem nyert egyének — okleveles pályázók hiányában — 
helyettes-tanárokul alkalmazhatók, s ez eddigi, soha nem kifogásolt 
gyakorlat is ez volt, kéri a jelentésnek ily értelemben való tudo-
másul vételét. 

A közgyűlés — miután jelenleg további eljárásnak 
nincs helye — a jelentést tudomásul veszi. 

103. (K L.) Elnökség beterjeszti Petrovics Pál fűrészmezei 
lelkésznek a brassói egyházmegye 1910. augusztus 9-iki közgyűlésé-
nek jegyzőkönyve 12. pontja alatt hozott amaz, őt esetleg sérel-
mesen érintő határozata ellen, mely az egyházm. számvevőszéknek 
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a hosszúfalu-alszegi egyház számadásaira vonatkozó jelentését „jóvá-
hagyó tudomásul" veszi, s ezáltal esetleg őt, nevezett egyháznál 
teljesített vallástanításért felvett 1575 kor. 50 fill. visszatérítésével 
terheli, beadott felebbezését s illetve dr. Meskó László egyházker. 
ügyésznek ezen felebbezésre vonatkozó véleményes jelentését. 

E jelentés, míg egyik részében világosan feltünteti amaz el-
vitázhatlan igazságot és jogot, hogy az Egyh. Alkotm. 286. §-a 
szerint az egyházmegyei számvevőszék gyakorolja az egyházközségi 
háztartási ügyekre, s ezek között az egyházi számadásokra vonat-
kozó, hozzá utalt jogokat és kötelességeket, melyeknek gyakorlatá-
ban teljesen önálló, törvényes hatáskörben hozott határozatait nem 
határozattá-emelés czéljából, hanem' csak tudomásvétel végett ter-
jeszti az egyházmegyei közgyűlés elé, s igy a kik határozatait 
magukra nézve sérelmesnek tartják, nem a számvevőszéki jelentést 
elintéző egyházm. közgyűlési határozatot, de a sérelmes egyházmegyei 
számvevőszéki végzést felebbezhetik az egyházkerületi, esetleg egye-
temes egyházi számvevőszékhez, a mint azt az Egyh. Alkotm. 271. 
és 272. §§-ai a számadások megvizsgálásakor megállapított károk 
iránti végzésekre nézve előírják; másik részében ama véleményének 
ad kifejezést, hogy a felebbezett ügyben való határozathozatal 
nem tartozik az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe, s azért a 
felebbezést felebbezőnek elnöki úton visszaadni, a brassói egyház-
megye esperesét arra felhívni, hogy az egyházm. számvevőszéknek 
1575 kor. 50 fill. visszafizetése tárgyában hozott kétrendbeli vég-
zését, ha még nem kézbesítette, haladéktalanul kézbesítesse Petrovics 
Pál hosszűfalu-fűrészmezei lelkésznek és Partin Mihály pénzkezelő 
gondnoknak ama kijelentéssel, hogy szabadságukban áll e végzése-
ket 30 napon belül birtokon kívül az egyházkerületi számvevőszék-
hez felebbezni; továbbá, amennyiben a megállapított kár önként 
és azonnal meg nem téríttetnék, az egyházközség érdekeit az egyház-
megyei ügyész által haladéktalanul biztosítandóknak javasolja. 

A közgyűlés az egyházker. ügyész véleményét elfogadja, 
s ennek alapján felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy 
a felebbezést felebbező Petrovics Pál hosszűfalu-fűrész-
mezei lelkésznek elnöki úton visszaadni sziveskedjék; a 
brassói egyházmegye esperesét pedig felhívja, hogy az 



174 

egyházm. számvevőszéknek hivatkozott végzéseit, ha még 
nem kézbesítette, haladéktalanul kézbesíttesse Petrovics Pál 
lelkésznek és Partin Mihály ^ n z k e z e l ő gondnoknak, — 
annak jelzésével, hogy e vegzéseket 30 napon belül 
birtokon kívül az egyházkerületi számvevőszékhez meg-
felebbezhetik, a megállapított 1575 kor. 50 fill. kárra nézve 
pedig, ha az önként és azonnal meg nem téríttetnék, az 
egyház érdekét az egyházmegyei ügyész által haladéktala-
nul biztosíttassa. 

104. (K L.) Klinczkó János osvacsákányi tanító ellen a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az 1907. évi XXVII. t.-cz. 
22. §-ának a) és i) pontjaiba ütköző vétségek miatt fegyelmi vizs-
gálatot rendel, s a részére engedélyezett 306 kor. fizetéskiegészítő-, 
400 korona korpótlék- és 82 korona tandíjpótló-államsegélyt egy-
idejűleg beszünteti; a hegyaljai egyházmegye 1911. évi augusztus 
2 9 - 3 0 . napjain tartott közgyűléséből ezen sérelmesnek vélt ügyet 
az egyházkerület püspökéhez, illetve általa az egyházkerületi köz-
gyűlés elé terjeszti. 

Az egyházkerületi közgyűlés, — miután az ügyre 
nézve előadottakból arról győződött meg, hogy itta miniszter 
intézkedésében jogsérelem nem forog fenn, a mennyiben 
az 1907. évi XXVII. t.-czikk a miniszternek úgy az 
egyházi főhatóságnál fegyelmi vizsgálat kérésére, mint a 
közigazgatási bizottságnál annak elrendelésére, valamint 
az élvezett államsegélyek megvonására jogot ad, s miután 
a püspök az egyházmegye részéről megejtendő fegyelmi 
vizsgálatot elrendelte — határozatilag kimondja, hogy a 
püspök fegyelmi eljárásra vonatkozó intézkedése annyi-
val is inkább, mivel elsősorban ez illetékes, fentartandó, s 
ennek alapján felhívja a hegyaljai egyházmegye elnökségét, 
hogy — ha még nem tette — haladéktalanul indítsa meg 
Klinczkó János osvacsákányi tanító ellen a fegyelmi eljárást. 

Elhatározza továbbá a közgyűlés, hogy az osva-
csákányi ügygyei kapcsolatosan intéztessék felterjesztés a 
nagymélt. vallás- és közokt. miniszterhez az iránt, hogy 
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a felekezeti tanítók ellen elrendelt fegyelmik esetén utasítsa 
arra illetékes közegeit, hogy — míg áz egyházi főhatóság 
megkérdezve nincs — a fegyelmi eljárást meg ne indítsák-

105. (Z. L.) Elnökség bejelenti, hogy a mult évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 154. pontja alatt elhatározta egy Hegedűs 
János nyug. anyakönyvi felügyelő által szerkesztendő egyetemes 
névtárnak kiadását. 

A készítendő névtár közelebbi feltételeinek megállapítása végett 
kiküldött egyetemes bizottság jegyzőkönyve szerint megállapodott 
abban, hogy az egyetemes névtár az 1893. évben kibocsátott névtár 
alakjában adassék ki, hogy abban az egyetemes egyház, azután az 
egyes egyházkerületek és ennek keretében az egyházmegyék, egyház-
megyénként pedig az egyházközségek adatai — a mint azok a refor-
mátus névtárban foglalvák — vétessenek fel; felveendők lesznek a 
politikai községeknek anyaegyházakba való beosztása a szabály-
rendelet értelmében, továbbá a református egyházi névtárban foglalt 
összes táblázatos kimutatások. A névtár ellátandó lesz az egyház-
községeknek betűrendes, a személynevek betűrendes mutatójával és 
tárgymutatóval. 

A bizottság felkéri a püspököket, hogy Hegedűs János meg-
keresésére és a kérdőíveknek rendelkezésükre bocsátásával az esperes-
ségek útján hívják fel az egyes egyházközségeket a kérdőíveknek 
pontos kitöltésére és záros határidőn belüli visszaküldésére, hogy 
a névtár már az 1912. évben megjelenhessék. Egyúttal hívják fel 
az egyházközségeket a névtárnak egy-egy példányban 2 korona le-
szállított árért megvásárlására. 

A közgyűlés a közszükséget pótoló névtár ügyét a 
lelkészek gondoskodó figyelmébe és támogatásába ajánlja. 

106. (D. E.) A tiszavidéki egyházmegyének a szabolcsi misszió 
szervezésére vonatkozó felterjesztésével kapcsolatosan jelenti az 
elnökség, hogy a szervezés kérdésével a jogügyi és közigazgatási, 
valamint a pénzügyi bizottság is foglalkozott és jelentéseik alapján 
javaslata oda terjed: bízassék meg az elnökség azzal, hogy a tisza-
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vidéki egyházmegye elnökségének felkérésével indítson a nyíregy-
házi egyházzal tárgyalást ezen kérdésnek mielőbbi sikeres meg-
oldása végett. L ^ 

A javaslatot a közgyűlés elfogadja és annak értel-
mében az egyházkerületi elnökséget a tárgyalás megindí-
tásával és vezetésével annak befejezéséig megbízza. 

107. (M.) Olvastatik a vall.- és közokt.-ü. m. kir. minisztérium-
nak 46 ,298-1911 . , 3 3 , 0 1 0 - 1 9 1 1 , 4 6 , 2 9 6 - 1 9 1 1 , 3 4 , 2 4 5 - 1 9 1 1 . 
és 120,512—1909. sz. alatt kelt rendelete, melyek szerint Liptó-
vármegye közigazgatási bizottsága fegyelmi választmányának Pepich 
Sándor volt vavrissói, jelenleg szmrecsányi, Paszternák András 
vázseczi, Rumann Aurél kokovai tanítók ellen hozott s az 1907. évi 
XXVII. t.-cz. 22. § 1. a) pontjába ütköző fegyelmi vétségben 
marasztaló ítéleteit; továbbá Janoska Milos csorbái tanító ügyében 
kelt s az 1907: XXVII. t.-cz. 22. § 1. a) és c) pontjaiba ütköző 
vád alól felmentő ítéletét; végül a liptói egyházmegye törvény-
székének Scholcz Pál vychodnai tanító ellen hozott s az 1907. évi 
XXVII. t.-cz. 22. §, 1. a), i) pontjaiba ütköző fegyelmi vétségben 
marasztaló ítéletét tudomásul vette. Pepich Emil, Paszternák András 
és Rumann Aurél tanítók ugyanezen fegyelmi ügyében előzetesen 
a liptói egyházmegye törvényszéke jogerős felmentő ítéletet hozott, 
a mit azonban a minisztérium nem vett tudomásul. 

Az egyházkerületi közgyűlés ezen miniszteri rendele-
teket tudomásul veszi, de — jóllehet a minisztérium által 
elrendelt s a liptóvármegyei közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmánya által foganatosított fegyelmi eljárás és a hozott 
ítéletek az 1907: XXVII. t.-czikken alapultak - mégis 
tekintettel arra, hogy egyfelől az egyházi, másfelől a világi 
fegyelmi hatóságok egymásnak ellentmondó ítélkezése 
aggályosnak mutatkozik s ily körülmények között egyházi 
fegyelmi hatóságainknak tekintélye — bár azok tárgyilagos-
sága iránt az egyházkerületi közgyűlés teljes bizalommal 
viseltetik — minden rendelkezésre álló módon megóvandó, 
ezen szemponttól indíttatva, óhajtandónak tartja, hogy 
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jövőre hasonló esetekben a püspök a kirendelt közvádlót 
az elsőfokú fegyelmi ítélet hivatalból való megfelebbezésére 
hívja fel. 

108. (Z. L.) Olvastatott a sárosi egyházmegye f. évi közgyű-
lésének 30-ik jegyzőkönyvi pontja, melyben a törvény megfelelő 
rendelkezéseinek hiánya folytán az egyetemes közgyűléstől annak 
a vitás kérdésnek eldöntését kérik, vájjon szavazhat-e az eperjesi 
egyházkerületi tanítóképezde és gimnázium jogérvényesen az ugyan-
ottani egyházmegyei elnökségre? 

A közgyűlés a kérdés érdemének eldöntésébe, miután 
a törvényt általánosan kötelező erővel magyarázni nem 
az egyházi közigazgatási testületek, hanem csakis a zsinat 
van hivatva, nem bocsátkozik és pedig annál kevésbbé, 
mert a kérdésnek konkrét esetben eldöntésére az Egyh. 
Alk. 102. §-a értelmében a szavazatfelbontó bizottságok 
hivatvák. 

109. (Sz. J.) Tárgyaltatott Rúzsa István clevelandi ev. lelkész 
kérelme az amerikai magyar ev. hívek felkarolása tárgyában. 

A közgyűlés a kérelmet felterjeszti az egyetemes 
közgyűléshez. 

110. (K L.) Elnökség előterjeszti Jamniczky János németlipcsei 
lelkész felebbezési ügyét, mely szerint nevezett lelkész panaszt emel 
az egyházkerületi elnökségnek azon ténye ellen, melylyel őt a rózsa-
hegyi lelkészi állomásra pályázók névsorából törölte, — s kéri az 
egyházkerületi közgyűlést — az egyházkerületi elnökség előadandó 
indokainak meghallgatása után — ügyében végérvényes határozat-
hozatalra. 

A közgyűlés az elnökség intézkedését — azon ki-
jelentése alapján, hogy panaszos lelkészt nem személyi 
tekintetekből, de magasabb egyházi szempontból s a német-
lipcsei egyház belbékéje érdekében a kerületi lelkészválasz-
tási szabályrendeletben biztosíttottdiscretionális jogánál fogva 
törölte a jelöltek sorából — helyeslőleg veszi tudomásul. 
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111. (K L.) Tárgyalás alá került a gömöri egyházmegyének a 
Sexty-alap-pénztár kezelésére vonatkozó felterjesztése, — mely szerint 
az egyházmegye közgyűlése nevezett pénztárt jövőre nézve végle-
gesen az egyházmegye pénztárosa kezeíelében hagyja, — és Chalúpka 
János jolsvai lelkésznek e határozat ellen beadott felebbezése, mely-
ben az egyházmegye határozatának feloldásával a Sexty-alap pénz-
tárának — a végrendeletre támaszkodva — a jolsvai lelkész keze-
lésébe visszahelyezését kéri. 

A közgyűlés, miután a tárgyalás folyamán sem 
az egyházmegye felterjesztéséből, sem a felebbezésből, az 
ügy helyes elbírálásához — a szükségelt iratok hiányá-
ban - tiszta képet nem nyerhetett: a gömöri egyházmegyé-
nek idevonatkozó közgyűlési határozatát feloldja, — s 
felhívja és megbízza az Egyházi Alkotmány 227. §-a alap-
ján az egyházkerületi ügyészt, hogy az alapítványt jelen-
leg kezelő felsőbb hatóság meghallgatásával vizsgálja meg 
alaposan ez ügyet, s tegyen róla véleményes jelentést az 
egyházkerületnek, hogy az azután ennek alapján a vég-
rendelet szellemében határozatát meghozhassa. 

112. (Sz. J.) A mult évi kerületi jegyzőkönyv 82. pontjánál 
Olubló és szórványainak lelki gondozását, nemkülönben az 
ólublói vallástanítást illetően az előadó ismerteti Hajts Pál kislom-
niczi lelkésznek a tátraaljai egyházmegyéhez beadott jelentését és 
kérelmét, úgyszintén az egyházmegyének ez ügybeni felterjesztését. 
A kislomniczi lelkész ezen egyházban s a hozzá közigazgatásilag 
csatolt községekben a hívek lelki gondozását eddig is ellátta, míg 
az ólublói vallásoktatást az evvel megbízott palonczai lelkésznek 
1910. év elején történt távozása óta újból és sikeresen végzi. Miután 
a kerületi pénztárból élvezett 200 kor. évi segélyt a jelentés adatai 
szerint a fuvarbérek majdnem teljesen felemésztik, az egyházmegyei 
közgyűlés kéri a kerületi közgyűlést, hogy a kormánynál oda has-
son, hogy a kislomniczi lelkésznek az egyházi felsőbb hatóság 
által kötelességévé tett ólublói vallástanításból kifolyólag támadt 
fuvar-készkiadások erejéig az 1908. évi XIV. t.-czikk 15. paragrafusa 
alapján államsegély útjáni fizetéskiegészítése (congruája) felemeltessék. 
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A kerületi közgyűlés, tudomásul véve Hajts Pál kis-
lomniczi lelkész kérelmét és a tátraaljai egyházmegye erre 
vonatkozó jelentését, felkéri a kerületi elnökséget, hogy 
nevezett lelkész jogos kérelmét a kormánynál támogassa. 
A jelentések alapján a fuvarbéreket 200 koronában álla-
pítja meg. 

113. (K G.) A tátraaljai egyházmegye, reámutatván arra, hogy 
a Horvát-Szlavonország területén levő ág. hitv. evang. egyház-
községek a magyarországi egyetemes egyháztól elszakadni és teljesen 
önálló és független országos egyházat óhajtanak alkotni, felterjesz-
tésében arra kéri a kerületi s ennek útján az egyetemes gyűlést, 
hogy ezen kérdéssel behatóan foglalkozzék és a bányai egyházkerü-
letet az e téren folytatott küzdelmében a legerélyesebben támogassa. 

A kerületi gyűlés az ügyet kizárólag a bányai egyház-
kerület és az egyetemes gyűlés hatáskörébe tartozónak tartja. 

114. (Sz. J.) Tárgyaltatott a gömöri egyházmegye felterjesztése 
a Luther-társaság támogatása tárgyában. Homola István előadó 
ismertetve a Luther-társaság áldásos működését, melynek nagygyá 
fejlődése csakis a támogatás hiánya következtében késik, hivat-
kozással az egyetemes közgyűlés 1910. évi jkvének 131. pontjára, 
mely a Luther-társaság erkölcsi és anyagi támogatására hívja fel 
az egyházi testületeket, javasolja, hogy a kerületi közgyűlés a tár-
saság áldásos és kívánatos működésének intenzivebb kifejtése érde-
kében összes az egyházkerület kebelében levő anyagyülekezeteknek, 
fő- és középiskoláknak 1911. évtől évi 8-koronás tagdíjjal való 
belépését tegye kötelezővé. 

A közgyűlés előadó javaslatát, jogalap hiányában, nem 
fogadja el, felhívja azonban a kerület összes tagjait a 
Luther-társaságba való belépésre, a társaság támogatására, 
teljes tudatában annak, hogy a társaságnak egyházi életünk 
fejlesztésére irányuló áldásos tevékenysége megérdemli a 
legmelegebb támogatást. 

115. (M. K) A liptói egyházmegye iskolaszéke — közelebbi 
konkrét adatok megjelölésével — bejelenti, hogy Sándor Lajos, 
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Liptóvármegye kir. tanfelügyelője, f. évi február hó 28-ikán Szent-
péteren tartott iskolalátogatása alkalmával a lelkésznek, mint iskola-
széki elnöknek a látogatásnál való jelenlétét megakadályozta. Az 
egyházmegyei iskolaszék a felsőbb e g y b ^ i hatóságok közbenjöttével 
való orvoslást kér. 

Az egyházkerületi közgyűlés a panaszt tudomásul 
veszi s elhatározza, hogy az esetet az egyetemes közgyűlés-
nek bejelentvén, felkéri, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumhoz intézendő felterjesztésben az ügy 
megvizsgálását s ennek eredményéhez képest orvoslást 
kérni méltóztassék. 

116. (Sz. J.) Tárgyaltatott a Czékus-család kérelme, melyben 
boldogult nagynevű püspökünknek, Czékus Istvánnak sírjánál, a kerület 
kegyelete által örök emlékezetül állított sírkőnek saját költségen 
való áthelyezését kéri. 

Czékus István jóságos lelkű özvegye f. évi július havában 
elköltözve az élők világából, porhüvelyét szeretett hitestársa mellé 
helyezték örök nyugalomra. A család, emlékének áldozva, azon 
kérelemmel járul a közgyűlés elé, hogy engedtessék meg a sírkő-
nek áthelyezése a két sír közé és a felirathoz néhány szerény szó 
vésetése annak megjelölése czéljából, hogy a nagy püspök és nagy 
asszonyának földi maradványai együtt aluszszák örök álmukat. 

A közgyűlés, világi elnök indítványára, kimondja, 
hogy a kérést készséggel teljesíti s az áthelyezési és egyéb 
ezzel járó költségeket viseli. Megbízza a rozsnyói ág. h. ev. 
egyház elnökségét a munkálatok végrehajtásával. 

Ez alkalommal is kegyelettel emlékezik Czékus Istvánra, 
kerületünk nagy püspökére, kinek nagy alkotásai ma is 
fennen hirdetik az ő lelkének erejét, tudását. Áldott legyen 
emlékezete! 

Kemény Lajos osgyáni lelkész a család nevében háláját és 
köszönetét fejezi ki a kerület áldozatkészségeért. 

117. (M.J Olvastatott a derencsényi anyaegyházközségnek a 
gömöri egyházmegye f. évi közgyűlésében 45. jkvi pont alatt hozott 
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határozata ellen benyújtott s a derencsényi anyaegyházközség és 
az eszterényi és pápócsi leányegyházak között az istenitiszteletek 
rendjére vonatkozó vitás ügyre vonatkozó felebbezése. 

Az egyházkerületi közgyűlés a gömöri egyházmegyé-
nek azt a határozatát, mely szerint kimondotta, hogy az 
eddigi jogszokással szemben a derencsényi lelkész Eszterény-
ben és Pápócson évenként 6 — 6 vasárnapon istenitiszte-
letet tartani köteles, megváltoztatja, s a nevezett anya-
egyházközség és leányegyházközségek jogviszonyában az 
eddigi gyakorlatot fenntartani rendeli, mert: az egyház-
megyei határozatban sem kifogásolt százados szokás meg-
változtatásába nincs szükség, mivel a leányegyházak az 
anyaegyházhoz való közelségüknél fogva annak templomát 
is látogathatják, holott az egyházmegyei határozat jóvá-
hagyása és életbeléptetése esetén a leányegyházakban tar-
tandó vasárnapi istenitiszteletek szaporításával a két leány-
egyházközségnél együttvéve is jóval erősebb anyaegyház-
községben kellene a vasárnapi istenitiszteletek számát 
kevesbbíteni s ezzel ott az egyházi élet erőteljességét esetleg 
csorbítani, a mi egyházi közérdekből mindenesetre nagyobb 
veszélyt jelentene, mint a leányegyházak néhány tagjának 
elégedetlensége miatt jelenleg még mutatkozó, de a régi 
gyakorlat fenntartásával remélhetőleg rövid időn belül 
megszűnő viszály. 

118. (1Vi. K) Tárgyalás alá vétetett a tátraaljai egyházmegyének 
Nagyszalókon 1911. évi augusztus hó 17-ikén tartott évi rendes 
közgyűlésének 41. sz. alatti határozata ellen Kottlár Sámuelnek, 
mint a késmárki ág. hitv. ev. egyház és iskola felügyelőjének be-
adott felebbezése. 

A felebbezést a közgyűlés elutasítja; a tátraaljai egyház-
megyei határozat azt a részét, a melylyel a késmárki egyház-
községet 1909. deczember 22-ik napján felvett javadalmi 
jegyzőkönyvek, a lakpénzre vonatkozóan pedig az 1907. 
évi XXVII. t.-cz. rendelkezésének megfelelően utasította a 
két megüresedett tanítói állás betöltésére — utalással a 

i 
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vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter űr 1903. évi 
29,751. sz., nemkülönben az 1907. évi 10,440. sz. rendele-
tére, de különösen az 1907. évi XXVII. t.-cz. 8. §-ának 
3. bekezdésére, s 11. §-ának 3. bekezdésére s végül az 
1907. évi 76,000. sz. val lás^és közoktatásügyi miniszteri 
utasítás 16. §-ára —/ helybenhagyja. 

A mennyiben pedig a tanítói javadalmazások anyagi 
forrásai a róm. kath. és izr. népiskolák államosítása foly-
tán az eddig élvezett városi szubvencziók elmaradásával 
csökkentek volna, s ekként az egyház anyagi ereje az 1909. 
évi deczember 22-ikén felvett javadalmazási jegyzőkönyv-
nek megfelelő tanítói törzsfizetés fedezését és biztosítását 
lehetővé nem tenné, utasítja az egyházközséget, hogy a 
tanítói fizetések fedezéséről saját hatáskörében, s az egyház-
község anyagi viszonyainak gondos mérlegelésével a ki-
egészítő államsegély kieszközlése iránt a szükséges lépése-
ket haladéktalanul tegye meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés átmenetileg tudomásul 
veszi az egyházközség azon intézkedését, hogy 1911. év 
szeptember hó 3-ikán tartott ülésében hozott határozatá-
val a betöltendő tanítói állások javadalmazása körül fel-
merült vita folytán ezen állásokat helyettes tanítókkal töl-
tötte be. Mindazonáltal kötelezi az egyházközséget arra, 
hogy ezen tanítói állások végleges betöltése iránt legkésőbb 
1912. évi jűnius hó 1. napjáig intézkedjék. 

119. (M.J Olvastatott a sátoraljaújhelyi egyházközség és az 
ennek kérelmét pártoló tiszavidéki egyházmegye f. évi közgyűlésé-
nek 67. jkvi pont alatt hozott felirata az iránt, hogy a sátoralja-
újhelyi lelkész kongruájából azon a czímen, hogy a kongrua életbe-
lépte előtt az egyházkerületi pénztár a sátoraljaújhelyi lelkészt előleg-
képen segélyezte, az 1911. évtől kezdve levonás ne történjék és illetve, 
hogy a jelenlegi lelkész minden további segély-visszatérítési köte-
lezettség alól felmentessék. 

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelemnek helyt ad 
s elrendeli, hogy a sátoraljaújhelyi lelkész részére az 1911-ik 
évtől kezdve a kongrua teljes összegben folyósíttassék. 
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120. (M. K) Olvastatott a szepesvárosi, tiszavidéki és hegy-
aljai egyházmegye felterjesztése a tandíjmegváltás ügyében. 

A szepesvárosi egyházmegye f. évi közgyűlésében kimondotta, 
hogy azokat az egyházközségeket, a melyek részére a tandíjmeg-
váltás összege még nem folyósíttatott, felhatalmazza arra, hogy a 
mennyiben a tandíjmegváltás a f. év végéig sem utalványoztatnék 
ki, az eddig szokásban volt tandíjat jövő évi január l-jétől kezdve 
beszedjék; egyúttal az egyházkerület és illetve az egyházegyetem 
útján felkérni határozza a kormányt, hogy a tandíjmegváltás összegét 
az illető egyházközségek részére mielőbb folyósítani szíveskedjék. 

A tiszavidéki egyházmegye felterjesztés intézését kéri az egye-
temes közgyűléshez oly czélból, hogy az ingyenes népoktatásról 
szóló törvény módosítását szorgalmazza a természetben adott, illetve 
teljesített szolgálmányoknak a tandíjhoz hasonló kárpótlása iránt. 

A hegyaljai egyházmegye felterjesztésében a püspökhöz fordul, 
hogy a tanterem-fűtési járulék folyósítása iránt saját hatáskörében 
gondoskodni szíveskedjék. 

Az egyházkerületi közgyűlés a szepesvárosi és a 
tiszavidéki egyházmegye előterjesztése alapján az egyetemes 
közgyűlést megkeresni határozza az iránt, hogy a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz a szepesvárosi egyház-
megye egyházközségeinek még ki nem utalványozott s  
mielőbb kiutalványozandó tandíjkárpótlása tárgyában fel-
terjesztést intézni s ugyanakkor az ingyenes népoktatásról 
szóló 1908:46. t.-czikknek a természetben adott, illetve 
teljesített szolgálmányok megváltására irányuló módosítását 
is szorgalmazni méltóztassék. A hegyaljai egyházmegye 
felterjesztését a fenti intézkedéssel elintézettnek jelenti ki. 

121. (Z. L.) Olvastatott Ambrózy Pál és Krebsz Ernő fogarasi 
áll. főgimn. tanároknak fogarasi magyar hitsorsosaik nevében is 
beadott kérelme a Fogarasmegyében lakó, de a magyar egyház-
egyetemhez tartozó ág. hitv. evangélikusoknak a tiszai egyházkerület 
szórványává kimondása, a szervezkedéshez szükségelt előkészületek 
engedélyezése és a fogarasi állami főgimnáziumban tanuló magyar 
fiúk hittanításának a szászoktól független szervezhetése tárgyában. 

9 
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A közgyűlés hazafias örömmel veszi tudomásul Foga-
rasmegyében lakó magyar hittestvéreinknek szervezkedési 
szándékát, s minthogy az érvényben lévő beosztás szerint 
az ország erdélyi részeibenMMcozó magyar hitsorsosok 
területileg egyházkerületünkhöz tartoznak, a kérvényt a 
további intézkedéseknek foganatosítása végett a Fogaras-
hoz legközelebb eső brassói magyar egyházmegye elnök-
ségéhez átteszi, jelentése a légközelebbi kerületi közgyűlésre 
elváratván. 

' 122. (D. E.) Olvastatott a szepesi városi egyházmegye f. évi 
közgyűlésének 11. jkvi pont alatt foglalt és a kerülethez felterjesz-
tett hármas indítványa: az iskolák felekezeti jellegének megóvására, 
az iskolai statisztikai adatok beküldésének határidejére és a tanítói 
slöjd-tanfolyamokra vonatkozólag. 

Intézkedés szüksége fenn nem forogván, a közgyűlés 
az indítványok tárgyalását mellőzendőnek találta. 

123. (D. E.J Tárgyalás alá kerültek a tiszavidéki lelkészi egyesü-
letnek az egyházmegye f. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 33. p. alatt 
foglalt határozatával a kerületi közgyűléshez felterjesztett alábbi 
javaslatai: 

1. a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 72. p. alatti 
határozat értelmében a theologiák tanári-kara által átdolgozott theol 
tanügyi szervezetre vonatkozó észrevételei és kívánalmai figyelembe-
vétel végett terjesztessenek az egyetemes közgyűlés elé; 

2. a reversálisokkal űzött tisztességtelen lélekvadászat meg-
szüntetése érdekében tétessenek lépések a vonatkozó törvény meg-
változtatása iránt; 

3. a reversálisoknak és áttéréseknek a két protestáns egyház 
közötti megszüntetése érdekében szerződés köttessék; 

4. a gyermekek vallására vonatkozó megegyezéseknek a házas-
ságkötési tanúsítványon való feltüntetése a minisztertől kérelmeztessék; 

5. a népiskolai könyvtárak evangyéliomi szellemű könyvtár-
typusokból szereztessenek be. 
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A közgyűlés kimondja: 
1. hogy a theol. tanügyi szervezet tárgyalásának a 

f. évi egyet, közgyűlésről való elhalasztása iránt az egyetem-
hez felir; Tiszavidék észrevételeit és kívánalmait pedig az 
egyházmegyei lelkészi értekezletekhez leterjeszti; 

2. a reversálisokkal űzött lélekvadászat megszünteté-
sére vonatkozó kívánalmat az egyetemhez felterjeszti; 

3. a két prot. egyház közötti áttérések megszüntetését 
kivihetetlennek tartván, a reversálisokra vonatkozólag a 
reformátusokkal megállapodásunk lévén, külön szerződés 
kötése felesleges; 

4. a házasságkötési tanúsítványon a gyermekek vallá-
sára vonatkozólag kötött megegyezésnek feltüntetése érde-
kében az egyetemhez a javasolt értelemben felír; 

5. a népiskolai könyvtártypusokat illetőleg elfogadja 
a Tiszavidék javaslatát és kimondja, hogy a mennyiben 
a Lampel Róbert czég által kibocsátott s miniszterileg is 
ajánlott népiskolai könyvtártypusok szelleme nem felel 
meg mindenben egyházunk különleges érdekeinek s a 
mennyiben megfelelő protestáns kiadványok már vannak 
és tudomása van arról is, hogy a Hegedűs és Sándor 
debreczeni czég protestáns férfiak közreműködésével szándé-
kozik protestáns szellemű ilyen könyvtártypusokat kiadni 
az egyházkerületben egyházakat felhívja, hogy népiskolai 
könyvtáraikat ezen egyházunk szellemével inkább meg-
egyező kiadványokból szerezzék be s esetleg a nevezett 
czég typusainak megjelenését várják be; mindenesetre 
pedig a már forgalomba hozott typusokat csak egyházunk 
érdekeinek megfelelő megrostálás után szerezzék és állít-
sák be. 

Evang. népiskolák államosítása esetén ezen prot. 
jellegű könyvtártypusok beszerezhetése szerződésileg ki-
kötendő. 

124. (Z L.) A mult évi kerületi gyűlés 107-ik pontja kapcsán 
elnökség bemutatja a gölniczbányai egyházközség iskolájának köz-

9* 
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ségesítésére vonatkozóan az egyházközség és a város képviselete 
által aláírt, a szepesi városi egyházmegye által pedig jóváhagyott 
szerződést. 

A közgyűlés arra való^lekintettel, hogy az elkésve 
beérkezett szerződés a jogügyi bizottság által már meg 
nem vizsgáltathatott, felhatalmazza az egyházkerületi elnök-
séget, hogy a szerződést, a mennyiben az a mult évi ker. 
gyűlés 107. jegyzőkönyvi pontjában foglalt feltételeknek 
megfelel, a jelen ker. jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával 
jóváhagyhassa. 

125. (Z. L.) Olvastatott a brassói magyar egyházmegyének 
f. évi jegyzőkönyve 27-ik pontjában foglalt határozata, melyben az 
esperességi lelkészi segélyegylet módosított alapszabályait jóváhagyta, 
s azoknak az egyházkerület által való megerősítését kéri. 

A jogügyi bizottság javaslatára 

a közgyűlés a bemutatott módosított alapszabályokat 
— miután azok nem ellenkeznek sem a törvénynyel, sem a 
felsőbb hatóságok szabályrendeleteivel — jóváhagyja. 

126. (M. K) Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumnak 1911. május 24-ikén 49,731. sz. a. kelt rendelete, 
mely szerint Klein Mihály árvanagyfalusi tanító javadalmáról 1908. 
évi aug. 10-ikén felvett javadalmi jegyzőkönyvtől a jóváhagyást 
megtagadta, illetőleg nevezett tanító korpótlékigényét megállapította. 
Az árvanagyfalusi tanítót — korpótlék megállapítása és folyósítása 
iránti keresetével — az egyetemes egyházi törvényszék 1907. május 
14-ikén hozott jogerős ítéletével elutasította, ezzel szemben azonban 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium már 151,011/1908. sz. a. 
kelt rendeletével az egyetemes egyházi törvényszék ítéletét törvényes 
következményekkel nem járónak jelentette ki s felhívta az egyház-
kerület püspökét, hogy a tanító jogos igényének kielégítéséhez 
saját hatáskörében keressen utat és módot, nehogy az 1907. évi 
XXVII. t.-cz. 1. §-a alapján, mely a tanítók illetményeit közigazga-
tásilag biztosítja, közigazgatási úton legyen kénytelen gondoskodni. 
Az egyházközség és a tanító közötti vitás ügy békés úton kiegyen-
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líthető nem lévén, a közigazgatásilag megállapított korpótlékkövete-
lés behajtása Árvavármegye közigazgatási bizottságának 716/1911. sz. 
határozata alapján közigazgatási úton tényleg folyamatba is tétetett, 
mely eljárás ellen az árvanagyfalusi egyházközség most az egyház-
kerületi közgyűléstől vár orvoslást. 

Tekintettel arra, hogy az 1907: XXVII. t.-cz. 3. §-a 
szerint a korpótlék az alapfizetésbe be nem számítható, 
és hogy ennélfogva az árvanagyfalusi tanító korpótlék-
igényének megállapításánál és az esedékes összegek be-
hajtásánál a minisztérium alakilag törvényesen járt el, az 
egyházkerületi közgyűlés a minisztérium rendeletét tudo-
másul veszi; figyelemmel azonban arra, hogy a jelen 
esetben a minisztérium és a közigazgatási hatóságok intéz-
kedése és eljárása egy egyetemes egyházi törvényszéki jog-
erős ítéletnek hatályosságát zárja ki, az összes ügyiratok 
kapcsán az esetet az egyetemes közgyűlésnek tudomás-
vétel s esetleges intézkedés végett bejelenteni határozza. 

127. (K G.J Brassói főesperes jelenti, hogy Sepsiszentgyör-
gyön a reá bízott vallástanítást egymaga nem tudja ellátni, a miért 
is arra kéri az egyházk erületiközgyűlést, hogy a költségekről a maga 
hatáskörében gondoskodjék, s a teendőket a segédlelkészi állást 
rendszeresítő brassói egyházközségre bízza. 

A kerületi közgyűlés a költségekről a közalap terhére 
való gondoskodást az egyházkerületi elnökség figyelmébe 
ajánlja. 

128. (K G.) A közgyűlés tárgysorozata letárgyaltatván, egyház-
kerületi felügyelő hálás köszönetet mond elnöktársának, a püspök-
nek a közgyűlés gondos és fárasztó előkészítéseért, a kassai I. és 
II. egyházközség egyházi és világi elnökeinek és tagjainak a szives 
vendéglátásért, a közgyűlés tagjainak és a kerületi tisztviselőknek 
eredményes munkájáért; viszont a püspök lerója háláját az egyház-
kerület felügyelője előtt, a ki gyengélkedő egészségi állapotában is 
példát adott a magas fokon álló kötelességérzetből, s bölcs, ki-
tartó és tapintatos elnöklésével reá nézve is felejthetetlenné tette a 
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püspöksége alatt tartott első rendes közgyűlés lélekemelő lefolyását. 
Végül elnöklő püspök buzgó imában fordul a kegyelem urához, 
hogy hálát adjon a megsegítő kegyelemért és lelki ajándékokért és 
áldást kérjen a közgyűlés immár befejezett munkájára. 

Ezzel a közgyűlés berekesztetett. 

Kelt mint fent. 
•k 

Jegyzették a jegyzők neveinek a tárgyak sorszámainál kitett 
kezdőbetűi szerint: 

Korbély Géza (K. G.), 
egyházkerületi egyházi főjegyző, 
egyszersmind e jkv. szerkesztője. 

Kemény Lajos (K. L.), 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dómján Elek (D. E.), 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dr. Zelenka Lajos (Z. L.), 
egyházkerületi világi főjegyző. 

Dr. Mikler Károly (M. K.), 
egyházkerületi világi jegyző. 

Szentiványl József (Sz. J.), 
egyházkerületi világi jegyző. 

Hitelesítették a jegyzőkönyv 3-ik pontjában nyert megbízatá-
suknál fogva 

Mlskolezon, 1911. október 10-ikén 

Geduly Henrik, 
püspök. 

Korbély Géza, 
egyházkerületi egyházi főjegyző. 

Kemény Lajos, 
egyh. jegyző. 

Dómján Elek, 
egyh. jegyző. 

Gyürky Pál, 
biz. tag. 

Dr. Zelenka Lajos, 
vil. főjegyző. 

Medveezky Sándor; 
egyházkerületi felügyelő-helyettes. 

Dr. Mikler Károly, 
vil. jegyző. 

Szentiványi József 
vil. jegyző. 

Kübecher Albert, 
biz. tag. 

Simkovies János, 
biz. tag. 

Hronyéez József 
levélt, irodavezető. 
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I. melléklet a jegyzőkönyv 4. pontjához. 

Részvétirat Zelenka Pál özvegyéhez. 

Méltóságos Asszony! A tiszai ágost. hitv. evangélikus egyház-
kerület a muló időben soha, el nem muló gyászszal, fokozódó 
kegyelettel és örök hálával siratja lánglelkű vezérét, néhai áldott-
emlékezetű püspökét, méltóságos és főtisztelendő Zelenka Pál urat, 
a ki fenkölt lelkével, nemesen érező szívével és fáradhatatlan munkás-
ságával magyarországi evangélikus egyházunkat és nemzeti életünket 
nagy szellemi értékekkel gazdagította. Halálakor templomainkban, 
iskoláinkban és családi házainkban ajakról-ajakra szállt a bánatos 
zsolozsma: „Elesett a mi fejünknek k o r o n á j a . . . Ezért lett beteg 
a mi szívünk, ezért homályosodtak meg a mi szemeink." (Jer. sir. 
5. 16 — 17.) Azóta a sebeket hegesztő időben vigasztalólag hangzott 
közöttünk az ige: „Jertek, térjünk az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és 
ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!" (Hos. 6.1.) 
Vigasztalást kereső megnyugvással hajoltunk meg az élet és halál 
Ura előtt. De szent fájdalmunkról le nem mondottunk. Valahányszor 
összejövünk, mint egy gyászoló család tagjai, megújulnak a régi 
emlékek lelkünkben. A szeretet mindig azokkal van, a kiket szeretett. 
Ez indította egyházkerületünk 1911. szept. 27 —28-án Kassán tartott 
közgyűlésének tagjait arra a határozatra, hogy a gyászoló szűkebb 
családot részvétirattal keresse fel. 

Méltóságos Asszony! Együtt sirunk, együtt gyászolunk. De a 
nagy bánatban nagy vigasztalásunk is van. A megdicsőült főpásztor-
ról is elmondhatjuk a költővel: „Nem hal meg az, ki milliókra 
költi dús élte kincsét, ámbár napja múl; hanem lerázván azt, mi 
benne földi, egy éltető eszmévé finomul, mely fennmarad, s nőttön 
nő tiszta fénye, a mint időben, térben távozik; melyhez tekint fel 
az utód erénye, óhajt, remél, hisz és imádkozik". Esküfogadással 
áldozunk mi is az ő nagy lelkének, a melyben égő tűz volt az 
Istennek lelke. Óhajtjuk, hogy eszméi diadalmaskodjanak, szellem-
alakja a megdicsőülés fényében ragyogjon mindig a világ előtt. 
Reméljük, hogy életáldozatának példája lelkes követőkre talál. Hisszük, 
hogy az életnek küzdelmei és szenvedései után csendes békességet 
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adott neki az Ur az örökkévalóságban. Buzgón imádkozunk, hogy 
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vigasztalással kötözze be a gyászolók sebeit. Az Isten adjon a 
bánatban enyhülést, a szent emlékekben megnyugvást. 

Testvéries szívből jövő igaz részvétünk mellett, fogadja kiváló 
tiszteletünk őszinte nyilvánítását. I 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü le tedében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. október 10. 

Oeduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 
püspök. Korbély Oéza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

II. melléklet a jegyzőkönyv 4. pont jához. 

Köszönő-irat gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnöknek. 

Nagyméltóságú m. kir. Miniszterelnök úr! Tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerületünk 1911. szeptember 2 7 - 2 8 . napjain Kassán tartott 
rendes közgyűlése hálás érzéssel értesült arról, hogy néhai áldott-
emlékezetű főpásztorunknak, Zelenka Pál püspöknek halálakor Nagy-
méltóságod, bánatunkban osztozva, egyházkerületünket részvétirattal 
szíveskedett felkeresni. 

A nagy fájdalomban a velünk együttérző részvét megnyilat-
kozása lélekemelő hatással volt reánk. Egyházkerületünk igaz szív-
ből fakadó hálás köszönetet mond a nemeslelkű részvétért. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte kijelentését. 
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1910. október 10. 

Oeduly Henrik, Szent-Iványi Árpád,. 
püspök. Korbély Oéza, egyházkerületi felügyelő 

egyházkerületi e. főjegyző. 

III. melléklet a jegyzőkönyv 4-ik pontjához. 

Részvétirat gömöri Szontágh Pál családjához. 

Tiszai ágost. hitv. ev. egyházkerületünk 1911. szeptember 27 — 28. 
napjain Kassán tartott közgyűlése bánatos érzéssel értesült arról, 
hogy egyházi közéletünknek áldottemlékezetű nemes munkását. 
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Szontágh Pál urat az életnek és halálnak Ura az élethivatásnak 
nemesen megvívott küzdelmei és a boldogító szeretetnek szent áldozatai 
után a szenvedés hazájából az örök dicsőség hazájába magához 
szólította. 

A gyászolókhoz csatlakozva, az emlékezet szövétnekével a 
megboldogult életútján végigmenve, nagy időket, a haza-, egyház- és 
a hivatásszeretet, a hitbuzgóság és nemzeti művelődés munkaterein 
szent emlékeket láttunk mindenütt. A megdicsőült életideje értékes 
szellemi kincsek gyűjtésére, hivatása önfeláldozó betöltésére, egyháza 
felvirágoztatására, nemzete törekvéseinek előmozdítására, a társadalmi 
erők közczélra való egyesítésére és elsősorban családja boldogítá-
sára volt szentelve és élete példaadó szellemi örökségül maradt 
mindnyájunkra. Ez a vigasztalásunk. „Boldogok a halottak, a kik 
az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól és 
az ő cselekedeteik követik őket." (Ján. jel. 14. 13.) Az élet hűséges 
munkásainak útja a halhatatlanság világába vezet. Nemes büszkeség-
gel nézünk az égbe szállt, megdicsőült lélek után, mint a tanítványok 
nemes büszkeséggel néztek a mennybe szálló Jézus után. Napja 
letűnt, de sugarait örökségül hagyta nekünk. Az emlékezetben örök 
fénynyel világol előttünk. A viszontlátás reményében megnyugvásás 
változik keservünk. Buzgó fohászszal kérjük Istent, hogy irgal-
mas szeretettel enyhítse családi fájdalmukat. 

Igaz részvétünk, testvéries együttérzésünk tolmácsolása mellett 
fogadja Nagyságod kiváló tiszteletünk őszinte kijelentését. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. okt. 10. 

Geduly Henrik, Szentdványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

IV. melléklet a jegyzőkönyv 4-ik pontjához. 

Részvétirat özv. Czékus Istvánné családjához. 

Tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerületünk 1911. szeptember 
2 7 - 2 8 . napjain Kassán tartott közgyűlésén a soha el nem múló 
kegyelettel emlegetett nagy püspökünknek, Czékus Istvánnak és a 
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jócselekedetekben és alamizsnákban gazdag Thábita-léleknek emlé-
kezete együtt elevenedett meg a közgyűlés tagjainak lelkében, a 
midőn bánatos érzéssel értesültek arról, h ö j y özvegy Czékus Istvánné 
szül. Bauhoffer Vilma úrnő az Úrhoz költözött. 

Összeforrt szívvel jártak, a míg a boldogság napjai tartottak, 
az élet útain. Az egyik az apostolok és reformátorok hitének, a 
vértanúk hazaszeretetének, a törhetlen munkaerőnek megtestesítője 
volt, a másik az ihletésnek, a szeretetnek Geniusa, a kinek nyomá-
ban az eszményi világnak sejtelmeivel, a hitben megnyugvást talált 
béketűrésnek érzelmeivel jártak az emberek. Szerető sziveknek nem-
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csak az élete, hanem az emléke is áldás. Áldással virrasztunk a 
hitben és szeretetben, a szent eszmények kultuszában és a ritka 
egyéni műveltségben példát hagyó női léleknek sírja felett, a ki 
szárnyat tudott adni férje lelkének és özvegységében a krisztusi szenve-
dés és béketűrés papnője volt. Kegyelettel és részvéttel osztozunk 
a gyászoló család nagy bánatában. A kegyelem Istene vigasztalja 
a könyhullatókat. Legyen áldott a megdicsőültnek emlékezete mi-
közöttünk mindörökké. 

Fogadják testvéri részvétünk és igaz tiszteletünk benső kifeje-
zését szívesen. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. okt. 10. 

Qeduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

V. melléklet a jegyzőkönyv 4-ik pont jához. 

Részvétirat a bányai evang. egyházkerülethez. 

Méltóságos és főtisztelendő Egyházkerület! Tiszai ágost. hitv. 
evang. egyházkerületünk 1911. szeptember 2 7 - 2 8 . napjain Kassán 
tartott közgyűlésében, a midőn hivatalosan is jelentést kaptunk arról, 
hogy magyarországi evangélikus Sionunk büszkesége, a ki messze 
kimagaslott nagyjaink között, méltóságos és főtisztelendő Sárkány 
Sámuel püspök Úr hosszú évtizedeknek áldásos munkája után, a 
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minden élők útján az Úrhoz pihenni tért, a próféta kesergő szózata 
járta át lelkünket. „íme az Úr, a seregnek ura elveszi a bírót és 
prófétát, a jóst és öreget!" (Es. 4. 3.) 

Próféta vala a megdicsőült, vallási és nemzeti eszmék prófé-
tája, a kinek igen szép és ékes korona vala az ő vénsége, mert 
az igazságnak útában találtatott, a ki szárnyra kelt mint a saskeselyű, 
futott és nem fáradott el, mert ereje az Úrban való bizodalomban 
megújult és a ki szelid és jószívű vala, mint János, a szeretet 
apostola. 

Gyászoló egyházkerülete és családja fájdalmában igaz részvéttel 
osztozik a mi egyházkerületünk is. A nagyok halála az egész or-
szág és minden egyház gyásza. De hála a kegyelem Urának, vigasztalást 
is hirdet az ige. Békességgel ment el az Úrhoz és jó vénségben 

r Ŕ 

temettetett el. Es „A kik sokakat az igazságra visznek, miként a 
csillagok, örökkön örökké fénylenek". (Dán. 12. 3.) Fényljék az ő 
életének világossága is egyházában. Legyen áldott emlékezete mi-
közöttünk. 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. okt 10. 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

VI. melléklet a jegyzőkönyv 4-ik pont jához. 

Részvétirat a tiszántúli ref. egyházkerülethez! 

Méltóságos és főtisztelendő Egyházkerület! Tiszai ágost. hitv. 
evang. egyházkerületünk 1911. szeptember 27 —28-ikán tartott köz-
gyűlésében, a mikor hivatalosan is hírt kaptunk arról, hogy a tiszán-
túli ref. egyházkerület püspöke, mélt. és főtiszt, dr. Erőss Lajos püspök úr 
meghalt, viharzúgásaként járta át lelkünket a bús próféczia: „Ezt 
mondja az Úr : ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős 
se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával". 
(Jer. 9. 23.) „Nem az erőseké a viadal és nem a bölcseké a kenyér 
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és nem az okosoké a gazdagság — hanem idő szerint és történet-
ből lesznek mindezek. Nem is tudja az ember az ő idejét." (Préd. 
9. 1 3 - 1 4 . ) 

Valóban, megnehezült az idők viharos járása felettünk. Halnak, 
halnak, egyre halnak, szine-lángja a magyarnak. Valóra vált a bús 
próféczia: „Keserves halállal halnak meg a nagyok és kicsinyek e 
földön". (Jer. 16. 4. 6.) És azután az erőnek, a bölcseségnek és a 
szellemi gazdagságnak csak emlékezete marad meg és mennél nagyobb 
fény nyel ragyogott, világolt és melegített a tüzes lélek a maga köré-
ben, annál nagyobb lesz a sötétség el hamvadása után. 

Messze világló vallási és nemzeti oltári tűz lobbant el a meg-
dicsőült lelkében. Nagy erő roppant össze. Lánglelkű apostol szállt 
fel az égbe. De az ég nem rejti el a hősöket, az apostolokat. A 
nagyok utódaik és követőik lelkében folytatják életüket. Részvétünk 
kifejezése meilett ebben a hitben keresünk vigasztalást. Az Úr ke-
gyelme enyhítse a mélt. és főt. gyászoló egyházkerület fájdalmát. 
Isten óvja, védje, vigasztalja mindnyájokat. 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 

Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. okt. 10. 
Qeduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 

püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 
egyházkerületi e. főjegyző. 

VII. melléklet a jegyzőkönyv 4-ik pontjához. 

Udvözlő-irat a tiszáninneni ref. egyházkerülethez. 

Méltóságos és főtisztelendő Egyházkerület! Tiszai ágost. hitv. 
evangélikus egyházkerületünk 1911. szept. 27 — 28. napjain Kassán 
tartott közgyűlése, megemlékezve a mélt. és főt. tiszáninneni refor-
mátus egyházkerület gyászt felváltó, új lel ki vezérben gyönyörködő 
nagy öröméről, lelkes együttérzéssel határozta el, hogy mélt. és főt. 
Fejes István püspök urat egyházkerületével együtt igaz tisztelettel 
és szives áldáskivánással üdvözli és a megkötött szövetségre Isten 
kegyelmét kéri. 

Messze kimagasló nagy érdemek koronázó-ünnepe volt a be-
iktatás, a melyen egyházkerületünk küldöttsége együtt örvendezett 

r 

az ünneplőkkel. Évtizedeknek egyházi közéletünkben mély nyomokat 
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hagyó lelkes munkásságáért font babérkoszorút egyházkerülete a 
fenkölt lelkű, nagytudású költő-főpásztor homlokára. Buzgó fohász-
szal fordulunk az egek Urához, hogy a miért egyházias és hazafias 
lelkülettel munkálkodnak, minden törekvésükön Istennek áldó ke-
gyelme nyugodjék minden időben. 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel vagyunk 

a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. okt. 10. 

Oeduly Henrik, Szent-lványi Árpád, 
püspök. KorbéLy Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

VIII . me l l ék le t a j e g y z ő k ö n y v 4-ik p o n t j á h o z . 

Udvözlő-irat a tiszántúli ref. egyházkerülethez. 

Méltóságos és főtisztelendő egyházkerület! Tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerületünk 1911. szept. 27 — 28. napjain Kassán tartott köz-
gyűlése hivatalosan is lelkes örömmel fogadta a hirt, hogy a tiszán-
túli református egyházkerület bölcsesége az elárvult püspöki székbe 
mélt. és főt. dr. Baltazár Dezső püspök úr személyében új vezért 
választott, a ki a lelkészek és egyházak jövendőjét szívében hor-
dozva, mint az erejében feltámadó nap messze világló eszmékkel 
és hatalmas akaraterővel indul meg bevezetni népét a vallási sza-
badság, haladás, fejlődés és a nemzeti nagyság igéretföldére. A 
mikor a szövetséget kötő egyházkerületnek és főpásztornak testvéries 
szerencsekivánatainkat és szívből jövő üdvözletünket küldjük, égbe 
szálló fohászszal kérjük az egek Urát, hogy erős és hatalmas legyen 
az a jövendő, a melynek feladatai nagy lelkesedést és nagy remény-
séget gyújtanak a szivekben és Istennek kegyelme nyugodjék az 
új vezér életén és nemes törekvésein. 

Testvéries szeretettel és hazafias tisztelettel vagyunk 

a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Sajógömörön és Nyíregyházán, 1911. okt. 10. 

Geduly Henrik, Szent-lványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 
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IX. melléklet a jegyzőkönyv 62-ik pontjához. 

Az 1910. évi zárszámadás. 

Egyes Összes 
Közös kamatjövedelem volt 52,449-06 

Ebből kiadatott : 
Baldácsy-alapnak 194-20 
Máday-alapnak 307-72 
Czékus-alapnak 54-60 
A. B. C.-alapnak 42-68 
Közigazgatási pénztárnak .. .. 4 ,80687 
Zsedényi-alapnak 1,703-72 
Stenczel-Nendtvich-alapnak .. 71290 
Tudományi pénztárnak 4,791-48 
Tanítóképzői pénztárnak 10,812-14 
Nyugdíj intézeti pénztárnak .. 17,56973 
Árvaházi pénztárnak .. . . ' . . .. 4,054-55 
Letét-alapoknak 7,398-47 52,449-06 

Közös számla : 
Az öt főalapból és áll. dotáció-

ból bevétel 8,46186 
Tisztviselők díjazása 5 ,700- -
Kötelezett illeték 1,437-84 
Útiköltség 669-70 
Posta és vegyesekre 474-32 
Rendkívüliekre 180-— 8,46186 

Közigazgatási pénztár: 
Egyet, közalap és tűzkár-letétből 3,600-— 
Állami dotációból 5,000*— 
Államsegélyből 15,779-33 
Közös kamat jövedelemből .. .. 4,806-87 
T ö b b czímen bevétel 727-32 29,91352 
Tiszti fizetésekre 19,352--
Közös költségekre 751-42 
T ö b b czímen kiadás 9,810-10 29,913-52 
Vagyon, mint volt 
Baldácsy-alap: bevétel 10,194-20 

« kiadás 10,163.33 
f 

Ev végével maradvány 30.87 
Mult évi vagyon maradvány .. 4,855-14 

Tiszta vagyon 

78,658-49 

4,886-01 
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Egyes Összes Tiszta vagyon 
Máday-alap: bevétel 400*— 

„ kiadás 400' — 
Vagyon, mint volt 7,692-90 
Czékus-alap: bevétel 54-60 
Mult évi vagyonmaradvány .. 1,365-56 1,420-16 

A. B. C-alap: bevétel 42-68 
Mult évi vagyonmaradvány .. 1,067-33 1,110-01 

Tudományi pénztár: 
Közös kamatjövedelemből .. .. 4,791-48 
Államsegélyből 23,454-28 
Egyet, pénztárból 14,300--
Közalapból 3 ,400- -
Vegyesekből 6,048-57 51,99433 

Tiszti fizetésekre 33 ,390- -
Közös költségekre 1,001-90 • 

Egyet, nyugdíjintézetre 2,567-78 
T ö b b czímen kiadás 15,034-65 51,994-33 
Vagyon, mint volt 127,020-93 

Theologiai Otthon: 
Államsegélyből . .. 5,203-88 
Lakbérből 3,890-— 
Adományokból 1,83142 10,925-30 

T ö b b czímen kiadás 10,925-30 
Zsedényi-alap: bevétel 1,703-72 

„ kiadás 1 ,700--
r 

Ev végével maradvány 3-72 
Mult évi vagyonmaradvány .. 42,593-03 42,596-75 
Stenczel-Nendtvich-alap: bev. 712-90 

„ kiadás 356-45 
ŕ 

Ev végén maradvány 356-45 
-Mult évi vagyonmaradvány .. 15,842-19 16,198-64 

Tanítóképzői pénztár: 
Közös kamatjövedelemből .. .. 10,812-14 
Államsegélyből 13,915-60 
Közalapból 1,600 -
Állami szem. pótlék 10,13333 
Vegyesekből „ 7,655-50 44,116-57 
Tiszti fizetésekre 2 9 , 2 5 4 ' -
Közös költségekre 1,502-84 
Lakbérekre 3,416" — 
T ö b b czímen kiadás 9,943-73 44,116-57 
Vagyon, mint volt 217,862-71 
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Kerületi nyugdíjintézet: 
Közös kamatjövedelemből . .. 
Vegyesekből 
Nyugdí jas tagoknak 
Közös költségre 
Vegyesekre 
ŕ 

Ev végén túl kiadás 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
Árvaházi pénztár: bevétel .. .. 

,i „ kiadás .. .. 
/ 

Ev végén túlkiadás 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
Távozó árvák letétje : bevétel 

„ „ kiadás 
r 

Ev végén túlkiadás : 
Mult évi vagyonmaradvány 
Egyetemes közalap: bevétel 
Kölcsönre 
T ö b b czímen 
ŕ 

Ev végén túlkiadás 
Mult évi vagyonmaradvány 
Egyet, nyugdíjalap: bevétel 

„ » kiadás 
Államsegély: 

ŕ 

Állampénztárból 
Kamatból és maradvány .. 
Kölcsön közalapból 
Kiadás 

Közigazgatási államsegély: 
Egyet, pénztárból 
T ö b b czímen 
Kiadás 
Év végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
Tanárok államsegélye: bevétel 

„ „ kiadás 
ŕ 

Ev végével maradvány 
Mult évi maradvány 
Kongrua-államsegély: bevétel 

kiadás 
/ 

Ev végével maradvány 
Mult évi maradvány 

Egyes Összes 

17,56973 
79583 18365-56 

24,255-91 
2,442-13 

846 81 27,54985 
9,184-29 

320,22401 
16,674-11 
19,598-44 
2,924-33 

59,972-23 
68-25 
70-50 

2-25 
1,573-88 

22,90508 
1,453-09 

23,94309 25,396-18 
2,49110 

16,127-35 
31,90136 
31,901-36 

69 ,878--
4 0 0 - -

1,45309 71,73109 
71,73109 

40 ,000--
810-72 40,81072 

9 38,25422 
2,556-50 

10,26813 
50,79999 
50,51667 

283-32 
3,075-05 

79,130-81 
79,031-47 

99-34 
1,44113 

Tiszta vagyon 

311,039-72 

57,04790 

1,571-63 

13,636-25 

12,824-63 

3,35837 

1.54047 
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Egyes Összes Tiszta vagyon 

Theologiai letét: bevétel .. 
kiadás. . .. 

Év végével túlkiadás 
Mult évi maradvány 
Vegyes letét: bevétel 
Mult évi vagyonmaradvány 
Egyházker. közalap: bevétel 

kiadás 

Év végével maradvány .. .. 
Mult évi vagyonmaradvány 
Tüzkár-letét: bevétel 

kiadás 
Év végével maradvány .. .. 
Mult évi vagyonmaradvány 
Egyet, névtár-letét: készlet 
Kong. kézikönyv-letét: bevétel 
Törvényszéki letét: bevétel .. 

kiadás. . .. 
ŕ 

Ev végével maradvány 
Mult évi vagyonhiány 
Hiány 
Tanítói utasítás-letét: készlet 
Feketehegyi imaház-letét: bev. 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
Theol. Otthon letét: bevétel .. 

kamatjövedelem 
Reformáczió - emlékalap : bev. 
Adócsökkentési alap: bevétel 

„ „ kiadás 
Vértanú-füzetek letét: készlet 

hátralék 
Chorálkönyv-letét: készlet .. .. 

Latinák Rudolf-alapítvány: 
Eperjesi jogakadémiának .. .. 
Eperjesi theologiának 
Egyházkerületnek 
Rozsnyói árvaháznak 
Hagyatéki illetékre kiadás .. . 

50,000"-
25,000--
25,000--

5 ,000--

744-60 
2,139-78 
1,395-18 
4,865-03 

803-46 
3,399-02 
7,629-88 
6,453-77 
1,17611 
2,31007 

23,73899 
23,63693 

102-06 
2,173-69 

18--
31-40 

194-38 
180-48 

13-90 
415-37 
401-47 

18-

795-12 
5,293-70 
1,579-84 

346-26 
104"— 

122,416' — 
122,416' — 

1,460--
1,181-40 
1,962--

105,000--
2,480-10 

3,469-85 

4,202-48 

3,486-18 

2,275-75 

6,088-82 

1,926-10 
104' — 

102,519!90 

10 
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Egyes Összes 
Haskó György hagyományai: 

bevétel V / 10,000--
kiadás 2,19520 

4 7,804-80 
Mult évi vagyonmaradvány .. 22,261-58 

Elszámolások letétje: bevétel 34-63 
kiadás 1 ,212--

hiány .. 1,177-37 

Gyámintézeti pénztár: bevétel 6,424-17 
kiadás 5,77153 

r 

Ev végén maradvány 652-64 
Mult évi vagyonmaradvány .. 8,61625 
Nyomtatványok letétje 
Értékpapírok árf.- kiilömbözete 

Törvényszéki letétnél és elszá-
i 

molások letétnél hiány .. .. 
Vagyon 1910. decz. 31-ikén .. 
Előző év végén vagyon vol t . . 
Vagyonapadás 

Szaporodott a vagyon: 

Zsedényi-alapnál 3 7 2 
Stenczel-Nendtvich-alapnál. . .. 356-45 
Baldácsy-alapnál 30-87 
Czékus-alapnál 54-60 
A. B. C.-alapnál 42-68 
Tűzbiztosításnál 102-06 
Gyámintézeti alapnál 652-64 
Feketehegyi imaház-alapnál .. 795-12 
Haskó-féle alapnál 7,804-80 9,83294 

Tiszta vagyon 

30,066-38 

9,268-89 
621-84 

3 .000- -
Összesen 1.065,49576 

1,578-84 
1.063,916-92 
1.071,762-22 

7,845-30 

Apadt a vagyon: 

Nyugdí j intézeti alapnál 9,184-29 
Árvaházi alapnál 2,92433 
Távozó árvák alapnál 2-25 
Letét-alapoknál 3,097*27 
Latinák-alapítványnál 2,480" 10 17,68824 
Apadás, mint fent 7,845*30 
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Vagyon-összesítés: 
Közigazgatási pénztár tőkeszámláján 
Tudományi a a 
Tanítóképző „ « 
Nyugdíjintézeti )) 9i 
r 

Árva házi n a 
Zsedényi a a 
Stenczel-Nendtvich-pénztár tőkeszámláján 
Máday , „ 
Baldácsy „ 
Czékus „ 
A. B. C. 
Távozó árvák „ 
Tűzkárbiztosítás „ 
Letétek „ 
Gyámintézeti „ 
Feketehegyi imaház „ 
Latinák-féle „ 
Haskó-féle „ 

Összes vagyon 

Tiszta vagyon 

78,658-49 
127,020-93 
217,862-71 
311,039-72 

57,047-90 
42,596-75 
16,198-64 

7,69290 
4,886-01 
1,420-16 
1,110-01 
1,571-63 
2,275-75 

46,591-33 
9,868-89 
6,08882 

102,519-90 
30,066-38 

Ezen vagyonkimutatás 
Alapító-leveleken 
r 

Értékpapírokban 
Pénzintézeti betétekben 
Kötvényeken 
Ingatlanokban 
Ingóságokban 
Kamatok: alapító-leveleken .. 

„ értékpapíroknál .. .. 
u kötvényeknél 
„ nyugdíjnál 
u tisztviselőknél .. .. 

járulék: nyugdíjas tagok 
„ tűzkárbiztosítás 
„ közalapnál 

Folyószámla: árvaház 
a tanítóképző .. .. 
u Theol. Ot thon .. 
„ tisztviselőknél .. 
« tűzkár-előleg .. 

el van helyezve 
3,820- -

312,494--
117,283-79 
405,554-84 
193,20239 

8,854-70 
83-36 

695-49 
5,227-91 
1,15992 

1 2 - -
3 ,246- -
1,499-28 

158-90 

629-79 
33603 

1,451 — 
1,785-50 

595-05 

1.063,916-92 

839,152-63 

202,05709 

7,178-68 

4,904-18 
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Folyószámla: Gazdák szövet-
kezete 

», tanítói utasítás .. 
v névtár, kongrua-

könyv 
» vért.-füzetek .. .. 
„ zenekönyvek. . .. 

Készpénz postatakarékp.-nál .. 
Készpénz 1911. évre 

Tiszta vagyon 

40-30 
1 8 - -

49-40 
2,641-40 
1,962 -

466-67 
64920 

9,508-47 

1,115-87 

Összes vagyon : 1.063,916-92 

Összeállította és kiadta Bányai Béla ker. pénztáros. 

Ezen számadásnak részletei az 1911. évi IV. körlevél füzetben már 
közölve lévén, itt csak az egyes pénztárak és alapok főbb tételei vannak 
kimutatva. 

Geduly Henrik, 
püspök. 

X. melléklet a jegyzőkönyv 62-ik pontjához. 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület 1912. évi költségelőirányzata. 

Közös pénztár. 

Elosztandó közös 
kamatjövedelem 45.000-

Közig, pénzt. 12% 
vagyis abban .. 

Máday-alap 307-72 
Baldácsy-alap .. .. 195 44 
Czékus-alap 
A. B. C.-alap .. .. 

56-80 
44-40 

45 .000 . -

Közig. pénztár .. 4,795-64 5 ,400"-
Tud. pénzt. 16% 

vagyis abban .. 
Zsedényi-alap .. .. l,703 -34 
Stenczel-alap .. .. 728"94 
Tud. pénztárnak .. 4,767'22 7 , 2 0 0 ' -
Tanítóképző pénz-

tárnak 2 4 % .. .. 10,800 -
Nyugdíj int . pénz-

tárnak 39% .. .. 17 ,750 ' -
Árvaházi pt. 9 % 
vagyis abban táv. 

árvák alapja .. 6284 
Árvaházi pénzt. .. 3,987-16 4,050'— 

" 45,000' — 



203 

Közigazg. állam-
segélyből 

Közigazg. pénztár 
12o/o 

Tud. pénztár 163/0 
Tanítóképző pénz-

t á r 2 4 ° / o 

Nyugdíj int . pénztár 
, 3Qo/o ' 

Árvaházi pénzt. 9 % 

2,200"-

8 0 4 - -
1,072"-

1,608 — 

2,613"-
6 0 3 - -

Pénztáros 3,000' 
Pénztári ellenőr .. 1,600' 
Pénztári irodatiszt 300' 
Számvevő 600' 
Pénzügyi bizotts. 

jegyző 200 
Pénztári, levéltári 

és püsp. iroda-
helyiség bérlete 1,100 

Fűtés és világítás 400 
Szolgabér 220 
Betörés elleni bizt. 52 
Pénzt, iroda eszk. 150 
Posta 220 
Útiköltség, szám-

vizsg. és tiszt-
viselők 

Ügyészi eljárásért 
Vegyes és rendk. 

5,700' 

8,900' 

1,772" 

370' 

6 0 0 - -
2 0 0 ' -
2 5 8 ' -

8 , 9 0 0 ' -

Közigazgatási pénztár. 
r 

Érettségi vizsga-
díjak 

Egyet, közalapból 
Közigazg. államse-

/ gélyből 
Államsegélyből . . .. 
Közös kamatjöve-

delemből 
Úti átalány Bal-

dácsyból 
Kerületi jegyző-

könyvekért 

500' 
2,400' 

5,600' 
18,466' 

4,767" 

100-

8 -

6,510 
4,800 
3,000 
5,000 
2,800 

500 
400 
100 

42 

Püspöknek 
Irodavezetőnek .. 
Másodlelkésznek.. 
2 missionáriusnak 
Irodasegédnek. . .. 
Főjegyzőnek .. .. 
Két jegyzőnek .. 
Levéltárosnak .. .. 
Énekvezérnek .. .. 
Kamat kollég 
Prot. irod. társ. .. 
Ösztöndí jban .. .. 
Útiköltségekre . ."^800 
N y o m d a 2,800 
Ker. gyűlés költs. 150 
Sajtóiroda 500 
Közös költs. 12°/o 804 
Nyugdíj járulék .. 500 
Könyvekre 50 
Vegyes 100 

185 
50 

750 

23,152-

985-

- 6 ,250- -

31.841-

1,454-
31,841-
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i 
Baldácsy-alap. 

Központi járulék .. 12,000'— Püspöknek '/«-ad 4 , 0 0 0 ' -
Kamatjövedelem .. 195'44 Segélyekre 5 , 6 0 0 ' -

Úti közigazgatási 
"pénztárba 100' — 

Vegyes lelkészi 
szolgálat 2 0 0 ' -

* Rendkívüli segély 2 , 2 0 0 ' -
Egyenleg 95'44 

12,195-44 12,19544 

Máday-alap. 
Közös kamatjöv. .. 307-72 Ösztöndíjra 400*— 
Theol. letétből 92"28 

4 0 0 - - 4 0 0 - -

Tudományi pénztár. 
Közös kamatjöv. .. 4,767'— Püspöknek 1,790 — 
Kamat kollég 285*- Csengeynek 6,800 -
Theol. tanároktól .. Draskóczynak .. .. 5,600' — 

egyet, nyugdí j ra 648*— Mayernek 6,800' — 
Ťheol. egyetemes Dr. Szláviknak .. 6,800' — 

szervezetre 14 ,300 ' - Deáknak 2 ,800--
Egyet. közalapból . . 3 ,400"- Dr. Obálnak .. .. 2 , 8 0 0 ' - 33,390 — 
Á l l a m s e g é l y b ő l . . . . 24 ,099"- Tót nyelv tanítás. 3 0 0 " -
Latinák-hagyaték Dékánnak 800.— 

kamata 3,900"— Énektanárnak .. ... 300" — 
Theol. letétből .. .. 3 0 0 " - Könyvtárra .. ... .. 8 0 0 " -

Belmissió és Ö n -
képzőkörnek .. 1 0 0 ' - 2,300 -

Egyet. nyugd. 6 
tanár után .. .. 1,752* — 

Theol. akadémia 
Pozsonvban .. .. 500' — 

Egyet, theolog. .. 6 , 0 7 3 ' - 8 ,325"-
Tápdai segély. . .. 1,000" — 
Prónay-alap kam. 162'— 
Kollég. közös .. .. 8 5 0 - - 2,012" — 
Útiköltségekre .. 1 ,600 ' -
Közös költs. 16% 1,072--
Latinák kamata 

jogakad 2,000"-
Latinák kamata 

leányisk 900' — 
Vegyes .. 100 — 

51,699-- 51 ,699--
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Államsegély 
Lakbérben .. 

Közös kamatjöv. .. 

Közös kamatjöv. .. 

Theologiai Otthon. 

6,685"-
4 .000- -

Otthon telekbér .. 
Fűtés, világítás, 

rendbentar tás .. 
Ingatlanba fekte-

tett tőkekamat-
megtérítés .. .. 

10.685-

Zsedényi-alap. 

1,703"- Segély és jutalom-
díj 

Egyenleg _ 
1 ,703 . -

Stenczel-Nendtvich-alap. 

728-— Püspöknek kamat 
fele 

Tőkésítésre 
^ 7 2 8 ^ 

1,200--

5 ,500- -

3 , 9 8 5 ' -
10,685"-

1,700-
3" 

1 ,703 ' -

364-
364-
7 2 8 " -

Beiratási díjak .. .. 
Közös kamatjöv. .. 
Országos nyugdí j -

járulék 
Gyakor ló- iskolá tól 
Közalapból 
Államsegélyből . . .. 
Telekbérben 
Állami tan. szem.-

pótlék 
Zenekönyvekből .. 
Vegyes 

Tanítóképző-pénztár. 

4,500" — Tisztifizetések: 
10,800-- korpótlék és la-

kásbér Becht .. 2,266-66 
4 5 2 - - Gamauf 3 ,680"-

7 5 - - Gerhard 3,480 -
1 ,600-- Kapi 3 ,240"-

20,782-72 Molitor 2 ,400"-
1 4 0 - - Liptai 1 ,600--

Reményik 2 ,760"-
13,400*- Reményikné .. .. 2 8 0 " -

6 0 - - Voháner 1,786-66 21,49332 
140"— Intézeti orvosnak. . 100 — 

Igazgatói tiszt.-díj 600"— 
Országos nyugdí j 

tanárok után .. 1,130' — 
Országos nyugdí j 

tanulók után .. 6 0 0 " -
Orsz. nyug. tanítói 40'— 2,470- — 
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Internátusi lakbér 2,700' — 
„ fűtés 7 0 0 - -
„ vi lágí tás . . .. 400' — 
» «szolgálat.. .. 350' — 
„ tisztántartás 150* — 
" gyógykezelés 150' — 
„ fentar tás . . .. 500' — 
„ vízdíj 1 0 0 - - 5 , 0 5 0 ' -

Taneszközök, 
szerek 500' — 

Nyomda , iroda .. 150' — 
Gyakorló-iskola 

tisztántartása .. 60' — 
Gyakorló-isk. tan-

eszközök 2 7 5 ' - 9 8 5 ' -
Kol lég iumnak ter-

mekért ; .. 700' — 
Kol légiumnak évi 

átalány 850' — 
Eperjesi I. egy-

háznak 500 — 
Eperjesi II. egy-

háznak 2 5 0 ' - 7 5 0 ' -
Tápdí j -segély .. .. 2,500' — 
Közös kiadás 2 4 ° / o 1 , 6 0 8 ' -
Úti-köl tségekre .. 350' — 
Ingat lanba fekte-

tett tőke-kamat 
, megtérí tése .. .. 1,66340 

Államtól személyi-
pótl. kiegészítés 13,400' — 

Adó 3 0 ' -
Vegyes J 1 0 0 ' -

51,949'72 51,949-72 

Á l l a m s e g é l y . 

Államtól bevétel .. 
Kamat jövede lem .. 
Államtól brassói 

egyházm 
Egyenleg m. hiány 

68,500"— Brassói egyház-
800*— megyének .. .. 

Jogakadémiának .. 2,800' — 
1,378*— Kerületi leány-

10,932-72 iskolának 2 ,800"-
Közigazgatási 

pénztárnak .. . .18 ,466--
T u d o m á n y i pénz-

tárnak 24 ,099- -
Theol . Ot thon 

pénztárának .. .. 6,685-— 

1378-

5,600-
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Tanítóképző pénz-
tárának 20,782-72 70,032-72 

Püspöknek 4,000"-
Luther-társaságnak 600* — 

81,610-72 81,610-72 

Közigazgatási államsegély. 

Egyetemes pénz-
tárból 

Kamatjövedelem 
Készpénz-marad-

vány 

40,000--
912-96 

12,824-63 

53,737 50 

Nyíregyháza, 1911. október 12. 

Püspöknek 
Irodavezetőnek .. 
Irodasegédnek.. .. 
Kerületi missioná-

riusnak 
Másodlelkésznek.. 
Ker. jegyzőknek .. 
Ker. pénztárosnak 
Ker. ellenőrnek .. 
Egyházmegyéknek 
Egyházmegyék 

káplánainak .. . 
Rendkív.: püspök 

helyettes t.-díj . 
Rendkív. th. tan 

termek átalak. . 
Rendkívüli tanító 

képző átalak. . 
Egyenleg 

2,000--
1,600--

400*— 

600 — 
600' — 
4 0 0 - -

1,800" — 
400'— 

25,700' — 

6,500"-

3,333-30 

3 ,000--

1,000--
6,404-

53,737-59 

Bányai Béla, 
ker. pénztáros. 

A kerületi árvaház költségelőirányzata 1912-re. 

B e v é t e l . 
Közös kamatjövedelem 9 % 4,000 — 
Tagsági járulékokból .. 450-— 
Pártoló-tagoktól 1 ,400 ' -
Iskolai gyűjtésből 800'--
Offertóriumból 500 -
Házi bevétel 5,000"-
Külföldről -----
Vegyesekből, nyomtatv 50' — 
Egyenleg, mint hiánylat 7,750" — 19,950 -
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K i a d á s . 

Tiszti és cseiédfizetésekre 2,400' — 
Internátus ^ .. 1 3 , 0 0 0 ' -
Házszámlán . 1,000' — 
N y o m da költség 2 0 0 ' -
A d ó - és nyugdíj i l leték " 150' — 
Leltárkieg. és javítások 500' — 
Ingat lanba fektetett tőke u. kamat 1,620 — 
Közös költség 9 % - a 7 5 6 0 ' -
Vegyes és kamattérí tés 520'— 19,950' — 

Rozsnyó, 1911. augusztus 26-ikán. 

Terray Gyula, Egyed Dávid, 
főesp. árvah. e. elnök, árvaatya. 

udvari tanácsos. 

Jegyzés . 1. Az egyházkerület mult évi közgyűlésének jegyzőkönyve a 199. oldalon 
18,477 kor. összegben állapítja meg költségvetésileg az árvaházi bevételek és kiadások fő-
összegét ; ez a szám azonban téves összeadás eredménye, mert a tételek összege, úgy a 
bevételi, mint a kiadási czím alatt valójában 19,477 kor. 

2. Külföldről segélyt nem várhatunk, megtagadták. 
3. A pártoló-tagok közül a rozsnyói Szerecsen-alap is elmarad évi 400 koronájával ; 

megtagadta, mert nincs rá fedezete. 
4. Az „internátus" czím alatt a kiadás magasabb előirányzását a drágaság okozta. 

A többi tétel megfelel - kevés különbözettel - a mult évi költségvetési tételnek. 

Nyíregyháza, 1911. szeptember 15-ikén. 
Qeduly Henrik, 

püspök. 
XI. melléklet a jegyzőkönyv 74. pont jához. 

A kerületi számvevőszék jelentése. 

Az egyházkerület i számvevőszék a hozzá felterjesztett számadásokat az 
előadók jelentései alapján f. é. szept. hó 26-ikán tartott ülésén tárgyalta s a 
következő határozatokat hoz ta : 

a) Á r v a . 1. Közigazgatási pénztár bevétele 2933 K. 53 f., kiadása 
2895 K. 76 f., ma radvány 37 K. 77 f., vagyona 206 K. 50 f. - 2. Papi 
özvegy-árva intézet bevétele 11,365 K. 67 f., kiadása 10,634 K. 55 f., pénz-
tári készlet 731 K. 12 f., vagyona 43,278 K. 49 f., a mely tú lnyomórészt 
magánfe leknél van elhelyezve; a kamat, egyesektől eltekintve, elég pontosan 
folyt be. — 3. A tanítói özvegy-árva intézet bevétele 5426 K. 28 f., kiadása 
4048 K. 33 f., pénztári maradvány 1377 K. 95 f., vagyona 32,799 K. 64 f., 
a mely úgyszólván egészen kötvényekben van elhelyezve. T ö b b e n egy évi 
kamattal vannak hátrálékban. Mind a három számadás különben helyes, s 
a számvevőszék jóváhagyta . 
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bJ Brassó. 1. A papi tized-Aap bevétele 11,406 K. 22 í., kiadása 
11,113 K. 86 f., készpénze 292 K. 36 f., vagyona 162,414 K. 88 f. -
2. Krizbai lefoglalt papi jövedelem vagyona 1542 K. 84 f. (-f- 67 K. 10 f.) — 
3. A gyámintézet bevétele 230 K. 40 f., kiadása 225 K. 40 f., maradvány 5 K. 
- 4. Közpénztár bevétele 7816 K. 65 f., kiadása 7124 K. 01 f., készpénze 
692 K. 64 f., vagyona 1501 K. 21 f., apadás 385 K. 76 f. - 5. Apáczai papi 
tized-kárpótlási tőke bevétele és kiadása 40 K., vagyona 1000 K. Az egyház-
megye a közpénztár vagyonát évről-évre fogyasztja. Az 1910. évben is 
385 K. 76 f. volt az apadás. Vagy ú j bevételi forrásról vagy a kiadások 
csökkentéséről kell gondoskodni . Az évi bevétellel szemben az útiköltsé-
gekre fordított 1361 K. nincs arányban, a mikor a költségelőirányzatban 
erre a czélra csak 830 K. volt felvéve. A kerületi számvevőszék a számadást 
jóváhagyta, de felhívja az egyházmegye figyelmét arra, hogy ez észrevétele-
ket megfontolás tárgyává tegye. Továbbá miután az egyházmegyei lelkészi 
segélyegyletet oly módon létesítette, hogy a Czékus-Eabinyi-alap 2854 K. 
14 f., az államsegély-alap 7893 K. 44 f., a Pap György-emlékalap 623 K. 
65 f., a Borcsáné- Baczon /-al a p 1342 K. 72 f., a dr. Borcsa Mihály-tm\éV-
alap 187 K. 90 f., az intercaláris-A&i) 3185 K. 39 f., a nyomtatványtár-alap 
3016 K. 08 f. vagyonát, vagyis hét alapnak összesen 19,103 K. 32 f. edd ig 
külön kezelt és gyümölcsöztetett vagyonát a segélyegyletnek á t enged te : 
felhívja a számvevőszék az egyházmegyét, hogy erre vonatkozó közgyűlési 
határozatát az E. A. 227. §-a értelmében, jóváhagyás végett az egyházkerü-
leti közgyűléshez terjeszsze fel, a segélyegylet alapszabályait mutassa be és 
a segélyegylet pénztári forgalmáról és vagyonáró l ' az 1910. évtől kezdve 
rendes számadást adjon. 

o Gömör. 1. Az egyházmegyei közpénztár bevétele 11,002 K. 11, f., 
kiadása 9082 K. 79 f., maradványa 1919 K. 32 f., vagyona 14,850 K. 93 f. 
( + 1259 K. 49 f.) Az államsegélyből künnlevősége öt helyen 1955 K. 60 f. 
— 2. Egyházmegyei nyugdíjintézet bevétele 4683 K. 98 f., kiadása 4585 IC 
93 f., készpénze 98 K. 05 f., vagyona 24,140 K. 17 f. (— 538 K. 92 f.) Bár 
mindössze 40 K. az évi özvegyi segély, a kamat és tagdíjakból az 1857 K. 
63 f. segélydíjakat nem képes fedezni, mert 49 tag veszi igénybe. — 3. Egy-
házmegyei domesztika bevétele 878 K. 11 f., kiadása 870 K. 32 f., marad-
vány 7 K. 79 f., vagyona 6813 IC 78 f. ( + 51 K. 64 f.) - a! Csetneki 
könyvtári-Azep bevétele 395 IC 34 f., kiadása 394 IC 40 f., maradványa 94 
f., vagyona 6888 IC 19 f. ( + 117 K. 40 f.) - b Chászár-féle könyvtár-
alap bevétele 99 IC 68 f., kiadása 87 IC 36 f., maradványa 12 K. 32 f., 
vagyona 2342 IC 90 f. (-f 52 K. 12 f.) - c Szontágh Az7-alapítvány tőkéje 
1336 K. 26 f. d) Latinák isk. alapítvány bevétele és kiadása 266 K. 92 f., 
vagyona 4151 K. 08 f. (— 43 K.) — e) Latinák Erigyes hagyománya. Be-
vétel és kiadás 2166 IC 58 f., vagyon 6577 IC 95 f. ( - 377 K. 60 f.) -
f ) Bartholomaeidesz Gyula-alap 256 K. 38 f. — g) Ratkósebesi szegény-alap 
bevétele 117 K. 91 f., kiadása 77 K. 44 f., készpénze 40 K. 47 f., vagyona 



210 

1951 K. 29 f. Kifogás alá esik, hogy a kamat kijegyzése végett 7 K. 22 f. 
fuvardíjat számít fel. — h) Gömöri internátus-alap. Bevétel 596 K. 33 f., 
kiadás 593 K. 46 f., maradvány 2 K. 87 f., vagyon 5538 K. 12 f. ( + 421 
K. 26 f.) — i) Szabadrendelkezési-alap. Bevétél 78 K. 81 f., kiadás 30 K. 
39 f., maradvány 48 K. 42 f. A tőke 2280 K. 95 f.-re emelkedett. -
k) Szontágh Andor-alap. A bevétel a tőkéhez csatoltatván, 855 K. 50 f.-re 
emelkedett. -- l) Kubinyi Géza-alap. Bevétel 147 K. 16 f., kiadás 71 IC 32 
f., maradvány 75 IC 84 f. (— 21 K. 82 f.) — 4. Sexty-pénztár bevétele 
14,788 K. 59 f., kiadása 14,767 K. 09 f., maradvány 21 K. 50 f., vagyon 
52,010 K. 26 f., ( + 130 K. 71 f.) Itt is kifogás alá esik a 29 K. fuvardíj a 
jolsvai takarékpénztárhoz. — 5. Papi magtár bevétele 1242 K. 03 f., kiadása 
1160 K. 88 f., maradvány 81 K. 15 f., vagyon 12,742 K. 92 f. ( - 98 K. 
66 f.) Rendeltetése papi özvegyek segélyezése, mely czélra 914 K. 96 fillért 
fordított. — 6. Gyámintézeti pénztár. Bevétel 842 K. 57 f., kiadás 964 K. 
26 f., túlkiadás 121 K. 69 f., tőke 7269 K. 61 f. 

A tőkék nagy része magánosoknál és egyházaknál van elhelyezve, a 
kamat, egy adóstól (Knóth Dániel) eltekintve, rendesen folyt be. A hátralé-
kok behajtásáról az esp. számvevőszék intézkedett. A számadások csak 
egy példányban lettek felterjesztve. — A kerületi számvevőszék a számadást 
jóváhagyta, de felhívja az esp. elnökséget, hogy a hiányzó második pél-
dányt f. é. deczember hó végéig juttassa a kerületi számvevőhöz. Egyúttal 
arra is kér intézkedést, hogy oly dolgokért (kamatbeírás vagy pénzösszeg 
felvétele), melyeket a posta 50 fillér költséggel elintéz, a kezelők fuvardí j-
jal ne terheljék az alapokat. 

d) Hegyalja. A közigazgatási pénztár bevétele 25,061 IC 80 f., ki-
adás 24,208 IC 21 f., maradvány 853 K. 59 f., vagyona 1974 K. 93 f. Leté-
tekben kezel 4348 K. 99 f.-t. A számadásból nem tűnik ki, hogy a tőkéket 
hol és miként kamatoztatják, csak a vagyonleltárból látható, hogy pénz-
intézetekben vannak elhelyezve, de a pénzintézetek nincsenek megnevezve. — 
A számvevőszék a számadást jóváhagyta azzal a felhívással,' hogy a tőke 
és kamat mikénti elhelyezése jövőre a számadás elején legyen kitüntetve. 

e) Kishont. 1. Közigazgatási pénztár bevétele 8231 K. 08 f., kiadása 
7848 K. 89 f., készpénze 382 IC 19 f., vagyona 11,694 K. 22 f. Apadás 
126 IC 94 f. Osgyán az összes járulékokkal (304 K. 14 f.) hátralékban van. 
Úgy leikészek, mint egyházak az egyetemes nyugdíjintézetnél hátralékban 
vannak. Szelcsán Mihálynál pedig a kamattartozás 200 K. tőke után 117 K. 
31 fillérre emelkedett. A számadás csak egy pé ldányban lett felterjesztve. 
- 2. A papi segély-egylet bevétele 14,671 K. 35 f., kiadása 13,899 K- 46 f., 
maradványa 771 IC 89 f., vagyona 38,750 K. 27 f. ( + 1263 K. 36 f.) 
Nagy a tagsági részvénytőke-hátralék (5 lelkésznél 2107 K. 70 f.) és a ka-
mathátralék. A számadás csak egy példányban lett felterjesztve. Hiányzik 
a tanítói segélyegylet számadása. — A számvevőszék a felterjesztett számadást 
jóváhagyta azzal a felhívással, hogy az egyházmegyei elnökség a közigazg. 
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pénztár és a papi segélyegylet számadásának második példányát a tanítói 
segélyegylet számadásával együtt — ez utóbbit két példányban — f. é. 
deczember hó végéig a számvevőhöz jutiassa el, a hátrálékok behajtásáról 
pedig szigorúan intézkedjék. 

f ) Liptó. 1. Egyházmegyei számadás. Bevétel 6373 K. 21 f., kiadás 
6328 K. 76 f., maradvány 44 K. 45 f., vagyon 748 K. 69 f. ( - 87 K. 44 f.) 
Hátrálék nincs. — 2. Lelkészi nyugdíj-intézet. Bevétel 13,022 K. 06 f., kiadás 
8547 K. 56 f., maradvány 4474 K. 50 f., oly összeg, a mennyit kamatozat-
lanúl hagyni nem szabad. A kamathátralék kötvények után 1833 K. 09 f. 
az évi kamat fele, az összesnek harmada. A vagyon 67,041 K. (-+- 211 K. 
46 f.) A számadást a pénztáros nem írta alá. — 3. Blaho-féle lelkészi ala-
pítvány bevétele 5004 K. 24 f., kiadása 4734 K. 51 f., készpénze 269 K. 
73 f., vagyona 32,777 K. 34 f. (-+- 426 K. 58 f.) Egy példánya a számadás-
nak magyar, a másik tót s nincs záradékkal ellátva. — 4. Jureczky Alajos 
Herman-ösztöudí]. Egy rövid magyar kivonathoz egy tót kivonat s részle-
tes tót kimutatás van csatolva. Ki a pénztáros vagy ki kezeli? meg nem 
állapítható. Nem fogadható el. — 5. Liptói missió. Bevétel 973 K. 14 f.,  
kiadás 795 K., vagyon 12,606 K. 16 f. ( + 178 K. 18 f.) A magyar példány-
nak is tót a czíme, a másik példány tót s záradék nélküli. — 6. Liptói 
ösztöndíj. Bevétel 171 K. 82 f., kiadás 40 K. s így a pénztári készlet 131 K. 
82 f., de a vagyonkimutatás szerint ez 198 K. 19 f., vagyon 3674 K. 
34 f. A számadás egyik példánya magyar, másika tót s záradék nélkül. — 
7. Segédlelkész-alap. Bevétel és kiadás 220 K. 42 f., tőke 5899 K. 38 f. 
( + 13 K. 96 f.) — 8. Tranovszky-alap bevétele és kiadása 100 K., tőkéje 
2428 K. 52 f. ( + 17 K. 81 f.) Hiányzik a tanítói özvegy-árva intézet szám-
adása. — A kerületi számvevőszék jóváhagyta az egyházmegyei számadást, 
a segédlelkész-alap és Tranovszky-alap számadását, a többit pótlás végett 
az egyházmegyéhez visszaküldi. Ezzel egyidejűleg felhívja az esp. elnöksé-
get, hogy a tanítói özvegy-árva intézet számadását felülvizsgálásra f. é. de-
czember hó végéig terjeszsze fel. Végül nem tartja megengedhetőnek a 
számvevőszék, hogy egyházi intézmények tőkéik egy részét a távol Horvát-
országban, ismeretlen pénzintézetben (Ópáznán a lelkészi nyugdíjintézet 2251 
K. 71 f. és a Tranovszky-alap 2417 K.) helyezzék el, a mikor a közvetlen 
közelségben elég megbízható pénzintézetet találnak. 

g) Sáros. 1. A közpénztár bevétele 8966 K. 77 f , kiadása 8962 K. 
16 f., maradványa 4 K. 61 f., vagyona 4559 K. 13 f. (+- 72 K. 26 f.) -
2. A segélyegyleti pénztár bevétele 5642 K. 73 f., kiadása 4311 K. 44 f., kész-
pénze 1331 K. 29 f., oly összeg, a milyet kamatozatlanul visszatartani nem 
szabad. Vagyona 38,475 K. 31 f. ( + 1587 K. 21 f.) - 3. A tanítóegylet pénztá-
rának bevétele 420 K. 99 f., kiadása 322 K. 12 f., készpénze 98 K. 87 f., 
vagyona 4585 K. 99 f. Mind a három számadást jóváhagyta a kerületi 
számvevőszék, mégis azzal a felhívással, hogy ügyeljen arra, miszerint feles-
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leges lőke ne heverjen a pénztárban s ne engedje kis egyházak tartozásait 
— mint Kükemezőnél 6 czímen 429 K. 04 f. — túlságosan felszaporodni. 

h) Szepesi városok. 1. Az^egyházmegye i pénztár számadása az 
ülés napján érkezett, ez okból erről jelentést tenni az ülésen már nem le-
hetett. — 2. A VII bányavárosi lelkészi nyugdíjintézet bevétele 4362 K. 
18 f., kiadása 4230 K. 18 f., pénztári maradványa 132 K., vagyona 23,791 K. 
63 f. (-R 512 K. 44 f.) Vagyonának javarésze távoleső mezővárosokban: 
Mátészalkán és Tiszapolgáron van elhelyezve. — c) A lelkészi nyugdí j -
intézet számadása nem került a számvevőszékhez. — A felülvizsgált VII 
bányavárosi számadás jóváhagyatott . 

i) Tátraalja. Az egyházmegye számadása 11,792 K. 48 f. bevételt, 
11,585 K. 54 f. kiadást és 206 K. 94 f. maradványt tüntet fel. Vagyona 
9678 K. 52 f. ( - f 687 IC 15 f.) Az 53 K. 05 f.-t kitevő Luther-alap csak 
jegyzetként szerepel a vagyonmér leg után, holott azt a vagyonmér legbe fel 
kellett volna venni. Kezeli az 1392 K. 29 f.-ből álló újtátrafüredi t emplom-
alapot, Alsólechnitz 1818 K. 06 f.-nyi letétjét és a tátralomniczi t emplom vagyo-
nát, mely ezidő szerint 4523 K. 31 f. — A számadást a kerületi számvevő-
szék jóváhagyta azzal, hogy jövőre a Luther-alap is a vagyonmér legbe 
beállítandó. 

k) Tiszavidék. 1. A közpénztár bevétele 24,889 K. 23 f., kiadása 
22,299 K. 88 f., maradványa 2589 K. 35 f., a melyből 2410 K. 57 f. tu la jdon-
kép postatakarékpénztári betét. A számadásban oly eltérések mutatkoznak, 
a melyek hibaszámba m e n n e k ; igy a közalap javára befolyt 1011 K. 63 f., 
de a kiadásnál az egyházmegye ebbeli tartozása csak 999 K. 27 fil.-nek 
van feltüntetve, és 999 K. 12 fillérrel leróva (kerületi pénztárnak.). Hátrá-
lék gyanánt 15 f. szerepel, holott ez tényleg 12 K. 51 f., vagy kerületi árva-
házra befolyt 100 K. 39 f., beszolgáltatva lett a kerületi pénztárba 92 K. 
39 f. s ennyinek van a kiadás b) czíménél az egyházmegye tartozása fel-
tüntetve. A tőkék mennyisége a számadás bevételeiből és kiadásaiból nem 
állapítható meg, csak a vagyonleltárból, holott a tőkéket mint követelést a 
számadásba „Tőkék" czím alatt ügy kell bevezetni, hogy már a pénztári 
forgalom tételeiből legyen megállapítható a tőkevagyon. A vagyon 13,427 
K. 21 fil.-ben van kimutatva, a mely összeg azonban változást fog szen-
vedni, ha a hibás tételek helyesbítve lesznek. — A számadást a kerületi 
számvevőszék jóváhagyta ugyan, de felhívja az egyházmegye elnökségét 
a hibák corrigálására. — 2. A hegyaljai és tiszavidéki nyugdíjintézet bevé-
tele 1042 K. 67 f., kiadása 1002 K. 18 f., készpénze 40 K. 49 f., vagyona 
22,860 K. 25 f. (-Ŕ 453 K. 61 f.). A számadás jóváhagyatott . 

I) A fő- és középiskolák közül Eperjes, Igló, Nyíregyháza és Rozsnyó 
számadásai helyeseknek találtatván, jóváhagyattak. Rimaszombat tévedésből 
nem terjesztette fel számadását, miért is ezen mulasztása pótlására felhívatik. 

Késmárk számadásában több számbeli hiba fordul elő, nevezetesen: 
23. lapon X/b. kimaradt a késedelmi kamat (60 K.) s a tartozás nem 8708 K. 
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69 f., hanem 8768 K. 69 f.; a 39. lapon II. Járulékok „Lerovás" összege 
nem 7500 IC, hanem 7560 K.; az 55. lapon a 99. tétel összege nem 601 K. 
77 f., hanem 601 K. 74 f.; a 67. lapon hibás a „Tartozás" rovatban az Át-
hozatal, a mely nem 12,617 K. 04 f., hanem 12,167 K. 04 f. A vagyonlel-
tárban a IV. czímnél a tőkék összege nem 297,500 K., hanem 297,100 K. 
s így az átvitel is hibás. A nyomtatott jelentésben is több összeadási hiba 
van, azért a számadás helyesbítés végett is visszaadatik. 

m) A rozsnyói kerületi leányiskola számadása arról tesz bizonyságot, 
hogy bevételeiből kiadásait nem képes fedezni. Ú j bevételi forrásokról kell 
gondoskodnia . A számadás különben jóvá lett hagyva. 

Végül felhívja a kerületi számvevőszék a számadások felterjesztésére 
kötelezett egyházi testületeket, hogy számadásaikat legalább 15 nappal a 
kerületi gyűlés előtt juttassák a számvevőszékhez, hogy módjában legyen 
az elnökségnek azokat idejekorán a referensekhez juttatni. 

Materny Lajos, 
számvevő. 



XII. melléklet a jegyzőkönyv 61 -ik pontjához. 

A tiszai ágostai hitv. evang. egyházkerület kimutatása a népiskolai közoktatás állapotáról 
az 1910—11-ik iskolai évben. 

Az egyházmegye T a n k ö t e l e s g y e r m e k v o l t 

hívei-
6—12 éves 13— 15 éves 6—15 éves 

n e v e nek 
száma fiú leány összesen fiú leány összesen fiú leány összesen 

f 
Árva . . . . 5256 351 330 681 128 137 265 479 467 946 

Brassó . . . . 20517 1086 1078 2164 422 383 805 1508 1461 2969 

Gömör . . . . 33772 2616 3626 6242 1056 919 1975 4017 4200 8217 i 
Hegyalja . . . 12900 707 711 1418 304 292 596 1011 1003 2014 

Kishont . . . 19947 1069 1061 2130 384 501 885 1453 1562 3015 

Liptó . . . . 35118 2008 2081 4089 779 813 1592 2787 2894 5681 

Sáros . . . . 15125 976 1013 1989 435 393 828 1411 1406 2817 

Szepesi városi . 16644 1081 1083 2164 457 359 816 1538 1442 2980 

Tátraalja . . . 10061 662 688 1350 277 256 533 939 944 1883 

Tiszavidék. . . 25033 1672 1462 3134 885 597 1482 2557 2059 4616 

Főösszeg 194373 12228 13133 25361 5127 4650 9777 17700 17438 35138 
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Tiszavidék .. .. 1430 1240 2670 376 433 809 195 175 370 356 352 708 62 131 193 — P 1 232 22 254 

Főösszeg 8554 8544 17098 3261 3138 6399 3190 3057 6247 1262 973 2235 664 928 1592 2 42 44 573 97 670 
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Tiszavidék .. .. . • 2 5 4 1 2 0 4 1 4 5 8 2 1 6 1 9 3 5 2 — 2 3 6 6 2 7 3 6 3 9 3 5 3 1 6 1 0 4 9 3 2 3 4 
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Árva 

Brassó* 

Göinör 

Hegyalja .. .. 
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Szepesi városi .. 
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Főösszeg 355 12 350 17 263 48 367 311 112 87 595 5583 318 1214 234 9640 4753 17850 21 31 

* Az iskolák államiak. 
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* Az iskolá 
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II 
24182 65269 297772 63452 160605 72164 ! 714187 
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* 
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38942 
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XIII. melléklet a jegyzőkönyv 75-ik pontjához. 

j e g y z ő k ö n y v . 

Felvétetett a tiszakerületi evang. egyh. gyámintézet 1911. évi 
szeptember hó 26-ikán Kassán; dr. Lorx Sándor világi és Materny 
Lajos főesperes, egyházi elnök vezetése alatt megtartott közgyűlésében. 

Jeien voltak: az egyházmegyei gyámintézetek elnökségei és 
kiküldött képviselői. 

1. Egyházi elnök jelenti, hogy Radvány István világi elnök 
betegsége miatt a gyűlésen részt nem vehet, ennélfogva felkéri a 
legidősebb egyházm. gyámintézeti világi elnököt, dr. Lorx Sándort 
a társelnöki szék elfoglalására. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul szeretett 
világi elnökének betegségét s mielőbbi gyógyulást kiván, 
— a helyettes-elnököt pedig melegen üdvözli. 

2. Egyházi elnök bemutatja Draskóczy Lajos gyámint. jegyző 
levelét, melyben jegyzői állásáról való lemondását bejelenti. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a lemondást, 
a gyámintézet érdekében teljesített szolgálatáért jkvileg 
elismerését és köszönetét fejezi ki. 

A jegyzői tiszt betöltését illetőleg azt határozza a 
közgyűlés, hogy az újonnan választandó egyházkerületi 
jegyzők egyikét fogja felkérni a gyámint. jegyzői teendők 
ellátására, a mai közgyűlésre pedig Banczik Sámuel lelkészt 
kéri fel jegyzőnek. 

3. Egyházi elnök évi jelentését a kővetkezőkben terjeszti elő: 

„Mélyen tisztelt gyámintézeti közgyűlés! 
Az első szó mai közgyűlésünkön nem lehet más, mint a 

kegyelet és emlékezet szava azon férfiú emiéke iránt, a ki nem-
csak munkása, hanem hosszú éveken vezére is volt a gyámintézet-
nek. Ott állott már bölcsőjénél is s előbb mint egyetemes jegyzője, 
majd elnöke, nem riadva vissza a munkától és a sokszor nehéz 
fáradalmaktól, eléggé meg nem becsülhető szolgálatokat tett a 
gyámintézetnek. Hogy a gyámintézet és a G. A.-egylet között 
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szorosabb a kapcsolat, melegebb a viszony, ez is az ő fáradozásának 
az eredménye. Magunk iránti kötelességet teljesítünk, ha azokat az 
érdemeket, melyeket néh. Zelenka Pál püspök a gyámintézet körül 
szerzett, méltányolva, néma sírjára a kegyelet czipruságát helyezzük 
s emlékét jegyzőkönyvünkben megörökítjük. 

Áttérve gyámintézetünk ügyeire, hálával kell megemlékeznem 
dr. Meskó László egyházm. felügyelő 200-koronás adományáról, 
melyet ezidén is, mint minden évben, a tiszavidéki esp. gyám-
intézet oltárára tett, valamint dr. Zelenka Lajos esp. gyámintézeti 
elnök 20 kor. adományáról, melyet a hegyaljai gyámintézetnek 
juttatott offertorium czímén, akadályozva lévén gyűlésén való rész-
vételben. Köszönettel tartozunk Draskóczy Lajos volt jegyzőnknek 
is, ki m. é. útiköltségét fel nem vévén, azt a tűzkárosult Rima-
kokovának ajánlotta fel. 

Örvendetes jelenség, hogy a gyűjtés eredménye évről-évre, ha 
nem is rohamosan, de mégis emelkedik. A mult évi 7975 korona 
21 fillérrel szemben a f. évi eredmény 821 ó kor. 40 fill., vagyis 
241 kor. 19 fillérrel több. Elismeréssel kell megemlékeznünk azon 
egyházakról is, a melyek 100 kor.-nál többet gyűjtöttek: így Götnör-
beti Dobsina (11751 kor.), Rozsnyó (15955 kor.); Hegyalján 
Kassa I. (33573 kor.), Miskolcz (166-50 kor.), Ózd (154*22 kor.); 
Sárosban Eperjes I. (14804 kor.); Szepesi városokban Gölniczbánya 
(147-70 kor.), Igló (448 60 kor.), Lőcse (204*49 kor.), Szepesbéla 
(11556 kor.); Tátraalján Késmárk (238'30 kor.); Tiszavidéken 
Debreczen (15139 kor.), Kölese (10815 kor.), Máramarossziget 
(105-52 kor.), Nyíregyháza (646-17 kor.) és Ungvár (12P50 kor.). 

De sokkal örvendetesebb volna az eredmény, sokkal több jót 
tehetnénk a segélyre szorult egyházakkal, ha a szép példát erejökhöz 
képest mindenhol követnék. Sajnos, mintha több helyen bizonyos 
közöny mutatkoznék a gyámintézet ügye iránt. Nagyon sok helyen 
nincs persely, nem volt offertorium, még több helyen nincs iskolai 
gyűjtés és egyáltalában semmit sem gyűjtött Boczabánva, Király-
lehota, Nagypalugya, Liptószentiván, Abos és Komlóskeresztes. 
Talán itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk és a holttetemek 
megelevenedjenek. Úgy legyen!" 

A közgyűlés mindenekelőtt kegyelettel örökíti meg 
jegyzőkönyvében néhai Zelenka Pál püspök emlékét, ki 
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gyámintézeti önzetlen munkásságával elévülhetetlen érde-
meket szerzett magának. 7 

Köszönettel adózik dr. Meskó László, dr. Zelenka 
Lajos és Draskóczy Lajosnak, a kiknek adományai az 
egyház iránti szeretetről tesznek bizonyságot. 

Végül sajnálattal veszi a közgyűlés tudomásul, hogy 
sok helyütt hiányzik még a gyámintézet iránti érdeklődés 
és áldozatkészség és elvárja, hogy jövőben a közönyösök 
is nagyobb odaadást fognak tanúsítani a gyámintézet iránt. 

2. Egyházi elnök bemutatja az egyházmegyénként eszközölt 
gyűjtés eredményéről összeállított kimutatást. 

a) B e v é t e l . 
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Tudomásul szolgál. 
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5. Elnökség bemutatja a kerületi p. ü. bizottság által meg-
vizsgált s rendben talált 1910. évi számadást a következőkben: 

B e v é t e l : 

Egyházmegyéktő l 4908 K. 31 f. 
Közös kamat jövede lemből 345 „ 44 „ 
Kamatjöv. alapítv. után 60 n — n 
Középiskolások gyűj tése 95 „ 61 „ 
Tiszavidéki egyházm. nőegylet gyűj tése .. 114 „ 77 „ 
Kerületi gyűlési offer tor ium 130 H „ 
Vegyes 38 „ 60 „ 
G. A-egy le tnek 200 „ — „ 
Jubiláris alapra .. .. 531 „ 44 a 

Összesen .. .. 6424 K. 17 f. 

K i a d á s : 

Egyetemes pénztárba küldve 3076 K. 45 f. 
Segély egyházaknak 2035 „ M 
Elnöknek úti és irodai 120 n u 
Postaköl tség 8 „ 64 „ 
Jubiláris alapra egyet, pénztárba 531 » 44 » 
Egyenleg 652 „ 64 „ 

Összesen .. .. 6424 K. 17 f. 

1910. évi vagyonkimutatás: 
Készpénzben egyházkerületi pénztárnál 652 K. 64 f. 
5 drb faipar-részvény, elsőbbségi 1000 n a 
Miskolczi Takarékegylet 16,557. sz. 

betétk. elhelyezve 7616 » 25 « 
Összes v a g y o n " " 9268 K. 89 f. 

A fenti vagyon az egyházkerület i pénztár mér leg-számláján a teher-
oldalon 15. tétel alatt van kimutatva. 

Miskolcz, 1910. deczember 31. # Burtisch Béla, 

ker. gyámint. pénztáros. 

A vagyonból az 1000 korona részvény-értéket tör lésbe kell hozni, 
mert annak nincsen ezidő szerint egy fillér értéke sem. 

Miskolcz, 1911. szeptember 11. 

Kiadta: Bumsch, pénztáros. 
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A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a pénztáros-
nak az önzetlen kezelésért köszönetet mond s a felment-
vényt neki a szokásos fenntartással megadja. 

6. Elnökség előterjeszti, hogy a számadás szerint a szabad-
rendelkezésre álló összeg 3349 kor. 65 fillér, melynek felerésze, 
1674 kor. 82 fillér az egyetemes gyámintézethez lévén felterjesz-
tendő, marad saját czéljaira 1674 kor. 83 fillér. A kerületi szeretet-
adományra pedig begyűlt 335 kor. 69 fillér. 

Közgyűlés az 1674 kor. 83 fillér összegből 64 kor. 
31 fillérrel a kerületi szeretetadományra begyűlt összeget 
400 koronára egészíti ki, 20 koronát kiutal az elnöknek 
irodai átalányul és 100 kor.-t útiköltsége fejében az egyet, 
gyámint. bizottsági ülésre és közgyűlésre, a többi 1490 kor. 
52 fill.-t segélyekül fogja kiosztani. 

7. Elnökség jelenji, hogy összesen 46 egyház folyamodott 
segélyért. 

A nagybizottság javaslatára segélyben részesülnek: 
400 kor.-val: Turcsok. 
100 — 100 kor.-val: Isztebne, Fűrészmező,Garamvölgy, 

Csanálos, Rimakokova, Vázsecz, Eperjes I., 11 lésfalu, Busócz, 
Máramarossziget, Melléte, Fancsal, Paloncza és Keresztfalu. 

ŕ 

70 kor.-val: Arvanagyfalu. 
90 kor.-val (Herman-féle): Szomolnok. 
45 kor.-val (Szentiványi-féle): Özörény. 

8. Elnökség jelenti, hogy a Palló-féle segélyt sorrend szerint 
ez évben egyházkerületünk egyik szegény egyháza fogja kapni. 
A soproni ev. egyháztanács felhívására a pályázatot szabályszerűen 
kiírta, a minek az az eredménye, hogy 9 folyamodvány érkezett be. 
Folyamodtak: Isztebae (Árva), Turcsok (Gömör), Újcsanálos (Hegy-
alja), Rimakokova (Kishont), Vázsecz (Liptó), Kapinémetfalu (Sáros), 
Eperjes I. (Sáros), Cselfalva (Sáros) és Kölese (Tiszavidék). 

A közgyűlés ezen segélyre első helyen Újcsanálost, 
második helyen Turcsokot, harmadik helyen Kapinémet-
falut ajánlja. 
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9. Elnökség jelenti, hogy az egyet, gyárnintézettől az 1910-ik 
évben a következő egyházak kaptak segélyt: Garamvölgy 600, 
Újesanálos 600, Szatmár 800, rozsnyói leányiskola 400, rozsnyói 
árvaház 200, Theol. Otthon Eperjes 200, Máramarossziget 200, 
Pétervágás 100, Hunfalu 100, Tapolyizsép 100, Sajókaza 100, 
Válykó 100, Kokova 100, Párnicza 100, Alsólechnicz 100, Fűrész-
mező 100, Murányhosszúrét 100 kor.-t. Összesen 4000 koronát. 

A közgyűlés hálával veszi tudomásul a jelentést s 
köszönetét fejezi ki az egyet, gyámintézetnek. 

* ~ 

10. Elnökség jelenti, hogy a mult közgyűlés óta az áldott 
G. A.-egylet a következő egyházakat részesítette segélyben: Abaúj-
szántó 29 kor. 25 fill., Alsóerdőfalva 117 kor., Alsókubin 327 kor. 
60 fill., Diósgyőr 222 kor. 30 fill., Eperjes (Theol. Otthon) 58 kor. 
50 fill., Garamvölgy 409 kor. 50 fill., Debreczen 702 kor., Hun-
falu 70 kor. 20 fill., Illésfalva 140 kor. 40 fill., Kispalugya 93 kor. 
60 fill., Kisszeben I. 482 kor. 04 fill, Kisszeben II. 87 kor. 75 fill. 
Kölese 351 kor. Liptói misszió 585 kor, Nagykároly 351 kor, 
Nyárasdomb 409 kor. 50 fill, Paloneza 29 kor. 25 fill, Rozsnyó 
(árvaház) 58 kor. 50 fill, Rozsnyó (leányiskola) 409 kor. 50 fill, 
Ruszkin 140 kor. 40 fill, S.-A.-Újhely 351 kor, Szomolnok 351 kor, 
Alsólechnicz 175 kor. 50 fill, Tokaj 409 kor. 50 fill, Ungvár 585 kor. 
Vizesrét 327 kor. 60 fill, vagyis 26 egyház és intézet összesen 
7,273 kor. 89 fillért kapott. 

A közgyűlés mély hálával fogadja a szép adományt 
s köszönetét az egyet, gyámintézet útján juttatja a testvér-
egylethez. 

11. Elnökség jelenti, hogy Roxer Illésné 2000 kor. hagyo-
mányáról szóló alapítólevelet a belügyminiszter jóváhagyta, de azzal 
a záradékkal, hogy a gyámintézet erről évenként számolni tartozik 
a belügyminisztériumnak. A 2000 kor. még nem folyt be. 

A közgyűlés a belügyminiszternek ezen intézkedése 
ellen óvást emel, — a többiekben való eljárásra pedig 
dr. Kéler Zoltán egyetemes gyámintézeti ügyészt kéri fel. 

i 
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12. Elnökség bemutatja Scholtz Ödön lelkész kérvényét, mely-
ben a kerületi gyámintézetet arra kéri, hogy a magyarhoni missziói 
egyletbe 100 kor.-val alapító-tagnak lépjen be. 

A közgyűlés a missziói egylet alapító-tagjai sorába 
lép s a 100 kor. tagsági-díjat évi részletekben fogja fizetni. 

13. Egyházi elnök jelenti, hogy az egyetemes gyámintézet 
érdemdús és fáradhatatlan egyh. elnöke, Gyurátz Ferencz püspök, 
a mult évben bejelentett lemondásához ragaszkodva, visszavonult 
és a választást ki is irta. A többi egyházkerületek egyhangúlag 
Scholtz Gusztáv püspökre szavaztak, ki a beszterczebányai köz-
gyűlésen el is foglalta tisztét. A mi egyházkerületi gyámintézetünk-
nek nem volt módjában szavazni, mert közbejött akadályok miatt 
összes gyűléseink mostanra lettek elhalasztva. 

A közgyűlés a kipróbált, buzgó és lelkes vezértől 
fájdalommal búcsúzik, az új vezért örömmel üdvözli, 
biztosítván őt gyámintézetünk bizalmáról, melynek jelét 
adta volna szavazatával is, ha közgyűlésünk az eredetileg 
kitűzött napon megtartható lett volna. 

14. Pénztáros jelenti, hogy a gyámintézeti tőkében szerepel 
öt darab faipari részvény 1000 kor. értékben. Ez a papiros teljesen 
értéktelen s azért az 1000 kor. leírását javasolja. 

A közgyűlés az öt darab faipari részvény 1000 kor. 
értékének leírását határozza el. 

Materny Lajos, 
egyh. elnök. 

Dr. Lorx Sándor, 
h. világi elnök. 

Jegyzette: 

Banczik Sámuel. 
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E l ő z m é n y e k . 

Az egyházkerületi közgyűlésre, a püspök székhelyére Nyír-
egyházára, július 7-ikén megérkezett egyházkerületi felügyelőt a 
vasúti állomáson a püspök és a vendéglátó egyházközség fel-
ügyelője Balla Jenő fogadta és üdvözölte s a város díszfogatán 
szállására kisérte. 

Az egyházkerületi közgyűlést megelőző két napon a bizott-
ságok üléseztek. Július 8-ikán reggel 9 órától a közigazgatási és 
jogügyi bizottság, délután 3 órakor a nyugdíjintézeti, majd 4 óra-
kor a Baldácsy-bizottság, 5 órakor az iskolai bizottság tartotta 
üléseit. Július 9-ikén reggel 9 órakor az iskolai bizottság folytatta 
ülését, 10 és fél órától pedig a számvevőszék tanácskozott. Délután 
3 órakor a közigazgatási és jogügyi bizottság, a Kollégium szer-
vezeti szabályzatának átdolgozására kiküldött bizottsággal ülésezett, 
majd Radvány István és Materny Lajos elnöklete alatt a gyám-
intézeti bizottság tanácskozott, s azután ugyancsak az ő elnökletük 
alatt az egyházkerületi gyámintézet közgyűlése tartatott meg. Délután 
5 órakor a templomban gyámintézeti istentisztelet volt, a melyen 
az ünnepi beszédet Csók György miskolczi lelkész tartotta. Este 
6 órakor egyházkerületi értekezletre gyűltek össze a kerületi köz-
gyűlésre megjelent egyházi képviselők. 

Az egyházkerületi közgyűlést július 10-ikén reggel 8 és fél 
órakor istentisztelet előzte meg, a melyen Korbély Géza egyház-
kerületi főjegyző imádkozott, majd a templomban megkezdődött és 
déli 1 óráig folytatódott a közgyűlés. Délután 5 órakor az egyház-
kerületi törvényszék tartott ülést, 6 órakor a püspök elnöklete alatt 
megalakult az egyházkerületi lelkészegyesület. Másnap, július 11-ikén 
a Dómján Elek egyházkerületi jegyző imádságával végzett isten-
tisztelet után reggeli 8 órától megszakítás nélkül délutáni 2 óráig 
folytatódtak és befejeződtek az egyházkerületi közgyűlési tárgyalá-
sok, az alábbi sorrendben. 
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A közgyűlés lefolyása a következő volt: 

1. (Z. L.) Egyházkerületi felügyelő a közgyűlést a következő 
beszéddel nyitotta meg: 

Mélyen tisztelt kerületi gyűlés! 
Kerületi közgyűlésünk alkalmából elsősorban üdvözlöm elnök-

társamat, szeretve tisztelt Főpásztorunkat, a ki a lefolyt egész éven 
át csaknem maga intézte kerületünk ügyeit, s a mai tárgysorozat-
ban is oly képét adta elénk egyházkerületünknek, melyből meg-
nyugvással látjuk, hogy egyházkerületünk kormányzása jó kézbe 
van letéve, a ki tapintatosan és bölcsen intézte el a legkényesebb 
ügyeket is, melynek bizonysága az a körülmény is, hogy — a 
mint az a bizottságokban elhangzott felszólalásokból előrelátható — 
tárgysorozatunk néhány, félreértésekre alkalmas pontjának elintézése 
az egyházkerületi elnökség hatáskörében válik lehetővé. 

Egyházunk fontosabb kérdéseivel ezúttal bővebben nem fog-
lalkozom; egyet említek csupán, s ez az, hogy az 1848: XX. t.-cz. 
szellemének életbeléptetése nem halad előre, a mint azt az egyenlő-
ség és viszonosság megkívánná. Bár jogunk volna hozzá, ne 
tegyünk ezidőszerint egy lépést sem ebben az irányban, nehogy 
különben is sokat zaklatott hazánk a felekezeti gyűlölködés által is 
szenvedjen. De az anyagiakra vonatkozó jogos igényeinket követel-
nünk kell, hiszen nincs manapság, nem hogy diplomás ember, de 
még díjnok sem, a ki évi 1600 kor.-ból családostól meg tudna élni! 

Követeljük ezért egész erővel lelkészeink fizetésének évi 2400 
koronára történő állami kiegészítését; bár van tudomásom róla, 
hogy a lelkészek korpótlékának rendezésére a kormányban meg-
van a jó szándék, olyannyira, hogy az minden valószínűség szerint 
már a folyó évre is ki lesz utalva, mégis követelnünk kell a fizetés-
kiegészítést, sőt egyéb anyagi igényeinknek sürgős kielégítését is, 
mert különben felekezetünk nem képes intézményeit korszerűen 
fentartani és tovább fejleszteni. 

Egy szomorú esetet kell bejelentenem a m. t. Közgyűlésnek 
s ez az, hogy Véssey Sándor, a dunántúli egyházkerület érdemes 
felügyelője, ki becsülésünket és szimpátiánkat nagy.mértékben kiérde-
melte, megszűnt élni. 

Helyette az egyházkerület bizalma Berzsenyi Jenői ültette az 
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egyházkerületi felügyelői székbe, kinek eddigi munkássága után 
meg vagyunk győződve, hogy azon a nyomon fog egyházkerülete 
kormányzásában haladni, melyet boldogult elődje követett és minden 
tekintetben meg fog felelni várakozásainknak. 

Egyebekben, midőn szívből üdvözölném egyházkerületünk ily 
szép számban megjelent minden rendű és rangú tagjait, működé-
sünkre Isten áldását kérve, kerületi közgyűlésünket ezennel meg-
nyitódnak nyilvánítom. 

Püspökünk erre a következők szerint válaszolt: 

Lelkem mélyéből fakadó kötelességet teljesítek, midőn azokért 
a meleg elismerő szavakért, melyekkel engem méltóztatott meg-
tisztelni, leghálásabb köszönetemet nyilvánítom. 

Legyen e köszönet egyúttal az üdvözlő-szó az egyházkerület 
képviseletében a felügyelő úr őméltósága előtt. 

Legyen tolmácsolása annak a bizalomnak és tiszteletnek, 
melylyel egyházkerületünknek odaadó, példás és rendkívüli sikere-
ket bemutatott világi vezére iránt viseltetünk. 

Legyen munkáján, mely a családjában szinte hagyományszerű 
egyházias érzületből fakad, s a melyet az egyházkerület minden 
tényezője szeretetteljes bizalommal kisér egyházunk élén folytatva 
még soká, Istennek bőséges áldása. (Élénk éljenzés.) 

A kerületi gyűlés a dunántúli ág. hitv. evang. egyház-
kerület felügyelőjét, Berzsenyi Jenő urat megválasztása alkal-
mából örömmel üdvözli, s midőn őt átiratilag is üdvözölni 
rendeli, bizalommal tekintve egyházkormányzói működése 
iránt, néki szerencsét és hosszú, sikeres működést kiván. 

2. (Z. L.) A kerület világi főjegyzője beterjeszti jelentését a 
közgyűlésen résztvevőkről. 

A jelentés tudomásul szolgál s minthogy annak meg-
felelően a tagok határozatképes számban vannak jelen, elnök-
ség a közgyűlést törvényszerűen megalakultnak jelenti ki. 

3. (Z. L.) Jelen jegyzőkönyvnek Miskolczon, 1912. évi július 
hó 18-ikán az egyház tanácstermében történő hitelesítésére az 
elnökség ajánlatára 
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az elnökségen és a jegyzői karon kívül Radvány 
István, M es kő László, Medveczky Sándor, B rósz László, 
Hevessy Bertalan, Fischer Miklós, Gyürky Pál, Materny 
Lajos, Táróczy Pál, Simkovics János, Kübecher Albert, 
Novák Pál és Hronyecz József tagokból álló bizottság 
küldetett ki. 

4. (K. G.) Elnökség bejelenti, hogy dr. Mikler Károly egyház-
kerületi világi jegyző akadályoztatása miatt nem vehet részt a 
közgyűlésen. 

A kerületi közgyűlés a távollevő kerületi világi jegyző 
helyettesítésével dr. Flórián Károly eperjesi jogakadémiai 
tanárt bízza meg. 

5. (K G.) Tárgyaltatott a püspöknek nyomtatásban kiadott, a 
közgyűlés tagjaival előzetesen is közlött és a jegyzőkönyvbe egész 
terjedelmében felvenni rendelt következő jelentése: 
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Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi 

közgyűlés! 

A midőn Isten kegyelméből az ő országának földi szervéről, 
az evangélium egyházáról leendő tanácskozás céljából összejöttünk: 
úgy érzem, az elmúlt közigazgatási év főbb eseményeiről való be-
számolás előtt kötelességem nyilvánosságra hozni azon okokat, 
amelyeknél fogva e beszámoló időpontjául a szokásos szeptemberi 
hónap helyett a mai napot választottuk. 

Egyetemes egyházunk intéző köreiben ugyanis egész a folyó 
év ápril havának közepéig tartotta magát a hír, hogy — mivel az 
1913-ik évben tartandó zsinat alakuló ülését valószínűleg az év 
elején fogja megtartani, ennek s általában a zsinatnak kellő elő-
készítése végett szükségessé válik az egyetemes közgyűlésnek a 
szokásos novemberi időpont helyett korábbi időre leendő össze-
hívása. Ez iránt illetékes helyre intézett hivatalos felterjesztésemre 
válaszul azon hivatalos értesítést vettem, hogy az egyetemes köz-
gyűlés ez évben valószínűleg szeptember havában fog megtartatni. 
E hivatalos értesítés alapján, figyelemmel arra, hogy egyházláto-
gatási körútam május II. és június I. felét lefoglalta, a kerületi 
közgyűlést már május első felében kellett előkészíteni, a tagokat 
meghívni, a tárgysorozatot — legalább lényeges pontjaira kiterje-
dőleg — közzébocsátani s a közgyűlés időpontját július első felére 
kitűzni. Csak a nyomtatott meghívó kibocsátása után és csak 
magánúton értesültem arról, hogy az egyetemes közgyűlés — a 
zsinattartás időpontjának megváltoztatása miatt — ez évben is a 
szokásos időben fog megtartatni. Akkor már nem láthattam indo-
koltnak közgyűlésünk kitűzött időpontjának megváltoztatását, annál 
kevésbbé, mert az egyházmegyék többségéből vett értesülés szerint 
közgyűlésünk korábbi időpontban leendő megtartása akadályokba 
nem ütközik s azt a jövőre nézve is kívánatosnak tartanák. 

i 



. . . . Ezeknek tiszteletteljes jelzésével rátérek évi jelentésem 
érdemére. 

* * * 

Akár egyetemes egyházunk, kerületünk, esperességeink és in-
tézeteink, akár a püspöki hivatal szempontjából induljak el beszá-
molómban, a lezajlott közigazgatási időszakot mindenkép a komoly 
munka és megfeszített igyekezet időszakának minősíthetem. 

Mindazok, akiknek tevékenységétől egyetemes egyházunk és 
egyházkerületünk javának előmozdítása függ, a komoly kötelesség-
teljesítés magaslatáról indultak el cselekedeteikben. 

Maga az egyetemes egyház lényegbevágó, fontos határozatai-
val, a közös prot. bizottság űtján, és külön is az egyetemes köz-
gyűlés képviseletében a magas kormányhoz intézett felterjesztéseivel 
igyekezett a jogegyenlőség és viszonosság elvi és gyakorlati erős-
ségeinek megszilárdítására. Utalok e részben az egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 5., 13., 14., 15., 16., 17., 22—23., 25—26., 
49., 52., 108—109., 116., 135. stb. pontjaira, amelyek egyfelől 
élesen kidomborítják azt a tényt, hogy egyetemes közgyűlésünk, a 
mint az másként nem is lehet, teljes erélylyel védelmezi egyházunk 
törvénybiztosította jogait, egyházalkotmányunk önkormányzati ha-
táskörét, — másfelől követendő példaként áll előttünk a komoly 
és nagy kérdések beható tárgyalása és lelkiismeretes feldolgozása 
tekintetében. 

Az autonomikus jogok védelmének szüksége főként tanügyi 
téren lép hova-tovább előtérbe, holott is az államsegélyes rendszer 
következtében egyre jobban elmosódnak az egyházi önkormányzatot 
az állami ellenőrzési és felügyeleti hatáskörtől elválasztó határvo-
nalak. Meglátszik ez a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvén 
is, amelynek számos lapja a tanügygyei, s ezen belül az autono-
mikus álláspont gyakorlati érvényesítésével foglalkozik. Helyesen 
teszi-e az állam, hogy egy-két száz korona segély ellenében ma-
gának iskolaügyünkbe oly mély beavatkozást igényel és — a 
részünkön az anyagiakban fennálló kényszerhelyzet miatt — magá-
nak e beavatkozást ki is kényszeríti: más kérdés. Hitem szerint a 
valláserkölcsi alapokon felépült államrendszer békés és áldásos 
megvalósulásának végső, nagy célja, amelyért és amelyben állam 



és egyházak egymásnak kezet nyújtva haladhatnak egyre előbbre, 
kizárja azt, hogy az önkormányzati hatáskör épségben tartása 
mellett természetszerű érdeklődésre és buzgó öntevékenységre sar-
kallt tényezők odaadását épen az önkormányzati hatáskör fokozatos 
szűkítése által elsorvasszuk. Pedig — ez a valóság! — ez így 
megy. És hogy mennyire így, meg fog róla győződni a méltóságos 
és főtisztelendő egyházkerületi közgyűlés is — a tanítóképző-
intézetek vizsgálati rendszerére vonatkozó miniszteri leírat tárgya-
lásánál. 

r 

Am én, a mikor az egyetemes közgyűlésnek autonomikus 
jogaink megvédésére irányuló törekvéseivel szemben teljes elisme-
réssel adózom, nem habozom egyúttal felvetni azt a kérdést : nem 
mulasztottuk-é el a múltban azt a kellő időpontot, a mikor még 
a siker nagyobb reményével kelhettünk volna síkra iskolaügyi 
autonomiánk véde lmében? A mikor az első tételes törvény javas-
lata látott napvilágot, a mikor az első miniszteri utasítás jelent 
meg, amely ú jabb és ú jabb értékes alkatrészeket tördelt le auto-
nómiánkból: tudtunk-e eléggé előrelátók, utánajárok, óvatosak és 
határozottak lenni a jogainkat és hatáskörünket érintő törekvések 
ellensúlyozásában ? ! . . . Meggyőződésem szerint nagy baj az mi 
nálunk, hogy többnyire, sőt majdnem kivétel nélkül befejezett té-
nyek elé állíttatjuk magunkat és összeköttetéseinket, amelyek pedig 
nekünk ép annyira rendelkezésünkre állanak, mint bármely más 
egyház vezetőinek, nem használjuk fel a lényegbevágó kormányzati 
törekvések és törvényalkotási célzatok idejekorán való megismeré-
sére és ahol kell, ellenhatások kifejtésére, — amelyek között né-
zetem szerint, nem a legutolsók közzé tartozott volna és tartoznék 
annak megalkuvást nem engedő hangoztatása, hogy a mikor az 
1848. XX. t.-c, 2-ik és 3-ik § § - a nekünk iskolai szükségleteink 
anyagi ellátásának terén az állammal szemben jogokat és törvényes 
igényeket biztosított, ugyanakkor távol állott a törvényhozó szán-
dékától, hogy ezért csérébe meglevő önkormányzati jogok feláldo-
zását követelje — amit ismétlem, a józan és bölcs államraison 
szempontjából nem is lehetett és lehet megtennie. 

Mi volná tehát e részben a t eendő? Hol keresse evang. egy-
házegyetemünk a törvényes orvoslás mód já t ? Nézetem szerint itt 
is áll, ami más téren: — nem elaprózni az erőket, a felterjeszté-

í* 
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seket, á munkát, hanem — igyekezni a teljes restitutio in integ-
rumra, követelni mindazon tételes törvények és kormányhatósági 
utasítások revisióját, amelyek iskolaügyünk autonom kezelését 
érintik. Évszázadokon keresztül megbízhatott bennünk az állam. 
Megbízhatik a jövendőben is. Meg — főként egyetemes egyházunk 
mostani szervezettségében. Munkától, gondtól szabadul meg az 
állam, — a felelősséget pedig teljes joggal, tiszta öntudattal vállal-
hatja és követelheti a magyar alkotmányunk integráns részét képező 
sarkalatos vallásügyi törvényeknél, szándékainak nemes tisztaságá-
nál, kulturtörekvéseinek lüktető elevenségénél fogva az egyház. 

Nagy érdeme m. évi egyetemes egyházi közgyűlésünknek 
továbbá a zsinat teljes előkészítése. A „Részvétel" rovata alatt 
számolok be arról, hogy mily sok előkészítő bizottsági ülésen 
vettem részt mindazon tagtársaimmal egyetemben, akiket egyetemes 
közgyűlésünk a zsinati bizottságokba küldött ki. Ám ezen üléseken 
kivül is még számos más zsinati bizottsági ülés foglalkozott az 
E. A. III., IV., V., VI. fejezeteinek és az újonnan alkotandó tör-
vénycikkeknek előkészítésével, úgy, hogy az egyetemes közgyűlést 
követő 8 hónapi időköz tetemes részét lefoglalta a zsinat előkészí-
tésének munkája. Ki kell emelnem, hogy az előkészítő tárgyaláso-
kat az aprólékosságig terjedő gond, alaposság és mindvégig tartó 
lankadatlan érdeklődés jellemezte és hogy a háztartási, törvény-
kezési, tanügyi, hivatali esküi, fővárosi egyházi stb. törvényjavas-
latok jelenlegi szövegezése túlnyomó részt alaposan megfontolt 
és indokolt kompromisszumok eredménye. Egyébként gondoskodás 
történt arról, hogy mind e javaslatok az összes egyházközségek és 
minden érdekelt tényező kezéhez még oly időben juthassanak el, 
hogy az összeülendő zsinat már a kifejlődött egyházi közvéleményt 
is számba vehesse. 

Nagy megnyugvással jelenthetem a mélt. és főtiszt, egyház-
kerületi közgyűlésnek, hogy kerületünk háztartásának konszolidálá-
sát célzó azon tiszteletteljes felterjesztésünk, hogy a felemelt állam-
segély terhére közigazgatási pénztárunk dotációja legalább í 5000 K-val 
emeltessék, az egyetemes közgyűlés részéről teljes meghallgattatásra 
talált. Bár a kiadások, főként az eperjesi tanítóképző folyton fokozódó 
szükségletei, a theologia berendezkedése, az emelkedő vasúti kiadások 
és a nélkülözhetetleneknek felismert püspöki visitátiók költségei miatt 
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rohamosan szaporodnak, — mégis megnyugvással állapíthatom meg 
azt az örvendetes tényt, hogy ez ú jabb 15000 K évi jövedelem-
többlettel háztartásunk egyensúlya helyreállott és — pár évre előre-
láthatóan — felborúlás veszélye nem fenyegeti. Pénzügyi bizottsá-
gunk, élén Dr. Meskó László és Korbély Géza elnökökkel, mindenre 
kiterjedő alapos gonddal vezeti kerületünk háztartását, — magam 
pedig buzgó pénztárosunk szakszerű felvilágosításai mellett állandóan 
ügyelek költségvetésünknek a lehetőségig betartására. 

Egyetlen téren érzek hiányt s hívom fel a m. t. közgyűlés 
szíves figyelmét a tennivalóra. Nevezetesen — a kerület közalap-
jutalékát illetőleg. Ugyanis az egyetemes egyháztól a vallásoktatók, 
szegény egyházak és missiók segélyezésére kerületünk részére fo-
lyósított 9700 K véghetetlenül kevésnek bizonyult az e téren 
figyelembejövő jogos igények kielégítésére. Igen sok, fontos mrssiót 
teljesítő egyházközségünk van, főként kerületünk sajátszerű földrajzi 
helyzeténél fogva, mint amelyben a legtöbb a missiói pont és a 
legtöbb a nagy városokban, sok nagy, erős idegen felekezet köré-
ben szegényes anyagi eszközökkel rendelkező gyülekezetünk. Mind-
ezekben nélkülözhetetlen a felülről jövő segély. Meggyőződtem 
erről most végzett egyházlátogatási körútamon is. Igen sok helyütt 
nem vagyunk képesek a hitoktatás intensivebb ellátásáról gondos-
kodni. Pedig mindezek a belső építés munkájának oly részletei, 
amelyeknek hiányossága magán az egyházon bosszulja meg magát. 
Nélkülözhetetlen tehát a közalap-segély emelése. Javaslom — s a 
megfelelő napirendi pontnál kérem e javaslatomat letárgyalni — 
méltóztassék kérelemmel fordulni a mélt. és főtisztelendő Egyete-
mes Közgyűléshez e tételnek a felemelt államsegély terhére legalább 
évi 5000 K-val való emelése végett. Ezen kérelmünk teljesítésének 
az esetben, ha — mint arról teljesen hitelesnek ismert forrásból 
értesültem — az állam a theologiai tanárok fizetését kiegészíti s 
így az egyetemes egyház által eddig adott 34000 K felszabadul — 
nem lenne akadálya. 

Múlt évi jelentésemben az anyagi természetű feladatok ismer-
tetésében kiterjeszkedtem az eperjesi tanítóképző újjáépítése, be-
rendezése és internátussal való ellátása tekintetében szükséges lépé-
sekre és javasoltam (s ez el is fogadtatott) küldöttség menesztését 
a Nagyméltóságú miniszter úrhoz építkezési és berendezési állam-
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segély biztosítása végett. E határozatnak végrehajtását azonban 
újabb alakúiások miatt függőben kellett tartanunk. Az illetékes 
ügyosztályban ismételten is eljártam, magával az illetékes állam-
titkár úrral is több ízben tárgyaltam, de azon határozott meggyő-
ződést kellett szereznem, hogy a kilátásba helyezett legjobb indú-
latu méltánylás dacára sem érkezett még el az ideje annak, hogy 
döntő természetű lépéseket tegyünk. A rendelkezésre álló és ré-
szünkre már kilátásba helyezett évi törlesztési rátákban ígért segély-
összegeket ugyanis egy másik hasonló fokú evang. tanintézet várat-
lanéi bonyodalmassá lett existentiájának biztosítására kellett lekötnie 
a magas kormánynak s így mi a múlt évben még joggal remélt 
segélytől, legalább annak az egész intézet újjáépítése esetén szük-
ségelt mérvétől az évek bizonyos sorára elestünk. Bele kell tehát 
nyugodnunk — és ebbe belenyugodott a magas kormány is, — 
hogy maga az intézet maradjon meg a múlt évben foganatosított 
átalakításokkal kedvezőbbé és megfelelőbbé vált Collégiumi ottho-
nában. Ellenben nincsen semmi nagyobb akadálya annak, hogy 
legalább a hygienikus szempontból tűrhetetlenné vált internátusi 
helyzeten uj internátusi épület emelése által ne segítsünk. Gondo-
san mérlegelve a rendelkezésre álló anyagi erőt, 50 éven át biz-
tosított évi 7000 K államsegély nyerése esetén kerületünk újabb 
(és háztartásunk helyzetében semmi körülmények között magunkra 
nem vehető) megterheltetése nélkül megoldható az internátus fel-
építésének, berendezésének és fenntartásának kérdése. 

Ez pedig immár elodázhatatlan lévén, részemről melegen 
ajánlom a pénzügyi bizottság idevonatkozó javaslatának szíves el-
fogadását. 

Egyébként jelzem, hogy ezen tervünk végrehajtásában könnyebb-
ségül szolgál azon rendkívüli államsegély, amely a múlt évre 800, 
a folyó évre 1600 K összegben bocsáttatott rendelkezésünkre a 
Nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által kisebb épít-
kezések, javítások, felszerelések költségeinek apasztására. Az ezen 
címeken felszabadúló tételek szintén be lesznek illeszthetők az 
internátusi épület törlesztési részleteinek fedezetébe. 

r 

Ámde még mindig a tanítóképző szükségelt fejlesztésének 
gondolatkörében maradva, foglalkoznunk kell az önálló vallástanári 
és tót nyelvi tanszék szervezésének kérdésével is. Évek óta húzódó 
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ügye ez kerületünknek, amelynek megoldása meggyőződésem szerint 
más hiányon is könnyű szerrel segítene. És ez a theologiai aka-
démián a tót nyelv tanítása. Egyenesen megdöbbentő — úgy szo-
rosan vett egyházi, mint más közérdek szempontjából is — hogy 
a tót nyelvet beszélő theologusaink arányszáma évről-évre keves-
bedik s ma már ott tartunk, hogy a gyülekezeteket képtelenek 
vagyunk ellátni az istentiszteleti nyelvet értő szellemi munkásokkal. 
Hogy mire vezet e z ? . . . Mily züllésére a valláserkölcsi életnek, 
az egyháziasságnak, a közrendnek és nyugalomnak — arról épen 
talán csak az ügyek élén állóknak vannak szomorú tapasztalataik, 
de következtetni bárki is könnyen következtethet reájuk. Ezek a 
mi egyházunk tulajdonképeni betegségei — : a belső bajok, az 
intensiv egyházi vallás-erkölcsi életet gátló ba jok! Legfőbb ideje, 
hogy ezeken változtassunk. Az út nézetem szerint kettős. Egyfelől 
a kerületnek, de másfelől az egyetemes egyháznak is fel kell ismer-
nie a közös nagy érdeket. Első sorban is ki kellene mondania az 
egyetemes közgyűlésnek az eperjesi theol. akadémián a tót, a 
soproni theol". akadémián a német nyelvnek heti két órában köte-
lező tanítását minden hallgatóra nézve. Másodsorban meg kellene 
engednie, hogy a kerület által ajánlott, az egyetem által véglegesen 
megválasztott tanár tót nyelvi óráit látogathassák a tanítóképezde 
növendékei is. Végül bele kellene egyeznie az egyetemnek abba, 
hogy ez az állás akként legyen szervezve, hogy teendőinek egyik 
körét az eperjesi tanítóképző vallástanári teendőinek ellátása ké-
pezze. Ekként egyesült erővel, egyenlő teherviselési kötelezettséggel 
és így mindkét fenntartó testületre aránylag kisebb teherrel — 
szervezni lehetne, de szervezni kellene mennél hamarább ezt az 
állást. Természetes, hogy a szervezéssel, illetőleg az új tanszék 
beállításával járó költségek (mondjuk 4800 K fizetés, 1200 K lak-
bér) fedezéséről csak a remélhetőleg újabban felemelendő állam-
segély terhére tudnánk gondoskodni. 

r 

Egyházunk belső megerősítéséről szólottam előbb. Es valóban 
ennek a nagy célnak kell szemünk előtt lebegnie mindig. Ez veze-
tett engem is arra, hogy a múlt közigazgatási év legfontosabb 
teendőinek elvégzése után pásztorlevéllel fordúljak lelkésztársaimhoz, 
Isten nevében szívökre kötve a lelkészi állás gazdag szellemi prog-
rammja legkimagaslóbb tennivalóinak pontos teljesítését, — irodá-



ban — és a hívekkel való érintkezésben, istentiszteleten és vallásos 
összejöveteleken, egyháztársadalmi szempontból fontos sociális al-
kotásokban és bennső családi, valláserkölcsi értelemben komoly 
életben, iskolában és a felsőbb egyházi hivatalok ellátóival való 
érintkezésben, a gyülekezeti élettől, a papválasztási mozgalmaktól 
az ártalmas politikai tendenciáknak távoltartásában stb De 
ugyancsak a belső építés komoly szándéka vezetett arra is, hogy 
már rövid működésem első évfordulója táján teljesítsem azt a fel-
adatot, amely hitem szerint legszebb, legmagasztosabb, legáldottabb 
feladata a püspöknek: a canonica visiiatiót. Leküzdve magamban 
fáradságot, az otthon túlhalmozott teendőihez való visszatérés ösz-
tönszerű vágyát és azon közismert terheket, amelyek ilyen körúttal 
elválaszthatatlanúl egybe vannak kötve, csekély közbevetéssel a 
brassói esperesség egyházai után meglátogattam az árvái egyház-
megye egyházait is. 

Bár rendkívül hálás feladat volna, de idő és tér szempontjaira 
való figyelemmel mégis mellőznöm kell az egyházlátogatási kör-
úton szerzett tapasztalataimról, benyomásaimról való bővebb be-
számolást, annál is inkább, mert körútam leírását buzgó útitársam, 
Kemény Lajos, egyházkerületi jegyző tollából e jelentés későbbi 
lapjain úgyis kézhez veszi közgyűlésünk minden t. tagja. Annyit 
azonban általánosságban, a leghálásabb érzések közt kell kijelen-
tenem, hogy egyházlátogatási körútamon Isten áldó kegyelméből 
szemmel látható volt a semmi más egyházi intézkedéssel nem pó-
tolható áldásos hatás. A szívek összedobbanása a lelkes örömben, 
valami csodás fogékonyság a legkomolyabb főpásztori intelmek kész 
befogadására, a hittestvéri közösség büszke ragyogtatása bárki 
idegennel szemben, lelkes elhatározások nagy alkotásokra, áldoza-
tokra, kicsinyek arcán tündöklő öröm, öregek szemében csillogó 
könnyek, viszálykodó felek kiengesztelődése a gyülekezet nagy 
napjaiban és nagy céljaiért, lüktető melegséggel énekelt hymnuszok 
és áhítattal hallgatott igék, versenyző készség a bizalomteljes, ra-
gaszkodó, szeretetteljes, lelkes, ünnepi fogadtatás gyönyörködtető 
terheinek viselésében . . . . és ki tudná még mind-mind leírni az 
örömnek, a hittestvéri melegségtől megszentelt szeretetnek és a 
gyülekezeti hitélet felpezsdűlésének azokat a felejthetetlenül kedves, 
boldogító emlékeit, amelyeknek létrehozásában egyenlő része volt 
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Brassónak és Árvának, egyenlő része az ünneplő népnek és az 
ünnepélyt irányító gyülekezeti és egyházmegyei elöljáróknak. Sehol 
a legkisebb zavaró momentum. Mindenütt a legpéldásabb rend, a 
leglelkesebb ünneplés, és az értesítések szerint a legáldottabb építő 
hatás! Legyen áldott érette Az, aki forrása minden erőnek és áldás-
nak, akinek kezében egyről-egyre mindannyian csak gyenge eszkö-
zök vagyunk, de lélekben, hitben, szeretetben összeforrva, csodás 
hatalommá erősödünk. El nem mulaszthatom e helyütt legőszintébb 
főpásztori hálámat és köszönetemet tolmácsolni az árvái és brassói 
egyházmegye elnökségének, Molnár Viktor és Lehotzky Miklós 
esperességi felügyelőknek, Bohus Pál és Novák Pál főespereseknek, 
Kemény Lajos egyházkerületi jegyzőnek, a két vármegye politikai 
hatóságainak, mint amelyek és mint akik lankadatlan kitartással 
kísértek a fárasztó úton véges-végig és támogatásukkal lehetővé 

r 

tették az ünnepélyesség követelte feltételek betartását. Ámde nem 
kisebb hálával és köszönettel tartozom a két esperesség lelkészi, 
felügyelői és tanítói karának, presbitériumainak és közgyűléseinek, 
valamint mindazoknak is, akik akár a helyi előkészítés munkájával, 
akár üdvözlő beszédeikkel, akár énekeikkel, akár a szeretetnyílvá-
nítás megannyi más lekötelezően szíves, figyelmes jelével tették 
feledhetleníil vonzóvá látogatásom egyes reszleteií. 

A canonica visitatio megejtésében főként három részletre he-
lyeztem kiváló súlyt: a bevonulást nyomon követő istentiszteleten 
a gyülekezethez, a néphez intézett oltári buzdító, istenhez emelő 
és intő főpásztori szózatra, a lelkészi hivatal ügykezelésének meg-
vizsgálására és a gyülekezet színe előtt a templomban vagy a 
tanácsteremben tartott ünnepélyes egyháztanácsülésre, amelyen egy-
úttal a mutatkozó hiányok pótlására, szabályellenességek megszün-
tetésére, a belélet megerősítését célzó intézkedések teljesítésére 
adtam egyházi jogszokásaink értelmében a canonica visitationális 
eljárás kifolyásaként törvényerejű utasításokat. 

Örömmel és teljes megnyugvással állapítom meg, hogy oltári 
beszédeimet mindenünnen a legélénkebb figyelem fogadta, továbbá, 
hogy ami a lelkészi hivatali ügykezelés külső formáit illeti, főként 
a brassói esperességben igazán mintaszerűen tökéletes rendet ta-
pasztaltam, úgy, hogy az ottani kezelési módot példaként vehetné 
minden esperesség minden lelkészi hivatala, és hogy törvényes 

* 
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alapon álló, törvényerejű utasításaimat, amelyeknek pontos végre-
hajtásáért jegyzőkönyvileg tettem felelőssé az egyházközségi elnök-
séget, az egyháztanácsot és az esperes urakat, minden ellenmondás 
(és a mi ilyenkor meg sem is engedhető, minden nagyobb vita) 
nélkül, illő tisztelettel és bizalommal fogadták úgy a lelkészek, 
mint az egyháztanács a maga egészében. Általánosságban annyit 
jelezhetek, hogy ez utasítások túlnyomó része a lelkészi hivatali 
ügykezelés tökéletesítésére, egyes bűnös népszokások elleni szívós 
küzdelemre, főként Brassóban róm. kath. jellegű ünnepnapok meg-
szüntetésére, a kerületi stóla behozatalára, az állami munkásbizto-
sító intézmény népszerűsítésére, az adott viszonyok szerint egyház-
társadalmi egyesületek alkotására, kirívó adóztatási vagy tehermeg-
osztási eljárások igazságossá tételére, az egyházi és iskolai épületek 
megfelelő karba hozatalára stb. stb. vonatkoztak. Vajha minden 
utasításom teremne annyi gyümölcsöt, amennyinek beéredésére a 
gyülekezetek és bennök isten országa javáért én vallásos szívem 
meleg fohászával kértem és kérem szüntelen az égi kegyelem 
Atyját! — Az engem körülvett szereteten kívül ebben látnám meg 
igazi megjutahnaztatását egyházlátogatási körútamon kifejtett és az 
Úrért és az ő szent országáért lelkes örömmel áldozatúl adott fá-
radozásaimnak! . . . Kiirthatatlan meggyőződésemmé vált, amelyet 
a tapasztalatok ereje bennem szinte acélossá kovácsolt, hogy a 
püspöknek minden egyéb hivatali teendőjével százszorosan felér 

— és ezért semmi, de semmi egyébbel nem pótolható — az általa 
végzett canonica visitatio. Épen azért, amennyire csak a túlhalmo-
mozott irodai teendők és az egészségi szempontok megengedik, a 
megkezdett úton igyekszem Isten segedelmével tovább haladni és 
— ha csak. lehetséges lesz, — még ez őszön a liptói esperesség-
nek legalább kisebb részét meglátogatni. 

A midőn még jelzem, hogy jelen közgyűlésünk nagy feladatai 
közzé fog tartozni a jövő évben összehívandó zsinat költségeiről 
való gondoskodás, továbbá, hogy anyagi erőnkhöz mérten igye-
keztem felkarolni a máramarosi, beregszászi, szabolcsi és romániai 
missiók ügyét, kerületünk és egyetemes egyházunk egyéb közérdekű 
ügyeit illetőleg utalva a m. t. közgyűlés tagjait a „Résztvettem" 
rovat alatt a sablonostól eltérő bővebb tudósításra és az „Intéz-
kedések" rovat alatt foglaltakra, — legyen szabad még röviden 



kiemelni az elmúlt közigazgatási esztendő főbb öröm és gyásznap-
jairól való megemlékezést. 

Emlékezzünk meg elébb veszteségeinkről. Kerületi közgyűlé-
sünk, amely a múlt évben megelőzte a bányai egyházkerület köz-
gyűlését, még eddig nem foglalkozhatott azon, közegyházunk szem-
pontjából nagy veszteséget jelentő ténnyel, hogy Dr. Zsilinszky 
Mihály, legillusztrisabb egyházvezéreink egyike, a bányai egyház-
kerület múlt évi közgyűlésén váratlanéi, az egyházszerető szívek 
őszinte fájdalmára, bejelentette évek hosszú során át nagy dicső-
séggel, lankadatlan buzgósággal, országos tisztelet és hálás ragasz-
kodás babéraitól körülövezetten betöltött kerületi felügyelői állásáról 
történt lemondását. E bejelentésnek szinte megdöbbentő hatásába 
keserű veszteség érzetével vegyültünk el mi is, tudva és érezve, 
hogy kevés egyházvezérünk szolgálata hatott ki oly áldásosán 
nemcsak szorosan vett működési körére, de az egész magyarhoni 
evang. egyházegyetemre, mint épen a Zsilinszky Mihályé. Illő, hogy 
érdemkoszorúzott egyházvezéri állásától való megválása után mi is 
odalépjünk azok sorába, akik előtte leróvjuk az egyetemes egyház 
alkotó részeinek háláját és megkérjük arra, hogy felette becses, 
értékes és áldásos érdeklődését és közreműködését ezután se vonja 
meg közegyházunk nagy feladataitól. 

A döbbenet és fájó veszteség érzetével hatott mindannyiunkra 
vései Véssey Sándor dunántúli egyházkerületi felügyelő folyó évi 
május hó 2-án élete 74-ik, egyházkerületi felügyelői működése 3-ik 
évében bekövetkezett váratlan halála. A Radók és Ihászok szellemi 
örökében az ő mély bölcsessége, nemes áldozatkészsége oly sok 
hálára és elismerésre kötelező kiváló tulajdonsággal működött, hogy 
váratlan, gyászos halála a villámcsapás erejével hatott mindannyi-
unkra. A megdöbbentő gyászesetről későn értesülvén, kerületünk 
részvétének nyilvánításáról csak távirati úton, majdan külön rész-
vétsorok küldésével tudtam gondoskodni. Jelen közgyűlésünk fel-
adata lesz a mélyen sújtott gyászoló családnak és egyházkerületnek 
határozatilag is kifejezni a fájdalmas órákban való együttérzést. 

Ugyancsak fájó veszteség érzetével lelkünkben vettünk hírt 
id. Sztehlo Jánosnak, az eperjesi egyház 50 évig volt lelkészének, 
a volt VI. sz. kir. városi egyházmegye 30 éven át áldásosán mű-
ködött főesperesének, 4 hónapig kerületünk püspökhelyettesének, 
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élete 88-ik évében, folyó évi március hó 26-án, Beszterczebányán 
történt elhunytáról. A kiváló Nesztor, a történeti emlékek érdemes 
írója, a gyámintézet áldásos ügyének nagy barátja, az ároni család 
kiváló leszármazója, kerületünk közéletének egykori jeles vezér-
alakja sírjánál bizonyára kegyelettel áll meg e t. közgyűlés minden 
egyes tagja, a mint — a gyászesetről szóló értesítés és a gyász-
szertartás közötti rövid időköz miatt ugyan csak táviratilag, de 
bennső kegyelet érzetével állott ott e sorok írója is. 

Jeles munkásait vesztette el kerületünk Scholtz Frigyes nyu-
galmazott késmárki lyceumi tanár, — és a java tetterejében lévő 
Marcsek Andor iglói főgimnáziumi tanár halála által is. A sebhedt 

T 

szíveket vigasztalja az Ur! Hü munkásainak pedig legyen mind-
végig áldott az emlékezete! 

E szomorú emlékek kiegészítéseként jelentem a m. t. közgyű-
lésnek, hogy özv. Oszvald Györgyné, és az Erőss Lajos püspök 
halálát gyászoló tiszántúli ref. egyházkerület külön iratban köszö-
netüket fejezték ki a m. é. közgyűlés által nyilvánított részvétért, 
továbbá, hogy a múlt év november hó 18-án Kolozsvárott néhai 
Báró Bánffy Dezső főgondnok emlékére tartott gyászünnepélyen 
kerületünket Bohus Pál brassói főesperes és Korbély József nagy-
váradi egyházfelügyelő képviselték. 

Ugyancsak jelentem, hogy a tiszántúli ref. egyházkerület a 
múlt évi közgyűlésünk által dr. Balthazár Dezsőnek püspökké tör-
tént választatása alkalmából kifejezett testvéri áldás kívánatokért 
jegyzőkönyvileg fejezte ki köszönetét. 

Örömnapjaink során legyen szabad mindenekelőtt Dr. Zsig-
mondy Jenő udv. tanácsosnak, az új bányai egyházkerületi felügye-
lőnek múlt év november hó 17-én tartott beiktatási ünnepélyéről 
megemlékeznem. A ritka szerencsés választás feletti öröm, amely 
választás eredményeként az elvonúló, egyetemes tiszteletben része-
sülő felügyelő helyébe példás összhangzatossággal ugyancsak az 
egyetemes egyház legszélesebb köreiben is tisztelt egyetemes fő-
jegyző választatott, akinek elméleti tudása és nagy gyakorlati isme-
retei, buzgósága és lelkes egyházvezéri egyénisége közismeretnek 
és közelismerésnek tárgyai, bennsőségében és arányaiban egyaránt 
emlékezetessé tette e beiktató ünnepet, amelyen kerületünk képvise-
letében az elnökségen kívül Dr. Meskó László esp. felügyelő, 
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Dr. Zelenka Lajos főjegyző, Gyürky Pál, Materny Lajos, Novák 
Pál és Kübecher Albert főesperesek, Banczik Sámuel alesperes, 
Dr. Mikler Károly, Mayer Endre és Dr. Szlávik Mátyás főiskolai 
tanárok vettek részt. Közgyűlésünk bizonyára szintén meleg szere-
tettel és bennső áldáskívánattal fogja üdvözölni a kiváló új egy-
házvezért. 

Örömnapjaink közzé sorozom továbbá a Weisz Antal érdemes 
dobsinai lelkész és Sárkány Kálmán ottani egyházfelügyelő tiszte-
letére múlt év november hó 26-án Dobsinán rendezett ünnepélyt, 
amelyen Dr. Szlávik Mátyással, a Theol. Otthon felügyelő tanárá-
val képviseltettem magam, — Hajdú Jánosnak, a sárosi esperesség 

_ érdemdús főesperesének a Ferencz József lovagrenddel és dr. Ho-
rovitz Simon érdemdús jogakadémiai tanárnak a kir. tanácsosi 
címmel történt kitüntetéseik ünnepélyét, amelyeken megbízásomból 
Korbély Géza főjegyző volt szíves tolmácsolni meleg üdvözletemet 
és áldáskívánataimat, és Seltenreich Hágó iglói polg. iskolai tanár 
működésének 25-ik évfordúlóját, amelyen üdvözlő soraimmal én is 
részt vettem. Méltó, hogy közgyűlésünk is kivegye az egyház és 
az evang. tanügy e kiváló munkásainak örömünnepéből a maga 
részét, épúgy, mint a hogy bizonyára kiveszi részét azon örvendetes 
ünnepnapok alapjául szolgáló tények feletti öröméből is, hogy 
Dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök folyó évi május hó 19-én 
ülte meg házasságának 50 éves fordúlóját, mely alkalomból őt 
táviratilag üdvözöltem, hogy Radvány István kir. tanácsos, hegy-
aljai esp. felügyelő, ker. gyámintézeti elnök múlt év december hó 
10 -én lépett élete 80-ik évébe, a midőn Túróczy Pál főesperest 
kértem fel üdvözlő íratom átnyújtására, hogy Vandrák Vilma eper-
jesi polgári iskolai tanítónő 36 évet meghaladó kiválóan értékes 
működése után az eperjesi iskolaszék által rendezett hálaünnepély 
keretei között vonúlt nyúgalomba, mely alkalommal elismerő soraim 
tolmácsolására Korbély Géza iskolaszéki elnököt kértem fel, — 
hogy Bodor István rimaszombati egy. prot. főgimnáziumi tanár 42 
évet meghaladó működése határvonalán a főgimn. igazgató tanácsa 
folyó hó 1-én tartott ünnepélyes ülésén rótta le a közelismerés és 
jórészben a tanítványi hála kedves kötelességét a protestáns tanügy 
és nevelésügy eme régi hü és igaz munkása iránt, — hogy a 
nagyváradi egyház anyaegyházzá való tömörülésének 100 éves 



fordulóját folyó hó 17-én lélekemelő ünnepélyek kapcsán ünnepelte 
meg, mely alkalommal egyházkerületünk elnökségének képviseletére 
s meleg üdvözletünk tolmácsolására Dr. Meskó László esp. fel-
ügyelő urat kértem fel. Ünnepi érzés hatotta át a szíveket bizo-
nyára akkor is, a midőn Novák Pál főesperes és Lehotzky Miklós 
esperességi felügyelő személyében az árvái esperesség, — dr. Lersch 
Kornél esperességi felügyelő személyében a tátraaljai, Bánó Miklós 
esperességi felügyelő, Szent-IványiJózsef esperességi másodfelügyelő 
és Tahy Emil tiszteletbeli esperességi felügyelő személyében a sárosi 
esperesség elnöki székébe a régi kipróbált erőket, a lemondott, érdem-
dús Hajdú János főesperes helyébe pedig, ki hajlott korára való tekintet-
tel a kormányzatterhétől megválni kívánt, ugyancsak a sárosi esperesség 
Korbély Géza eperjesi lelkész, kerületi főjegyzőt ültette az esperes-
ség kormányszékébe. Változáson ment át a késmárki lýceum kor-
mányzata is, amennyiben igazgatóvá Bruckner Károly tanár válasz-
tatott, — és a rimaszombati főgimnázium kormányzata, hol is az 
igazg. választmány elnökéül Dr. Medveczky Sándor esperességi 
felügyelő választatott. Régi és új erők legyenek e helyütt is üdvö-
zölve, .á ldja és erősítse őket az Úr anyaszentegyháza körüli élet-
út jukon! Mindezen ünnepélyek és örömnapok öröme kerületünknek 
is, mert mindannyiunkat összefűz a kölcsönös testvéri érzés borús 
és derűs napokban egyaránt. 

Személyi változásaink terén bennső megindultsággal kell szá-
mot adnom arról, hogy egyházkerületi közéletünk kipróbált jelese, 
kerületünknek négy ízben buzgó és nagy szolgálatokat teljesített 
püspökhelyettese, a nagy gömöri egyházmegyének páratlan buzgó-
ságú, kitűnő egyházi vezére, a főesperesi kar Séniora Terray Gyula 
főesperes, udvari tanácsos, aki nagy tudásával, meleg érdeklődé-
sével, gazdag tapasztalataival egyházkerületünk közéletének mond-
hatni minden ágában és körében szinte nélkülözhetetlenné tette 
magát, legnagyobb sajnálatomra megvált a főesperesi széktől. Bár 
előrehaladott életkora igényt ad neki a hosszas, fárasztó közszol-
gálat után a szószoros értelmében valóban kiérdemelt pihenésre, 
tőle magától a tiszai egyházkerület közönsége alig-alig tud és képes 
megválni. Ne is váljunk meg! Legyen ő továbbra is és még soká 
a mi szívesen üdvözölt, szívesen látott és hallgatott Nesztorunk — 
nyugalma éveibe pedig kísérje őt a mi részünkről a legmelegebb 
hála-koszorúzta áldáskívánság! 
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jól eső érzéssel, hálával és elismeréssel jelenthetem a m. t. 
közgyűlésnek, hogy az esperességi elnökségekkel, a tanintézetek 
igazgatóságaival, - - és a kiről e téren is első sorban kellett volna 
megemlékeznem, elnöktársammal, kerületünk kiválóan buzgó és 
érdemdús felügyelőjével való együttműködésünket ez évben sem 
zavarta meg a legkisebb árny sem, mert mindannyiunkat ama nagy 
értékek, drága kincsek felismeréséből és a munkamező közösségé-
ből táplálkozó testvéries bizalom és komoly kötelességteljesítés 
vezérelt, amelyeket Isten akarata és az általunk kormányzottak 

r •• 

felette drága bizalma bízott őrizetünkre az Ur Sionjában. Örömmel 
jelenthetem ugyan ezt a püspöki iroda és a kerületi pénztár tevé-
kenységéről is. 

* * * 

r 

Es ezzel, nagy vonásokban megírott jelentésem összefoglaló 
részének végéhez jutva, legyen szabad indítványaimat előterjesz-
tenem : 

1. Méltóztassék sajnálattal tudomásúl venni dr. Zsilinszky 
Mihálynak a bányai egyházkerületi széktől történt megválását s 
hozzá ez alkalommal, mint az egész magyarhoni egyetemes egy-
házra kiterjedt áldásos egyházvezéri tevékenységének részben osz-
tályosa, részben hálás szívvel kísérője, elismerő hálasorokat intézni. 

2. Méltóztassék mély fájdalommal jegyzőkönyvébe iktatni vései 
Véssey Sándor dunántúli kerületi felügyelő és id. Sztehlo János 
volt VI. sz. kir. városi főesperes, püspökhelyettes elhúnytának 
szomorú tényét, emlékeiket megörökítve, a dunántúli egyházkerü-
letet és illetőleg a gyászoló családtagokat meleg részvétünkről 
biztosítani. 

3. Méltóztassék megemlékezése lapjaira feljegyezni Scholtz 
Frigyes és Marcsek Andor buzgón működött, az Úrhoz költözött 
késmárki, illetőleg iglói főgimn. tanárok emlékezetét. 

4. Méltóztassék bennső örömének kifejezést adni dr. Zsigmondy 
Jenőnek bányakerületi felügyelővé történt megválasztatása felett s 
őt és kerületét ez alkalomból meleg testvériességgel üdvözölni. 

5. Méltóztassék a jubiláns Weisz Antal dobsinai nyug. lelkészt 
és Sárkány Kálmán dobsinai egyházfelügyelőt, a királyi kitünte-
tésben részesült Hajdú János kiérdemült sárosi főesperest és 
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dr. Horovitz Simon jogakadémiai tanárt, Seltenreich Hugó jubiláns 
polg. iskolai, Bodor István érdemkoszorúzottan nyugalombavonúló 
főgimnáziumi tanárt, az ugyanígy nyugalomba vonúló Wandrák 
Vilma polg. iskolai tanítónőt meleg testvéri érzéssel üdvözölni, 
nagy szolgálataikat meleg elismeréssel koszorúzni. 

6. Méltóztassék dr. Baltik Frigyest és Radvány Istvánt élet-
útjuk nevezetes fordúlóján meleg szeretettel és bennső áldáskívá-
nattal üdvözölni. 

7. Méltóztassék a 100 év diadalmas harcai után boldog és 
virágzó jövendőt kívánni a szépen fejlődő nagyváradi evang. 
Sionnak! 

8. Méltóztassék az egyházmegyék és főgimnáziumok élére 
jutott régi és új erőket, Novák Pált, Lehotzky Miklóst, dr. Lersch 
Kornélt, Korbély Gézát, Szent-Iványi Józsefet, Tahy Emilt, dr. Med-
veczky Sándort és Bruckner Károlyt szeretettel üdvözölni, működé-
sükre az Úrtól áldást kívánni, míg a nyugalom révébe kívánkozott 
Terray Gyula és Hajdú János főespereseket hálás elismeréséről és 
ragaszkodó szeretetéről biztosítani. 

9. Méltóztassék mindazoknak, akik egyházkerületünk közéleté-
nek legutolsó időszakában is adományaikkal, áldozatkészségükkel, 
intézményeink buzgó támogatásával, lelkes közreműködéssel az 
egyházmegyék, az egyházközségek, a kerület és az intézetek tiszt-
viselői karában — mindezeknek élén a mindenekfelett kiválóan 
érdemes kerületi felügyelővel — Sionunk javán buzgólkodtak: hálás 
elismerését tolmácsolni. 

Fenti indítványaim határozati erőre emelését, s összefoglaló 
jelentésem tudomásul vételét kérve, reá térek most már a rész-
letekre : 

Résztvettem: 
1911. szept. 29. Theologiai szakvizsgán Eperjesen. Ez alkalommal ismét 

megtekintettem a „Theologiai Otthont", s annak összes helyiségeiben a tanúi-
mányi és intézeti rend, tisztaság s a helyes hygienikus kezelési szempontok-
nak megfelelő helyzetet találtam. 

Ugyanezen alkalommal tárgyaltam a kollégium újonnan választott fel-
ügyelőjével is. 

1911. szept. 30. Budamérre mentem, hol az egyház Ujházy László, 
Ujházy Iván — az egyházalapító Ujházy József jogutódainak — és Baloghy 



Farkas lelkész vezetése alatt ünnepélyesen fogadott. Még aznap elintéztem egy 
személyes természetű, az egyházi életet hátrányosan érintő, évek óta húzódott 
ügyet, — másnap pedig a Szlabey Mátyás bártfai és a helyi lelkész közre-
működésével tartott istentiszteleten az oltártól allocutiót intéztem a néphez, — 
míg az istentisztelet végén Hajdú János főesperes és Szent-Iványi József he-
lyettes esperességi felügyelő elnöklete alatt tartott közgyűlésen igyekeztem 
megoldáshoz juttatni a patronátusi kötelezettségeknek az egyház érdekében is 
álló készpénzzel leendő megváltása ügyét. 

1911. október 10. Miskolczon, jegyzőkönyv-hitelesítő ülésen. 
1911. október 12. Budapesten, egyetemes nyugdíj-bizottsági ülésen. 
1911. október 13. Budapesten, püspöki conferentián. 
1911. október 14. Budapesten, a minisztériumban, személyes közben-

járással. 
1911. október 19. Eperjesen, a főgimnázium új épületének felavatásánál, 

hol az ünnepi beszédet és imát tartottam. 
1911. október 19. Eperjesen, theol. szakvizsgálaton. 
1911. november 2. Budapesten, püspöki conferentián. 
1911. november 3. Budapesten, egyetemes adócsökkentési bizottsági 

ülésen. 
1911. november 4. Budapesten, egyetemes alkotmány- és jogügyi, majd 

pénzügyi bizottsági ülésen. 
1911. november 5. Budapesten, az egyházkerületi elnökségek értekezletén. 
1911. november 6. Budapesten, zsinati nagybizottsági ülésen. 
1911. november 7. Budapesten, theol. akad. bizottsági ülésen, majd az 

egyetemes egyház közönsége részéről az egyetemes felügyelőnél szokásos 
tisztelgésen, mely alkalommal az üdvözlő beszédet én tartottam, — este pedig 
az egyetemes közgyűlést megelőző előértekezleten. 

1911. november 8—11. Az egyetemes közgyűlésen, a Luther-társaság 
igazgató-tanácsában és közgyűlésén. Úgy ezen bizottságok, mint maga az 
egyetemes közgyűlés ülésein elnöktársammal együtt főként a kerületeknek 
juttatott közigazgatási dotáció emelését és oly határozat keresztülvitelét igye-
keztünk biztosítani, amelynél fogva a kormányhoz felírat intéztessék a két prot. 
egyház 1904-ik évi memorandumában felsorolt, de eddig a kormány által 
figyelemben nem részesült lelkészi korpótlék, vallástanítási, kulturális és hu-
manitárius intézmények és a lelkész — és tanárképzés céljaira adandó állam-
segély folyósítása végett. Törekvésünk, mint köztudomású, mindkét irányban 
sikerrel járt. 

1911. november 27. Budapesten, közös prot. bizottsági ülésen. 
1911. december 12—13. Budapesten, az elnökletem alatt működő s az 

Egyh. Alk. háztartási fejezetének revideálására kiküldött zsinati albizottság 
ülésén. 

1911. december 14. Budapesten, egyetemes nyugdíj-bizottsági és Luther-
társasági igazg. tanácsi ülésen. 

2 
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1912. január 12. Az új egyetemmel kapcsolatban felállítandó theologiai 
fakultás tárgyában Nyíregyházán, Mayer Endre, dr. Mikler Károly, dr. Obetko 
Dezső és dr. Szlávik Mátyás eperjesi collegiumi vezető tanárokkal conferentiát 
tartottam. 

1912. január 16. Budapesten, az egyetemes theologiai nagybizottság, 
kisbizottság és jogügyi bizottság, majd a Luther-társaság irodalmi szakválaszt-
mányi ülésén. 

1912. január 17. Budapesten, Dr. Zsigmondy Jenő bányakerületi felügyelő 
beiktatási ünnepélyén. 

1912. január 18. Budapesten, zsinati háztartási albizottsági ülésen. 
1912. február 8. Budapesten, egyetemes nyugdíj-bizottsági ülésen. 
1912. február 8. Budapesten, püspöki conferentián. 
1912. február 9. Budapesten, a minisztériumokban, személyes közben-

járással. 
1912. március 6. Értekezletet tartottam Gerhard Béla tanítóképző-intézeti 

igazgatóval és Bányai Béla kerületi pénztárossal a tanítóképző-internátus meg-
építése, a jelenlegi tanítóképző-intézeti beltelek értékesítése, új telek szerzése, 
a tanítóképző fenntartása körül felmerült újabb kerületi költségek, az újonnan 
szervezni kötelezett rajz-, szlöjd- és gazdaságtani tanszékek és a tanítóképző-
intézeti, házipénztár kérdései dolgában. 

1912. március 19. Budapesten, egyetemes nyugdíj-bizottsági ülésen és 
püspöki conferentián. 

1912. március 20—22. Budapesten, zsinati nagybizottsági üléseken. 
1912. március 22., d. u. 5. Budapesten, a Luther-társasági folyóirat ki-

adása dolgában elnökletem alatt működő bizottság ülésén. 
1912. április 22. Budapesten, egyetemes nyugdíj-intézeti és zsinati nagy-

bizottsági üléseken. 
1912. április 23. Budapesten, püspöki conferentián és zsinati nagybizott-

sági ülésen. 
1912. április 24—25. Budapesten, zsinati nagybizottsági üléseken. 
1912. április 26. Budapesten, a Baldácsy-bizottság és a közös prot. 

bizottság ülésein. 
1912. május 12—22. A brassói esperesség egyházaiban, canonica Visi-

tation. 
1912. május 28-tól június 4-ig. Az árvái esperesség egyházaiban, cano-

nica Visitation. 
1912. június 4—9. Iglón, a főgimnázium érettségi vizsgálatán, elnöki 

minőségben. 
1912. június 17—20. Eperjesen, a theol. akad. évzáró vizsgálatain és 

bizottsági ülésen az egyházkerületet a collegiummal szemben terhelő fenntar-
tási költségek arányai tárgyában. 
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Intézkedések. 
1. Az eperjesi evang. polg. leányiskolával kapcsolatban továbbképző-

nyelvi tanfolyam megnyitásához engedélyt adtam. 
2. Értesítettem az egyházmegyéket főespereseik, a tanintézeteket igazga-

tóik útján, hogy az egyházkerületi pénztár 1911. évi október hó 15-től Nyír-
egyházán működik. 

3. Az egyházkerületi ösztöndíjak megvizsgálása végett 4 tagú bizottságot 
küldtem ki, hogy állapítsa meg, mely ösztöndíjak állanak az egyházkerületi 
közgyűlés rendelkezésére, hogy aztán jövőben azok is alapítóik végakarata 
értelmében osztassanak ki. 

4. Az 1911. év október havában személyesen jelentem meg Budaméren 
és Bökiben, hogy az „ U j h á z y Árpád alapítvány" nevet viselő évenkénti szol-
gáltatásoknak egyszersmindenkorra egy összegben leendő megváltása tárgyában 
egyrészről a budaméri ág. h. ev. egyház, lelkész és tanító, másrészről pedig 
az évenkénti szolgáltatásokat teljesítő Ujházy Iván bökii és Ujházy László 
budaméri lakosok között az ideiglenes egyezséget megkössük, mely felek között 
létre is jött s annak elfogadása az illetékes sárosi esperesség közgyűlése után 
most már ezen egyházkerületi közgyűlés egyik tárgya íeend. 

5. A hernádvécsei egyházközségnél vizsgálatot rendeltem el, hogy a te-
temesen felszaporodott egyházi adóhátralékokért kit terhel a felelősség ? Miután 
kiderült, hogy a tulajdonképeni ok az egyházközség szegénysége volt, a további 
eljárást beszüntettem. 

6. Az egyetemes névtár elkészítéséhez szükséges űrlapokat az egyház-
megyékhez és tanintézetekhez annak idején megküldöttem s miután ez adatok 
mindenünnen beérkeztek, azokat az egyházkerületre vonatkozó adatokkal együtt 
további eljárás végett a Névtár szerkesztésével megbízott Hegedűs János nyug. 
anyakönyvi felügyelőnek küldöttem meg Budapestre. 

7. Vázsecz egyházközség adócsökkentési segélyért benyújtott kérvényét, 
illetve a kérvényhez csatolt kimutatást az abban foglalt törlések és kiigazítások 
miatt az adóalapi bizottság kifogásolta, sőt elrendelte annak egyházkerületi 
szakértővel való megvizsgáltatását. A szakértő által elvégzett s általa újonnan 
felülvizsgált munka és jelentés alapján azután az adóalapi bizottság Vázsecz 
egyházközség részére a segélyt megállapította és ki is utalványozta. 

8. A Luther-társaság igazgató-tanácsa az 1911. évi dec. havában tervbe 
vette, hogy az összes evang. népiskolai ifjúsági könyvtárak részére, az állami 
typusok mintájára, protestáns szellemű könyvtári typusokat állít fel, oly módon, 
hogy a typusokat az erre a célra megválasztott bizottság — minden egyház-
kerületből 3 tag — fogja összeállítani. Az ez iránt kibocsátott kérdőívek az 
egyházközségeknek megküldettek, majd visszaérkezésük után megküldettek a 
Luther-társaságnak további intézkedés végett. 

9. Felhívtam mindazon egyházközségeket, melyekben a vallástanítás ellen 
a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 51. pontja alatt kifogás 

2' 
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éineitetík s mindazon vallástanárokat, akik még mindig nem a Szabályzat és 
Utasítás értelmében járnak el a vallástanításnál oly kötelezéssel, hogy jövőben 
szorosan és szigorúan alkalmazkodjanak a Szabályzat kívánta követelmények-
hez s ne adjanak többé okot arra, hogy helytelen eljárásuk miatt akár pénz-
bírsággal, akár fegyelmivel kelljen sujtanf őket. 

10. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr múlt évi 91559. sz. leiratá-
ban azon kérelemmel fordúlt hozzám, hogy mivel a kántorok fizetése és nyug-
díj igényeik rendezése végett a kezdeményező lépéseket meg akarja tenni, a 
kerületben lévő tisztán kántori állomásokról, azok javadalmának feltüntetésével 
és annak jelzésével, vájjon az állás betöltője minő képesítéssel bír s valamely 
módon van-e már gondoskodva nyugdíjigényéről ? pontos kimutatást terjesz-
szek fel. 

Miután egyházközségeinkben a kántorok legnagyobb része az elemi nép-
iskolai tanítókból kerül ki s tisztán kántori állomás alig néhány helyen van 
szervezve, a miniszteri rendelet értelmében az egyházaktól kapott bevallások 
alapján s a miniszteri rendelet értelmében csak: Abaujszántó, Bártfa, Brassó, 
Betlér, Dobsina, Martonháza, Rimaszombat és Nyíregyháza egyházközségek 
kimutatásait terjesztettem fel. 

11. A vallástanítás ellenőrzésére vonatkozó szabályrendeletet elkészítettem, 
szakbírálóknak kiadtam s ezek véleménye alapján a szerkesztő által történt 
átdolgozás után kiadtam azt minden egyes egyházmegyének tárgyalás végett. 

12. Az alkoholizmus káros hatásának ismertetésére a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr 3182. ein. sz. a. az állami népiskolákban egy napot 
tűzött ki, kimondván, hogy e napon kizárólag az alkoholizmus káros és kóros 
következményeiről beszéljen a tanító a tanúlóknak, amely rendeletének köz-
lésével engem is felhívott hasonló intézkedésre. Én ezen alkoholellenes napul 
Bojt első vasárnapját megelőző Szombat napot jelöltem meg s az ezen alka-
lomra szerkesztett füzetkéket, melyeket a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium hozzám kellő számú példányokban küldött meg, a főesperes urak útján 
a tanítók rendelkezésére bocsátottam. 

13. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1912. évi január 9-én kelt 
161801 — 1911. számú rendeletével az 1911 — 12. tanév Il-ik felétől megálla-
pítván a középiskolai vallástanárok tiszteletdíját, közöltem azt az illetékes 
tényezőkkel s miután a miniszter által bekívánt adatokat beszolgáltatták, 
azokat további intézkedés végett felterjesztettem a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumba. A középiskolai vallástanári tiszteletdíj ezentúl egy óra után 
Budapesten 180 korona, más helyeken 140 koronában állapíttatott meg. 

14. A vallástani és érettségi vizsgálatokra kiküldött biztosok neveit az 
1912. évi XXVIII-ik számú, a Zsedényi-féle díj kiosztására vonatkozó kimu-
tatást pedig az 1911. évi XXXVII-ik ker. Körlevélben tettem közzé, a hol is 
azok megolvashatok. 

15. Értesítést vettem a merényi lelkésztestvértől, hogy Feketehegy fürdőn 
a folyó évben a templomépítésbe belefognak és fel is építik azt, mi végett az 
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egyházkerületi pénztárban levő betétkönyvön elhelyezett templomi alapra szük-
ségünk van, kérésükre a 6800 K-t kitevő összegből 4200 K-t május hóban 
a templom építő bizottság elnökének meg is küldtem. Minderről értesítettem 
a testvér ref. egyházkerület püspökét is Sátoraljaújhelyen. 

16. A földmívelésügyi miniszter úr 1912. évi január 30-án 11153. sz. 
alatt értesített, hogy az eperjesi ev. tanítóképző-intézetünknél a Gazdaságtan 
előadásával Szemere Márton gazdasági tanárt bízta meg, ki e megbízatási 
körét a jövő tanév elejétől fogja ellátni. 

17. Az egyetemes tanügyi bizottság megkeresett aziránt, hogy az egy-
házkerületben melyik iskola volna meglátogatandó ? Minthogy az árvanagy-
falui iskolánál a tanítás gyenge eredménye ellen a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium is, a kir. tanfelügyelő is kifogást emelt, a meglátogatásra ezen 
iskolát jelentettem be. 

18. A tanítóképző-intézet a collégium épületében, honnét a főgimnázium 
kívonúlt, megfelelő elhelyezést nyervén, hogy aztán a felszerelés legszüksége-
sebb eszközeivel berendezhető legyen, és az internátusi rendszert is tanúlmá-
nyozandó, kiküldtem pár napra Gerhard igazgatót a stubnyafürdői és iglói 
állami tanítóképző-intézetekhez, hogy ott a berendezést és felszerelést tanúl-
mányozza s tegyen nekem jelentést kiküldetésének eredményéről, a minek 
nevezett igazgató meg is felelt. 

19. Értesítettem a tanintézetek igazgatóit, hogy a középiskolai tanárok 
és tanárjelöltek, amennyiben külföldi tanúimányi ösztöndíjért folyamodnak, e 
folyamodványukat — minthogy azok beadására a kultuszminiszter úr minden 
év április 15-ét tűzte ki határidőül, a jelzett terminusig terjesszék fel hozzám 
további intézkedés végett. 

20. Az ország területén könyöradomány gyűjtésre és pedig templomi és 
iskolai célra engedélyt kaptak: Diósgyőr, Nagybánya, Nagykároly, Szatmár, 
Eperjes, I. Ujcsanálos. 

21. Közvádlókat küldtem Árva egy és Kishontba két ügyben. 
22. Segédlelkészekül felavattam : Janis Józsefet Hybbére, Schwartz Mátyást 

Iglóra és Klein Henriket Gölniczbányára. 
23. Meglátogattam a feketehegy-fürdői telepet június 6-án, hogy meg-

győződjem az ottan emelendő evang. templom építkezési munkálatairól. Ugyan-
akkor értekeztem Bolia S. min. tanácsos és Gura Jenő lelkész urakkal, az 
építkezési tervek és költségek tárgyában. 

I. Árvái egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. Az egyházmegyei elnökség megjelent Árvanagyfaluban, 

ahol is az egyházközség és tanítója között felmerült vitás ügyben járt el. 
Ünnepélyek. A reformáció emlékünnepe minden egyházközségben és 

iskolában megtartatott. Kralován leányegyházban az imaház alapköve ünnepé-
lyesen tétetett le. 
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Egyházpolitikai törvények hatása. E törvény káros hatását illetőleg az 
egyházak nem panaszkodnak. Az egyházi cselekvényeket a hívek mindenütt 
igénybe veszik s csak az anyakönyvvezetők zaklatásai miatt panaszkodnak 
több helyen. 

Hivatalbeli változások. Az egyházmegyei elnökség újból megválasztatott 
és pedig főesperessé Novák Pál, egyházmegyei felügyelővé Lehoczky Miklós. 
Az egyházmegye világi jegyzőjévé dr. Oberczián János megyei jegyző válasz-
tatott meg. 

Isztebnei egyházközségből eltávozott Oberczián Mihály tanitó, kinek 
helyére Dzurek Mihály okleveles tanitó, Felsőkubinban pedig Meskó Paula 
választattak meg. Lestinben az egyházközség másodfelügyelőjévé Lehoczky 
Károly választatott meg. Poruba-Zabrecs leányegyházközség annak dacára, 
hogy több izben hirdetett pályázatot, a tanítói állást jelentkezők hiányában 
már két év óta nem tudja betölteni. 

Hagyományok, alapítványok. Lavotta Kornél egyházfelügyelő Lestinben 
a régi templom fentartására 500 korona alapítványt tett. Laczo János nagy-
falvi lelkész 40. évi papi jubileuma alkalmából tisztelői 505 koronát gyűjtöt-
tek. Ezen összeget a jubiláns 1000 koronára egészítette ki. „Laczo János 
ösztöndíj alapítványából az árvái egyházmegyében működő lelkész és tanítók 
fiai, akik jó eredménnyel látogatják a középiskolát, az évi kamatoknak a 
3A-ed részét kapják, a kamatok V4-ed része pedig mindaddig a tőkéhez 
csatoltatik, mig a tőke 2000 koronát meg nem halad. Ettől kezdve 2000 
koronának a kamatai fordíttatnak a fentemiitett célra. 

Adományok. Az adományok összege az egyházmegyében 2255 korona 
és 31 fillér. 

Építkezések, javítások. Isztebne a paplak kijavítására 300 koronát köl-
tött. Lesti ne egyházközségben egy új tanterem épült 3000 korona kiadással 
s a tanitó részére pedig gazdasági épület. Alsókubin különféle javításokra 
416 koronát költött. 

Az egyházmegyében építkezésre és javításra fordíttatott a fenti összegek-
kel együtt 4018 korona és 41 fillér. 

II. Brassói egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. Főesperes meglátogatta a barczaujfalusi egyházközséget 

amikor is a nyugalomba vonúlt lelkésztől a hivatalt átvette. 1912. évi június 
hó 7-én meglátogatta a fogarasi egyházhíveket, hogy személyes tájékozódást 
szerezzen az általuk kért missiónak szervezése tárgyában. 

Ünnepélyek. Az egyházmegye valamennyi egyházközségében az évben 
előfordúlt hazafias és egyházi ünnepek megtartattak. Alszegen Nikodémusz 
Károly lelkész és Isiik György másodfelügyelő, Krizbán Kiss Árpád egyház-
felügyelő, Fürészmezőn pedig Máthis András felügyelő lettek hivatalos állásaikba 
beiktatva. 
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Egyházpolitikai törvények hatása. Brassóban a házasságkötés alkalmával 
nem mindegyik pár veszi igénybe az egyházi áldást. A többi egyházakban 
káros visszahatás nem észlelhető. 

Fontosabb intézkedések. A főesperes felhívása folytán az egyházmegye 
majdnem minden egyháza az eperjesi ev. theológiai Otthon felsegélésére évi 
segélyt szavazott meg. 

Hivatalbeli változások. Az egyházközségi felügyelők sorában: Alszegen 
II. felügyelővé Isiik György, Fűi észmezőn Máthis András, Krizbán Kiss Árpád 
szolgabíró és Zajzonban Barcsay Ákos választattak meg felügyelőkké. A lel-
készek sorában: Alszegen megválasztatott Nikodémusz Károly. A segédkezők 
sorában: Tatrangon meghalt Tóth András egyházi segédkező. Alszegen Gaudi 
András segédkező állásában véglegesíttetett. Brassóban lemondott Engisch 
György. 

Hagyományok és alapítványok. Az egyházmegyének hagyott Bunna Sándor 
1977 korona 73 fillért, mely összeg kamataiból évi 40 korona özvegyét illeti 
meg. Brassóban özv. Mircse Antalné végrendeletileg hagyott az egyházközség-
nek egy darab földet, melynek évi jövedelme 60 korona. Krizbán néhai özv. 
Istók Istvánné az egyháznak 20 koronát hagyományozott. 

A hagyományok főösszege 2057 korona 73 fillér. 
Adományok. Anyagi segélyt kaptak az egyházak kívülről 3038 K 10 f. 

a gyülekezeti tagoktól 3566 K 67 f. 

Összesen: 6604 K 77 f. 
Anyagi segélyt adtak az egyházak saját céljaikra 615 K 96 f. 

idegen célokra 1239 K 72 f. 

Összesen: 1855 K 68 f. 
Építkezés, javításra fordíttatott az egyházközségekben 17202 K 83 f. 

Kiadott nagyobb összeget e célra Apácza 669 K-t, Brassó 712 K-t, H.-Alszeg 
3322 K-t, Fürészmező 1655 K, Krizba 7923 K, Tatrang 1543 koronát. 

Felszerelésre fordíttatott 716 korona 65 fillér. 
Mozzanatok. Az egyházmegye valamennyi egyházközségében püspöki 

egyházlátogatás volt 1912. évi május 14-től május 22-ig. Ez egyházlátogatás-
nak a szeretet és egyházépítés lélekemelő nagy munkamezején olyan áldásos 
nyomai maradtak hátra az egyházmegyében, melyek a jövendőnek nem egy 
maradandó alkotását fogják eredményezni egyházban, egyháztagokban és a 
vallásos élet bensőbbé tételében egyaránt. 

Alszeg egyházközség az egyházi segédkezőt állandósította s fizetését 
250 K-ról 600 K-ra emelte fel. Fürészmezőn a lelkész kiemelkedő belmissziói 
tevékenységet fejtett ki az által, hogy behozta a vasárnapi iskolát, az úrva-
csorára való előkészítési istenitiszteletet és hogy szervezte a gyülekezetben 
nőegyletet. 

Irodalmilag működtek. Kiss Béla bácsfalui és Petrovics Pál fűrészmezei 
lelkészek. Előbbi egyes egyházi lapokba írt cikkeket, utóbbi megírta Újkori 
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apostolok és Vértanúk című müvét, melynek első füzetét a Luther-társaság 
adta ki. 

III. Gömöri egyházmegyében. 
Egy ház látogatás. A főesperes megjelent Sajógömörön a megüresedett 

lelkészi állás ideiglenes ellátása végett; majd részt vett a lelkészválasztást 
előkészítő és lelkészválasztó közgyűléseken. Ujvásárt megjelent négy izben 
szintén lelkészválasztási s beiktatási ügyben; november 12-én a süvetei lel-
készt iktatta be hivatalába; november 26-án Dobsinát látogatta meg, hogy 
ott a hivataláról lemondott lelkész és a 30 éves egyházi felügyelői szolgálatát 
jubiláló illenczfalvi Sárkány Kálmán jubileumán részt vegyen; Kecső leány-
egyházban a templom és új harang felszentelése, Hisnyón a lelkészi állás 
betöltése tárgyában 2 izben ; Szirken a lelkész és a vashegyi iskolaszék között 
felmerült eltéréseket igyekezett kiegyenlíteni; Derencsényben az anyaegyház 
és egyik leányegyház, Észterény között felmerült vitás ügyben járt el; az 
1911. év január 9-én pedig Baradnán jelent meg, hogy az ottani zavaros 
egyházi számadásokat rendezze s az építendő lelkészlak ügyében intézkedjék. 

Ünnepélyek. Az egyházi és hazafias ünnepélyek az egyházmegye egyház-
községeiben megtartattak, sok helyen a madarak és fák napja. Templom-
szentelési évfordulói ünnepélyek tartattak Balogrussón, Derencsény, Gömör-
hosszuszó, Sajógömör és Szirk egyházközségekben ; Betlérben a templom s 
toronykereszt felavatása szép ünnepély keretében tartatott meg; Restérben az 
új iskola avattatott fel s adatott át rendeltetésének; Martonházán 2 izben 
tartatott magyar nyelvű isteni tisztelet, Nandráson pedig a tanév magyar nyelvű 
isteni tisztelettel vette kezdetét. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Javunkra adtak téritvényt Csetneken 
1, Jolsvatapolczán 1 ref. nő, Mártonházán 1 rk. nő, Ratkón 4 vegyes házas-
ság köttetvén, javunkra 3 adott téritvényt. Rozsnyón javunkra adott téritvényt 
2 férfi és 1 nő, kárunkra 1 nő. Ugyanott áttért tőlünk a rk. egyházba 1 
férfi, hozzánk a rk. egyházból 2 férfi és 1 nő. Csoltón 1 ev. nő a rk. férj 
javára adott téritvényt. A többi egyházak e tekintetben nem panaszkodnak, 
éber őrködésre azonban szükség van a legtöbb helyen. 

Eontosabb intézkedések. Meleghegyen a hívek az anyaegyház irodai és 
magtári építkezései ellen tiltakozva felebbeztek, de mivel a közös gyűlés jegyző-
könyvét, melyben az építkezés szükségességét elismerik, aláírták, felebbezé-
sükkel el utasíttattak. Ujvásáron a templomi freskók kijavítása s a templom 
rendbehozatala végett az orsz. műemlékek bizottságának elnöke a nála járt 
egyházkerületi felügyelő és a gömöri főesperesnek azt a biztatást nyújtotta, 
hogy újabb kérvény alapján a templom még a folyó év alatt rendbe fog 
hozatni. 

Hivatalbeli változások. Az egyházmegyében lemondott Szontagh Zoltán 
esp. tvszki biró, Bódy János a Klementisz-féle pénztár kezelője és ifj. Oláh 
Károly esp. segédlelkész. 



- 25 -

Az egyházközségekben az egyházfelügyelők közül meghalt Eisele Gusztáv 
nandrási és Schwirián János sajórédei egyházfelügyelő. Leköszönt Gubcso 
János Kiétén és Dénes Géza Nagyveszverésen. Megválasztattak Kiétén Szent-
iványi József, ugyanő Nagyveszverésen is első és Koricsánszky Márton Il-od 
felügyelőnek, Nandráson Adriányi Antal és Sajórédén Sárkány Boldizsár. 

A lelkészek közül meghalt Sarudy Gyula Sajógömörön. Leköszöntek 
Bódy János Hisnyón s átköltözött Amerikába, Restéren Maloveczky János, 
Bugyikfalván Szlopovszky Károly, Derencsényben Motyovszky Pál, Rozsnyón 
Terray Gyula és Dobsinán Weisz Antal. Utóbbi kettő nyugalomba is vonult. 

Megválasztattak: Felsősajón Dániel Szabó György, Nagyszaboson Kuz-
mányi Jenő, Süvetén Maloveczky János, Ujvásáron Hrusz József, Sajógömörön 
Vályi Gusztáv, Hisnyón Szlopovszky Károly, Baradnán Scheffarovszky Béla, 
Restérben Krcsméry Gyula, Bugyikfalván Chován Sándor. 

A tanítók közül leköszönt Henczkón Jármay Tivadar, Miglészpatakán 
Valach András, Babaréten Pásztor Sámuel, Murányhosszuréten Schramkó 
Károly, Filléren Oberländer János, Gerliczén Fakla János, Restéren Chlebus 
György és Leng Pál, Betlérben Koczka János. 

Megválasztatott Henczkón Bohus Lajos, Pápocson Bódy Béla helyettes-
nek, Babaréten Dlhányi István, Murányhosszuréten Valach András, Ratkón 
Krokavecz Károly, Kopárhegyen Nyári Gyula, Gerliczén Kanjak János, Resté-
ren Leng Pál és Oberländer János, Rekenyeujfaluban Tomcsányi Miklós, 
LJjvásáron helyettesnek Gömöry Béla, Betlérben kántornak Koczka János. 
Nyugdíjaztatott Restéren Chlebus György. 

Hagyományok és alapítványok. Oláhpatak templom és harang alapját 
86 koronával, Gócs templom alapját 170 koronával gyarapította. Rozsnyón 
a különféle alapok 6268 korona 12 fillérrel emelkedtek. A rozsnyói ker. árva-
házban alapítványokból befolyt 662 korona, melyhez járultak Ujágh Zsolt 
Ózdról 40 korona, Palásti Árpád gömörhosszuszói lelkész 97 korona, Mészáros 
János és neje Rozsnyóról 25 korona, Hevessy Bertalan Tornallyáról 100 
korona, özv. Csicsovszky Károlyné Kassáról 200 korona és Lavotta Kornél 
Alsókubinból 200 koronával. 

Az alapítványok és hagyományok összege 6930 korona 12 fillér. 
Adományok és segélyek. Az adományok és segélyek összege az egyhá-

zaknál 19207 korona 34 fillér. Nagyobb adományok voltak: Betlérben gróf 
Andrássy Géza a lelkésznek 400, a tanítónak 100 korona kegydíjat ajándé-
kozott. A templom és torony tetőzetére az egyházhívek 963 korona 80 fillért 
gyűjtöttek, mely célra gróf Andrássy Géza 1000 korona értékű épületi faanyagot 
s többen pénzbeli segélyt adtak. Gesztesen az egyház céljaira befolyt a Szent-
iványi—Terray-féle domesztikából 211 korona 28 fillér, Gömörhosszuszón 
gróf Andrássy Dénes a templomépitési költségekhez 500 koronával járult, 
Kecsőn templomépitési célra adott ifj. Hevessy László 100 koronát. Gömör-
panyiton Záborszky Ernőné új oltárkép beszerzésére 125 korona 40 fillért 
gyűjtött s ugyan e célra Beretke és Csoltó leányegyházak 271 korona 94 
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fillért adtak. Kiétén, Babaréten és Eszterényben Szentiványi József egyház-
felügyelővé történt megválasztatása alkalmából 200—200 koronát adott. Nagy-
rőczén Iván András a templom és torony befedésére 100 koronát adott. 
Ratkósebesen az új iskolára a gömöri közművelődési egyesület a Latinák-féle 
alapból 1200 koronát, a rimamurány—salgótarjáni vasműegyesület 200 koronát 
Mihalik Pál egyházfelügyelő 150 korona értékű fát, Szász Kóburg góthai 
herceg árengedményéből 255 koronát, majd ismét 230 koronát. A gömöri köz-
művelődési egyesület a Latinák-féle alapítványból a ratkósebesi iskolának 
tanszereket adott 400 korona értékben. Ujvásáron a templomépítésre Szent-
iványi Árpád egyházfelügyelő 100 koronát ajándékozott. 

Kaptak az egyházak és iskolák összesen 22820 korona 13 fillért, jóté-
kony célra fordítottak 21701 koronát. 

Építkezés és javítás. E címen kiadtak az egyházak 148949 korona 84 
fillért. Új iskolát épített Berdárka 5908 korona 53 fillér, Jolsvatapolcza új 
tantermet 12000 korona és Ratkósebes 9235 korona kiadással. Betlér a tem-
plom, torony és lelkészlak teljes helyreállítására 6816 korona 88 fillért, 
Szeleste toronyra s épületek javítására 966 korona 94 fillért, Geczelfalva a 
szélvihar által megrongált épületekre 4280 koronát, Hisnyó lelkészlakra 600 
koronát, Jolsva javításokra 1595 korona 54 fillért, Nagyveszverés lelkészlakra 
10000 koronát, Nandrás templom s toronyfedésre 15413 koronát, mellék-
épületekre 1233 koronát, Ratkósebes a leégett melléképületek rendbehozására 
kiadott 1196 korona 76 fillért. 

Szerzemények. Taneszközökre kiadott Henczkó 100 koronát, Perjése 108 
koronát, Özörény iskolai felszerelésre 101 koronát, Eszterézs 120 koronát, 
Vizesrét 249 koronát, Lehelfalva 119 koronát. Hámosfalva tanszerekre 275 
koronát. Gacsalk 150, Hisnyó 175, Kisfeketepatak 156, Murányhosszurét 121, 
Turcsok 251 korona értékben egy harangot vásárolt. Ezeken kivűl Baradna 
kapott a gömör—kishont vármegyei közművelődési egyesülettől 124 korona 
értékű magyar énekeskönyvet, Csetnek 320 koronáért gazdasági épületet szer-
zett meg, Nandrás 4000 korona értékű orgonát vásárolt s megszerezte az ifj. 
könyvtár első typusát, Poloszkó a Latinák-féle alapítványból 100 korona értékű 
tanszert kapott, Rozsnyón az ottani ev. női gyámintézet 50 éves jubileuma 
alkalmából az egyháznak keresztelési és betegek számára urvacsorai edényeket 
180 korona értékben s 2 drb. oltári és szószéki teritőt ajándékozott 700 
korona értékben. A szerzemények összege az egyházaknál 8839 korona 
30 fillér. 

Mozzanatok. A magyar istentiszteletek mindazon helyeken, ahol behozat-
tak, szorgalmasan megtartatnak. Irodalmilag működtek az egyházmegyében 
Járossy Mihály pádári, Kármán István nandrási, Smid István rozsnyói és 
Hoznék Lajos nagyrőczei lelkészek. A tanitók közül pedig Egyed Dávid árva-
házi atya és Terray István kuntapolczai tanitó. 

Adósságot törlesztett Vizesiét, Lehelfalu, Rozsnyó és Felsősajó. 
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IV. Hegyaljai egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. A főesperes meglátogatta Tállyát két ízben lelkészvá-

lasztási ügyben és Hernádvécsét, hol vizsgálatot tartott. 
Ünnepélyek. Hernádvécsén az új egyházfelügyelő dr. Milder Károly 

ünnepélyesen iktattatott be felügyelői állásába. A kassai I. egyházközség az 
ottani ref. egyházzal 4 vallásos estélyt rendezett. Az egyházi és hazafias ünne-
pélyek minden egyházban megtartattak. 

Politikai törvények hatása. Felsőkemenczén az Amerikából visszatérő 
hívek téves nézeteket plántálnak az egyháztagok szívébe, sőt még magyarsá-
guk megtagadására is iparkodnak őket rábírni. Kassán a két prot. egyháznak 
erős küzdelmet kell folytatni az erős rkath. és sociáldemokratizmus ellen, 
hol azonban az egyházvezetők lelkiismeretesen megtesznek mindent, amit a 
hitélet ébrentartására és a hívek gondozására kell tenniök. Miskolczon meg-
alakúlt a sociáldemokrata pártszervezet, melynek törekvése az egyház és a 
papság ellen irányúi, az egyház közszellemére azonban eddig még kevés be-
folyással van. A 24 esketett vegyes pár közzül 3 az ottani ref. egyház javára 
kötött egyezséget. Ránkon az Amerikába való kivándorlás a múlt évben 
csökkent. 

Pontosabb intézkedések tétettek egyes egyházaknál adás- és vétel ügyekben. 
Hivatalbeli változások. Alesperessé újból Jungmann Géza arnóti lelkész, 

pénztárossá Csók György miskolczi lelkész választattak meg. Az egyházmegyei 
többi tisztviselői állások is választás útján újból betöltettek. Az egyházfel-
ügyelők közül meghalt: Görgey László diósgyőri, Kinszky Károly hernádvécsei 
egyházfelügyelő. Megválasztatott Hernádvécsén dr Milder Károly, Diósgyőrben 
Pazár István Miskolczról. A lelkészek közül: Eltávozott Hrusz József Ujvásárra, 
Tállyán lelkészül választatott ifj. Oláh Károly. Miskolczon segédlelkésznek 
megválasztatott Zoltán Emil. A tanítók közül: szabadságoltatott Augusztinyi 
Elek Kassán, helyébe Rachl Mihály alkalmaztatott. Ózdon a kántori teendők 
végzésével Joób Sándor társ. tanító bízatott meg. 

Hagyományok, alapítványok. Abaujszántó néh. Kovács Pál vizsolyi lakos 
hagyatékából kapott 200 K hagyományt. Diósgyőrben özv. Konczvald Sámuelné 
200 K, és özv. Draskóczy Imréné szintén 200 K alapítványt tettek. 

Kassa I. egyházban özv. Schneider Lajosné szül. Legányi Zsuzsánna 
100 K alapítványt tett, özv. Molitórisz Dánielné szül. Hellensteiner Mária az 
egyháznak 600 K-t biztosított, Vetter János végrendeletileg 5700 K tőkéjének 
kezelését az egyházra bízta úgy, hogy 60 év múlva 3700 K az egyház tulaj-
donába megy át, 2000 K kamatai pedig évente mint segély osztandó ki. 
Miskolczon özv. Kubacska Istvánné a szegényalapra 1000 K-t, illetékalapra 
1000 K-t, az ottani nőegyletnek 400 K-t adott. Adtak még a nőegyletre ala-
pítványul özv. Kiss Endréné 200 K, özv. Markó Pálné 300 K-t, Réthy Ká-
rolyné 200 K-t. Illetékalapra adott özv. Lovich Károly né 200 K-t, Gebauer 
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Kálmán 250 K-t. Özv. Réthy Károlyné hagyott az egyháznak végrendeletileg 
2400 K-t, illetékalapra 600 K-t. Tállyán Schmitz Sándor és Róthfuchsz Jánosné 
szül. Schmitz Ilona apjuk emlékére 100 K alapítványt tettek. 

Az összes hagyományok és alapítványok főösszege az egész egyházme-
gyében 40959 K 73 fillér. 

Adományok. Az egyházmegyében az összes adományok főösszege az 
ajándéktárgyakon kivül 17682 K 20 fillér. 

Építkezések, javítások. Abaujszántó épületeinek rendbehozására 2781 K-t 
költött, Arnót javításokra és fenntartásra 984 K-t, Diósgyőr lelkészi irodára 
és fenntartásra 5768 K-t, Fancsal épületek fenntartására 2446 K-t, Miskolcz 
javításokra és egyebekre 8898 K-t. v 

Részleges építkezésre az egyházmegye egyházaiban kiadatott 23417 K 22 f. 
Teljes építkezésre fordíttatott 3163 K 38 f. 

Összesen: 26580 K 60 f. 
Mozzanatok. Diósgyőri vasgyári fiókegyház serényen készül a templom-

építéshez, melyre a hívek készséggel adakoznak, valamint országos gyűjtés 
is folyamatban van. A fiókegyházat különösen segíti ezen nagyfontosságú 
munkájában a vasgyári ev. nőegylet. Hernádvécsén az egyházba bevezettetett 
a vasárnapi iskola, melyen az összes ifjúság vasárnapon részt vesz. 

Irodalmilag működtek. Czékus László abaujszántói, Homola István kassai, 
Nemes Károly diósgyőri és Hoffmann Károly stószi lelkészek. 

V. Kishonti egyházmegyében. 
Egyházlátgatás. Hivatalosan eljárt a főesperes többnyire elnöktársával 

együtt Tiszolczon a lelkészi állomás betöltése végett 3 ízben, Rimafűrészen 
szintén háromszor, Nyustyán a lelkészválasztás előkészítése céljából. 

ünnepélyek. Az év alatt előfordult egyházias és hazafias ünnepélyek 
egyházakban és iskolákban megtartattak. Rendkívüli ünnepélyt tartott Rima-
kokova, hol a romokból kiemelt új iskolaépület és egy új harang avattatott 
fel ünnepélyesen, továbbá Rimaráhó, hol a renovált iskolai épület felavató 
ünnepély keretében adatott át rendeltetésének. 

Hivatalbeli változások. Dr. Medveczky Sándor egyházmegyei felügyelő 
a rimaszombati egyesült prot. főgimnázium igazgató választmányának elnökévé 
választatott. Tanítói dékán az alsó-iskola körben Jaczkó János keczegei tanitó 
lett. A lelkészek sorában nyugalomba vonult Tiszolczon Hanesz Sámuel, 
Rimafürészen Vánsza János. Lemondott Kolbenheyer József Nyustyán. Meg-
választattak : Tiszolczon Hanesz Emil, Rimafűrészen Kolbenheyer József. A 
tanítók közül: Szlatinszky Endre klenóczi tanitó nyugalomba vonult, helyébe 
Laurenczy Vilmos alkalmaztatott helyettesi minőségben, Rimakokován a beteg 
Lipták Endre tanitó mellé segédül Halát Pál alkalmaztatott. 
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Alapítványok, hagyományok. Cserepesen özv. Orovecz Pálné 100 koronát, 
Czaban György érd. egyházfelügyelő 200 koronát hagyományozott. Nyustyán 
Thomka László egyháztanácsos 100 koronás alapítványt tett oly kijelentéssel, 
hogy azt minden újévkor megismétli, a mig Isten életének kedvez. Tiszolczon 
Sajó Eszter 200 koronát, özv. Klement L-né 2000 koronát hagyott az egy-
háznak. Várgedén örökegyháztagsági alapítványt tettek: Dr. Gömöry Olivér 
50 koronát, id. Górász Mihály 25 koronát, Báró Hámos Antal egyházfelügyelő 
100 koronát, Górász István szintén e célra első részletül 10 koronát. 

Adományok. Adományok és gyűjtések összege az egyházmegye egyház-
községeiben a rimakokovai adományok kivételével 4819 korona 32 fillér. 
Nagyobb adományok voltak: Telepen iskolára 2200 korona, Klenóczon harang-
alapra 964 korona 94 fillér. Rimaráhón iskolára a rimamurány-salgótarjáni 
vasműegyesület 200 koronát. 

Építkezés és javítás. Az egyházmegyében építkezés és javításokra for-
díttatott 21664 korona 86 fillér. 

Új építkezés volt Tóthegymegen, hol új iskola épült 5000 kor. költség-
gel, Telep új iskola építésre 12000 koronát irányzott elő, melyből az épít-
kezésre eddig kiadatott 565 koronát. Rimaráhó iskoláját 7000 kor. kiadással 
renoválta. Javításokra fordított: Válykó 406 korona 87 fillért, Klenócz 500 
koronát, Nyustya 550 koronát, Tiszolcz 733 koronát, Rimafűrész 300 koronát, 
Rimavarbócz 300 koronát. Karaszkó kiadott a lelkészlak rendbehozására 1000 
koronát, Kőhegy iskolára 400 koronát, Rimaráhó harangjait vasállványokra 
helyezte 800 korona kiadással. 

Közérdekű mozzanatok. Az alkohol ellenes nap az egyházmegye összes 
iskoláiban megtartatott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Mikulás János 
klenóczi és Lipták Endre rimakokovai tanítókat a személyi pótlék 200—200 
korona adományozásával tüntette ki. Kiss Lajos osgyáni tanitó ellen fegyelmi 
vizsgálat indíttatott, mely törvényszéki elbírálásra vár. Felsőpokorágy pap-
lakot épit, Osgyánban a lelkész az egyház javára felolvasásokat tartott, 
Rimakokova lassanként kiemelkedik romjaiból, Rimaszombat a vallástanitó-
kántor fizetését 240 koronával emelte. Várgede a hívek megadóztatását újból 
rendezte és sikeresen végre is hajtotta. 

Irodalmilag működött Kemény Lajos osgyáni lelkész, ki énekeket és 
imádságokat irt az Evang. Családi Lapokba. 

VI. Liptói egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. A főesperes részt vett és elnökölt Pribylinán a lelkész-

jelölő közgyűlésen, Felsőboczabányán felavatta az új iskolaépületet, Szmrecsány-
ban az új orgonát s egyéb templomi felszerelvényeket, Alsóboczabányán az 
iskolát, elnökölt itt a lelkészjelölés alkalmával s békés megegyezést létesített 
a megtartott lelkészválasztási peres ügyben. Királylehotán átvette a lelkészi 



hivatalt a távozó lelkésztől s elnöktársával, az esp. felügyelővel megtartotta a 
lelkészjelölő közgyűlést. Szentivánban beiktatta az új lelkészt lelkészi hivatalába. 

Ünnepélyek. Alsó- és Felsőboczabányán s Németporubán az iskola-
épületek avatattak fel s adattak át ünnepélyesen a használatnak. Szentiván 
ünnepélyesen iktatta hivatalába új lelkészét. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Csorbán az idősebbek az egyházi 
hirdetést sokszor nem veszik igénybe. Vázseczen sokan, akik kivételes nősü-
lési engedélyért folyamodtak, az engedély késése miatt, házasságkötés nélkül, 
törvénytelenül kelnek egybe s úgy élnek. Néhány egyháztag a magas egyházi 
adó miatt szalvistává lett. Pribylinán az egyházi fegyelem lazul, a hitbuzgóság 
lankad, sok ingadozó lélek a baptizmus hálójába kerül. Szentivánban a 
jegyesek mellőzik a templomi hirdetést s ha mégis hirdettetik magukat, az 
legfeljebb egyszer töiténik. Dubová leányegyházban egy menyasszony rever-
sálist adott és a róm. kath. templomban esküdött. Lucskin egy ev. leány, ki 
a róm. kath. plébánián szolgált, róm. kath. hitre tért. A fiókegyházakban még 
mindig nagy az elégűletlenség amiatt, hogy az állami anyakönyvi kerületek 
célszerűtlenül vannak szervezve és amiatt, hogy az illető állami anyakönyv-
vezetői közegek sokszor nem találhatók hivatalukban. Tarnóczon a jegyesek 
mellőzik az egyházi hirdetést. A róm. kath. lelkész megkeresztelt egy ev. 
gyermeket s megtagadta az adatok kiszolgáltatását azon az alapon, hogy őt 
erre a törvény nem kötelezi. 

Fontosabb intézkedések. Vázseczen az egyházi adókulcs újjal helyettesít-
tetett. Minden házaspár fizet 6 koronát és az állami adó minden koronája 
után fizettetik 83 fillér, ez azonban le fog szállíttatni, ha az egyházközség 
rendes segélyt fog kapni az adóalapból. Az összes egyházi teher, viszonyítva 
az állami adóhoz, meghaladja a 150/0-ot. Vychodnán az egyház megváltotta 
a lelkész és tanitó szántó és rét haszonélvezetét. A lelkész kap az egyház 
pénztárából évi 1810, a tanitó 950 koronát. Hybbe az új iskolák építéséből 
származó adósság törlesztése végett az egyház tagjaira 10000 korona rend-
kívüli adót vetett ki. Németlipcsén a tanítói fizetések és ötödéves pótlék vitás 
ügyében az egyház pert indított a politikai község ellen. Rózsahegyen az 
egyházközség előkészületeket tesz új templom, lelkészlak és iskola felépíté-
sére. A szükséges telkeket a várostól kérte, mely azonban tartván a vallási 
türelmetlenségtől, a kérvényre feleletet sem adott. Szielnicz egy második tanítói 
állás szervezésére államsegélyt kért. Szélporuba és Jálócz új iskolákat építe-
nek, melyek a jövő tanév elején már átadatnak a használatnak. Az igás 
munkán s egyebeken kivül elő van irányozva az iskolára Szélporubán 10400, 
Jálóczon 10700 korona. 

Hivatalbeli változások. A lelkészek sorában megválasztatott Peressényi 
Sámuel Szentivánban rendes lelkésznek és Ruppelt Fedor segédlelkésznek 
Verbiczaszentmiklóson. 

A tanítók sorában nyugalomba vonult Konszkán Dóbis András, Beniács 
János Németlipcsén, Uram Gergely Verbiczaszentmiklóson. Eltávozott Valveczky 



Gábor Hybbéről, Rusznák Mária Dovallóról, Spitzkopf Béla Jakabfalváról, 
Moravetz János Németporubáról, Hrivnák Emil Tarnóczról. Megválasztattak 
Vázseczen Augusztin Endre, Kácser István és Májer György, Vychodnán Jezso 
Márton, Hybbén Simkovics Blazsenka, Pribylinán Nandrássy Lajos, Dovallón 
Achátz Viktória, Jamnikon Puchy György helyére ideiglenesen Prúnyi Kornél, 
Németporubán Kovács Vilmos, Nagypalugyán Profont Viera, Németlipcsén 
Kuszy Pál. 

Hagyományok és alapítványok nem voltak. 
Adományok. Az adományok összege az egyházmegyében 13219 korona 

19 fillér. 
Építkezések, javítások. Építkezés és javításra fordíttatott az egyház-

megyében 51314 korona 41 fillér. Új iskolát épített Szentpéter 14850 korona 
és Németporuba 28000 korona kiadással. Hybbe épületek javítására 1557 
koronát, Rózsahegy 1733 koronát fordított. Új orgonát szereztek Vavrissó 2800 
korona, Szmrecsány 4625 korona és Východná 5000 korona kiadással. 
Tarnócz a lelkészlak renoválására 4200 koronát költött. 

Mozzanatok. Vázseczen a magas adókulcs 150>/o miatt nagy az elkese-
redés még azért is, mert az egyházközség az 1911. évre az egyetemes adó-
alapból segélyt nem kapott, úgy, hogy sokan emiatt hamis próféták által 
hagyták magukat eltántorítani hitüktől. Vychodnán a hívek a vasárnapi egye-
sületben tartott előadásokat nagy érdeklődéssel hallgatják. Pribylina új iskola 
építését határozta el. Szentpéteren és Vavrissón a lelkész vallásos estéket 
rendezett, amelyeknek áldásos hatása érezhető. Kisporuba serényen folytatja 
előkészületeit önállósításához. Szentandráson az imaház építéséből származó 
nagy adósság nagyon nyomja a kisszámú szegény egyháztagok vállait. 
Verbiczaszentmiklóson a belmissiói egyletet, amely a lelkész vezetése mellett 
már 12 év óta működik, a hívek tömegesen látogatják. Tarnóczon a lélek-
szám évről-évre apad, aminek egyik főoka, hogy az ingatlan vagyon a 
bevándorló római katholikusok kezébe kerül. Régi temploma helyett újat kell 
építeni, mert a régi már nem felel meg. E végett templomalapot és adomá-
nyokat gyűjt, miután e nehéz feladatát mennél előbb kívánja megvalósítani. 

Irodalmi munkásság. Jánoska György verbiczaszentmiklósi lelkész szer-
keszti a Cirkevný Listy cimü egyházi lapot és a Tranovszky cimű ev. nap-
tárt, kiadja nyomtatásban az egyház évi értesítőjét. Csobrda Wladimir szmrecsányi 
lelkész szerkeszt egy valláserkölcsi néplapot. Ezeken kivül irodalmilag működ-
nek még Bezek János szentpéteri és Jamniczky János németlipcsei lelkészek. 

VII. Sárosi egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. A főesperes kétízben jelent meg Aboson lelkészválasz-

tási és lelkészbeiktatási ügyben. Komlóskeiesztesen az iskola hiányainak 
rendezése végett. Budaméron az ottani egyházközség és Ujházy Iván bökii 
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lakos között az egyházi járandóságok megváltása tárgyában megkötendő 
egyezség létesítése végett. 

Ünnepélyek. Az egyházmegye gyülekezeteiben és iskoláiban az egyházi 
és hazafias ünnepek megtartattak. Eperjes I. egyház 1911. évi okt. 22-én 
Vandrák Vilma elemi iskolai tanítónő tiszteletére, aki 37 évig fáradhatatlan, 
buzgó, egyházias működése után nyugalomba vonult, búcsú ünnepélyt ren-
dezett. Orkuta leányegyházban Karácsony másodünnepén gyermekünnepély 
— sok ajándéktárgy kiosztásával egybekötve — rendeztetett. 

Politikai törvények hatása. A legtöbb gyülekezet úgy nyilatkozott, hogy 
e törvényeknek káros hatása nem volt észlelhető. Egyes helyeken, mint 
Aboson, azért panaszkodnak, hogy az anyakönyvvezető ritkán található otthon. 
Eperjes II. azt jelenti, hogy a r. kath. hittérítő propaganda erősen szervezett. 
A nép közül többször sikerül neki híveket elhalászni. Kisszeben I. egyházban 
egy vegyes házasságnál megegyezés a mi kárunkra köttetett. Komlóskeresz-
tesen a római és görög kath. lelkészeknek a vegyes házasságok kötésénél 
többnyire sikerül egyházhíveinktől reversálisokat kicsikarni. 

Fontosabb intézkedések. Aboson új torony építés, a templom tetőzetének 
és környékének rendbehozatala közgyülésileg lett elhatározva. Bártfa I. egyház 
használatba hozza a dunántúli új énekes könyvet. Bártfa-fürdőn a fürdőidény 
idején többször tartatott igen látogatott istenitisztelet. Kinánatos volna, hogy 
itt is imaházi alap gyűjtetnék és aztán építtetnék. Eperjes I. egyház új elemi 
és polgári leányiskola építésére 50 éves törlesztésre 100,000 korona kölcsönt 
vett fel. Kisszeben I. egyházban nőegylet alakult és már 40 koronát osztott 
ki szegény gyermekek közt. Kisszeben II. egyház lelkészének 260 korona 
drágasági pótlékot szavazott meg. Margonya elhatározta, hogy a templom 
oltárát és orgonáját megújítja s új harangokat szerez be. Zsegnye az 1912. 
év folyamán új tanterem építését mondotta ki közgyűlési határozattal. Eperjes 
II. egyház a vidéken a r. kath. iskolákba járó hitsorsos tanulóknak vallás-
oktatásban való részesítését elhatározta és már foganatosította is. 

Hivatalbeli változások. Az egyházmegyében leköszönt Bánó Miklós 
egyházm. felügyelő és Hajdú János főesperes. Főesperesnek megválasztatott 
Korbély Géza eperjesi lelkész, alesperesnek Liptai Lajos eperjesi lelkész; 
egyházmegyei Il-od felügyelőnek pedig Szent-Iványi József birtokos, kis-
sárosi lakos. Az egyházfelügyelők közül meghalt Dessewffy Pál Margonyán, 
leköszönt Bánó Zoltán Girálton. A lelkészi karban : Aboson megválasztatott 
Hysko János. A tanítói karban: nyugalomba vonult Vandrák Vilma Eper-
jesen, leköszönt Lehoczky Ida Kislankáson, Varjú Elek Megyén, Remenyik 
László Berkiben. Megválasztattak: Schimko Anna Kislankáson, Sándor Izabella 
Eperjesen s ugyanott a polg. iskolához Simkovics Mária, Ehlers Vilmos 
Megyén, ifj. Szabó Endre Berkiben. 

Alapítványok és hagyományok. Bártfa I. egyház az id. Tinschmidt Sán-
dor egyháztag által tett s már 450 koronára emelkedett alapot alapitványnyá 
változtatta át, mely az alapító elhalt feleségeinek Tinschmidt Sándorné szül. 
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Nikléczy Amália és Tinschmidt Sándorné szül. Gretzmacher Emilia nevét 
viseli. A tőke 600 koronáig emelendő fel s azután a kamatok az egyház 
céljaira fordítandók. Eperjes I. egyháznál Vetter János kassai lakos az egy-
háznak végrendeletileg 500 koronát hagyott. Meliorisz Ilka a polg. leány-
iskolánál 200 koronás alapítványt tett. Néhai Molitórisz Istvánné örökösei 
az örökös egyháztagok alapját 400 koronával gyarapították. Vandrák Vilma 
nyug. tanítónő volt tanítványai nevére 313 korona 20 fillér ösztöndíj alapít-
ványt létesítettek. Kisszeben I. A sárosi egyházfelügyelői kar 150 koronás 
alapítványt tett a kisszebeni ev. gyámintézeti nőegylet javára „Altmann Gusz-
táv" címen. Kisszeben II. egyházban özv. Marschalkó Amália a templomra 
200 koronát hagyott. 

A hagyományok és alapítványok összege 2113 korona és 20 fillér. 
Adományok és gyűjtések összege az egyházmegye gyülekezeteiben 21244 

korona 03 fillér. A részletes kimutatás az 1912. évi egyházmegyei jegyző-
könyvben olvasható. 

Építkezés és javítás. Építkezés és javításra fordíttatott az egyházmegye-
beli egyházközségekben összesen 72992 korona 52 fillér. Nagyobb építkezésre 
és javításra kiadott és pedig Eperjes I. az új iskola építésére, templom ; 

paplak és iskola javításra 54294 korona 96 fillért. Eperjes II. épületek fen-
tartására 1100 koronát. Girált új lelkészlak építésére s egyéb javításokra 
10395 korona 18 fillért. Sárosófalu a lelkészlak s többi egyházi épületek 
javítására 1154 korona 94 fillért. Zsegnye adósság törlesztésre és javításokra 
2589 korona 58 fillért. 

Mozzanatok. Eperjes I. egyháznál a polg. leányiskolával kapcsolatosan 
a püspök s a vallás- és közoktat, minisztérium engedélyével továbbképző 
tanfolyam szerveztetett a polg. leányiskola IV-ik osztályát végzett növendékek 
részére. 

Irodalmilag működtek: Korbély Géza, Liptai Lajos, Fábry János Bertalan 
és Laczkó János lelkészek. 

Vili. Szepesi városi egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. A főesperes meglátogatta: Szomolnok, Szepesremete, 

Szepesszombat, Svedlér, Poprád, Ménhard, Malompatak, Keresztfalu, Izsákfalu 
és Durand egyházközségeket. 

Ünnepélyek. Az összes egyházközségekben megtartattak a szokásos egy-
házi és hazafias ünnepélyek. Több egyházközségben volt karácsonyfa ünnepély. 
A lelkészek közül sokan vallásos estélyeket rendeztek. Iglón lélekemelő ünne-
pély keretében ment végbe Münnich Kálmán udvari tanácsosnak egyházme-
gyei felügyelői tisztébe és dr. Lorx Sándor vármegyei főorvosnak egyházme-
gyei gyámintézeti világi elnöki hivatalába való beiktatása. Malompatakon, 
Svedléren és Szomolnokon az új lelkészek: Káipáti János, Hajsó Gusztáv és 

3 
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Tinschmidt Sándor ünnepélyesen lettek beiktatva. Úgyszintén Leibiczon, Strá-
zsán és Szepesszombaton Lindtner Gyula, Mathern Ottó és Hensch László 
egyházközségi felügyelők. Szepesremetén orgonaszentelési, Szepesolasziban 
templomszentelési ünnepélyek tartattak, lllésfalu leányegyházban iskola és ima-
terem avatás volt. Szepesváralján pedig Szontagh Sándor alesperes-lelkész 
működésének 25-ik évfordulóját tartotta. 

Egyházpolitikai törvények hatása. A vegyes házasságok kötésénél a re-
versálisok végett valóságos harc folyik. Mateóczon, Korompán és Iglón a 
lelkészek buzgó utánjárása dacára az evang. felek a kath. egyház javára adtak 
ígéretet egy-egy ízben. Az egyházmegyében kötött 59 vegyes pár közzül 21 
pár adott reversálist javunkra, 4 pedig kárunkra. Szepesbélán egy vegyes 
családnál, hol az összes gyermekek javunkra vannak ígérve, a gyermekek, a 
lelkész fáradozása dacára a rkath. hitben neveltetnek. 

Eontosabb intézkedések. Az új iskolai tanterv bevezetése, az alkohol 
ellenes nap megtartása és a reform, offert. gyűjtés elrendeltetett. 

Hivatalbeli változások. Az egyházfelügyelők közül meghaltak: Emericzy 
Jenő strázsai, Hensch Ede szepesszombati és Koller Ágost szepesváraljai egy-
házfelügyelők. Lemondott: Poprádon Krompecher Gyula iskolai felügyelő. 
Megválasztattak: Mathern Ottó Strázsán, Hensch László Szepesszombaton, dr. 
Páyer Géza iskolafelügyelőnek Poprádon. 

A lelkészek közül: lemondott Fábry Tivadar Malompatakon, Schmidt 
János Szomolnokon, Steinacker Roland Svedléren, Justh Gusztáv Ménhardon, 
Adriányi Géza segédlelkész Iglón. Megválasztattak: Kárpáti János Malompatakon, 
Tinschmidt Sándor Szomolnokon, Hajsó Gusztáv Svedléren, Schwartz Mátyás 
segédlelkésznek Iglón, Klein Henrik segédlelkésznek Gölniczbányán. 

A tanítók közül nyugalomba vonúlt Molitor Gusztáv Leibiczon. Megvá-
lasztattak : Scholtz László Leibiczon, Gyurkovics Aladár Nagysolymáron. 

Hagyományok és alapítványok. Iglónak hagyott néh. Gärtner Kálmán 
budapesti lakos 2000 K-t. Lőcsén özv. Probstner Gyuláné 10,000 K-t. Me-
rényben Oelschläger Lajos kassai lakos 2000 K-t. Strázsán néh. Bartel Matild 
gráczi lakos 1000 K-t. Lelkészi alap kapott 150 K-t. Svedléren dr. Hammers-
berg Géza 200 K-t. Szepesváralján Koller Ágost és neje Csach Lujza 46000 K-t. 
Özv. Maurer Lajosné 500 K-t. 

Hagyományok és alapítványok összege: 80,650 korona. 
Adományok főösszege az egyházmegyében 40,477 K 94 fillér. Nagyobb 

adomány volt Durándon 2906 K. Felkán 1309 K. Iglón 4264 K. Leibiczon 
1100 K. Szepesbélán 2280 K. Szepesolasziban 13320 K. Szepesremetén 
3819 K. Szomolnokon 810 K. 

Építkezés és javításokra kiadatott az egyházmegyében 98964 K 53 f. 
Nagyobb kiadás volt Durándon 7429 K. Gölniczbányán 2889 K. Iglón egy 
bérház felépítésénél 42306 K. Lőcsén 3769 K. Malompatakon 988 K. Pop-
rádon 7865 K. Szepesbélán új templomtetőre 11000 K. Szepesolasziban 
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templom renoválására 7026 K. Ugyanott új orgonára 6000 K. Szepesváralján 
2300 korona. 

Mozzanatok. A kivándorlás Amerikába folyton tart. A német ajkú ev. 
elem fogy, a tót és katholikus erősödik. Gölniczbányán 5% egyházi járúlék 
lett kivetve a hívekre. Iglón a polg. leányiskola kibővítése államsegélylyel van 
tervbe véve. Leibiczon a confirmandusok aranyozott ezüst úrvacsorai kelyhet 
vettek 110 K értékben. Ugyanott az eperjesi ev. theol. hallgatói vallásos es-
télyi tartottak. Szomolnokon minden héten májusig az iskolában vallásos 
estély tartatott énekkel, írásmagyarázattal és imádsaggal. Az Evang. Glaubens-
bote c. egyházi lap, melyet Koch Aurél strázsai lelkész szerkeszt, igen jótékony 
hatással van a hitélet fejlesztésére. A lapot az evang. családok nagyon ked-
velik és többen a kath. családok közül is előfizetői. 

Irodalmilag működtek. Dr. Walser Gyula iglói, Scherffel Nándor ko-
rompai, Kübecher Albert leibiczi, Koch Aurél strázsai, Ratzenberger Ferenc 
szepesbélai és Szontagh Sándor szepesváraljai lelkészek. 

IX. Tátraaljai egyházmegyében. 
Egyházlátogatás. Egyházlátogatást végzett a főesperes Sörkuton, ahol 

az új iskolát avatta fel s adta át rendeltetésének. Késmárkon több izben jelent 
meg az esperességi felügyelői állás betöltése, majd a megüresedett lelkészi 
hivatal gondozása, a lelkészi hivány megállapítása s a lelkészi állomás újbóli 
betöltése tárgyában. Svábfalván az ottani egyházfelügyelővel a lelkész és az 
egyházközség között támadt viszály megszüntetése végett. Meglátogatta a 
nagyszalóki és alsóerdőfalvi iskolákat. Hollólomniczon megjelent azért, hogy 
az ottani lelkész ellen támasztott rágalmazások ügyében intézkedjék. 

Ünnepélyek. Az év alatt előfordult egyházi és hazafias ünnepek az egy-
házmegye egyházközségeiben és iskoláiban megtartattak. 

Egyházpolitikai törvényeknek feltűnőbb káros hatása nem volt. Batiz-
falván egy vegyes házasságban élő asszony áttért tőlünk a róni. kath. egy-
házba, ugyanott hat asszony és egy férfi a felekezetnélküliekhez csatlakozott, 
Svábfalván egy asszony tőlünk áttért a rórn. kath. egyházba. Hollólomniczon 
egy vegyes házasságban élő róm. kath. fél reversálist adott javunkra. 

Pontosabb intézkedések. Batizfalván a hívek járulékai tárgyában alkotott 
szabályrendelet az esp. elnökség által megerősíttetett. Gerlachfalva engedélyt 
kapott, hogy egy nagy harang beszerzése végett az egyházi alapból 1000 
koronát elkölthessen. A késmárki egyházközség azon adásvételi szerződése, 
melynek értelmében a Csach-féle házat 8300 koronáért megvette, jóváhagyó-
lag megerősíttetett. 

Hivatalbeli változások. Egyházfelügyelőknek megválasztattak Topporczon 
Kiss Károly, Podolinban helyi felügyelőnek Kobialka Andor. 

A lelkészek sorában Késmárkon lemondott Kirchknopf Gusztáv s Kolozs-
várra távozott. 

3* 
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A tanítók közül nyugalomba vonult Loysch Mátyás és Beyer Sámuel 
Késmárkon, lemondott Javos Oszkár Szepesszentgyörgyön, Krokavecz Károly 
Menguszfalván, Kuszy Pál Filefalván. Megválasztattak Bialek István Mengusz-
falván, Buchaila Gyula és Progner Lajos Késmárkon, Horváth Sándor Sör-
kuton és Alexy Ervin kántortanítónak Rókuson. 

Hagyományok, alapítványok. Hollólomniczon néhai Zentko Zsuzsánna 
4000 korona vagyonának örökösévé az egyházat tette. Topportzon özv. Lauf 
Györgyné szül. Kobialka Anna 400 korona összeggel oltáralapot létesített. 

Adományok, gyűjtések összege az egyházmegyében 8794 korona 50 
fillér. Nagyobb adományok voltak Hollólomniczon Amerikában élő hívektől 
187 K, Kislomniczon a lelkészlak felépítésére gyűjtésből 6303 K, Nagyszaló-
kon orgonaalapra gyűjtésből 808 K 50 fillér. Sörkuton orgonaalapra 420 K, 
Svábfalván a templomra 315 K, Tátraalján 420 K gyűjtésből. Malduron 
templomépítési aiapra 320 K és Alsóerdőfalván iskola építésre adott a poprádi 
takarékpénztár 100 koronát. 

Építkezés, javítás. Építkezés és javításokra fordítottak az egyházak 32626 
koronát. Új iskolát épített Sörkut 24600 korona kiadással, melyhez az állam 
10874 K, Hohenlohe herceg 1000 koronával járult. Javításokra kiadtak: Holló-
lomnicz lelkészlak renoválásra 7500 K, Tátraalja épületek fentartására fordított 
412 K, Menguszfalva 386 K, KisLomnicz 400 K, Sörkut javításokra 2054 K, 
Szepestótfalva a tűzvész által elpusztított gazdasági épületek felépítésére 2948 
koronát adott ki. Rókus épületek fentartására 544 koronát fordított. 

Mozzanatok. Az egyházmegye egyházközségei Rimakokova, Kölese, 
Duránd és Szepestótfalu tüzkárosúltjai részére gyűjtöttek 302 korona 94 
fillért. Kislomniczon az egyházközség elhatározta, hogy új paplakot épit, mi 
végett az előmunkálatok már megkezdődtek. Szepestótfalva leégett gazdasági 
épületei után a teljes biztosítási díjat megkapta, vagyis 4380 koronát. Rókus 
a jövő évben tanítói lakot épit. Lelkészének 1912. január 1-től számítva évi 
200 korona drágasági pótlékot szavazott meg, ezenkívül a lelkész és tanító-
nak 2—2 öl fát. Késmárkon a diakonissza egylet az elmúlt évben is áldáso-
sán működött. Az egyleti nővér 22 súlyos beteget ápolt. Bevétele volt 2045 
korona 57 fillér, tőkegyarapodása e szerint 1764 korona 16 fillér. Összes 
vagyona 22459 korona 02 fillér. 

Népmozgalom. Az egyházmegye lélekszáma 10299 lélek. Több száz-
harminccal. Kereszteltetett 145 fiu, 162 leány. Összesen 307, annyi, mint 
tavaly. Eskettetett 73 tiszta, 11 vegyes pár. Összesen 84 pár. Kettővel keve-
sebb. Konfirmáltatok 122 fiu, 144 leány. Összesen 236, 20-al több. Meghalt 
137 fiu, 113 nő. Összesen 205 lélek, tizenhattal több, mint tavaly. Urvacso-
rához járult 5260 fi- és 6431 nő. Összesen 11691, kétszáztizenhárommal több. 

X. Tiszavidéki egyházmegye. 
Egyházlátogatás. Az elnökség több egyházközség meglátogatását vette 

tervbe, azonban közbejött akadályok miatt ez a látogatás elmaradt. 
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Ünnepélyek. A hazafias és egyházias ünnepélyek az egyházakban és isko-
lákban megtartattak. Ezeken kivül Kölesében Bortnyik György lelkész 1911. év 
október 25-én 25 éves lelkészi jubileumát ünnepelte, Szatmárnémeti pedig a 
szatmári béke 200 éves évfordulóját, s részt vett a Kálvineum ünnepen. 

Fontosabb intézkedések. Augusztinovics Győző nyárasdombi lelkész súlyos 
betegsége miatt 3 havi szabadságot kapott. Távolléte alatt Kreiger Róbert áll. 
elemi iskolai igazgató helyettesíti. 

Hivatalbeli változások. A felügyelők sorában: Meghalt Gebauer Károly 
Debreczenben, helyére megválasztatott Sztankay Farkas Béla fémipari szak-
iskolai igazgató, Ungvárt lemondott Czibur Vilmos s megválasztatott Lám 
Gyula. Másodfelügyelőnek megválasztattak: Nagykárolyban Csipkés András, 
Szatmárnémetiben Thurner Albert, Ungvárt Hidasi Sándor. 

A lelkészek sorában : Máramarosszigeten a missió szervezése Harsányi 
István missiói lelkészre bízatott. A segédlelkészek közül lemondott: Kutas 
Kálmán Debreczenben, Ligeti Ede és Lilge Iván és Krcsméry Gyula Nyíregy-
házán. Megválasztattak: Szeberényi Lajos Debreczenben, Fábry Tivadar Nyír-
egyházán. A tanítók sorában: Nyíregyházán ideigl. énekvezérül megválasztatott 
Kiss István ottani tanító. A meghalt Szabó Endre helyébe ideiglenesen Vida 
Irén alkalmaztatott. Nyugalomba vonúlt Schőn Dániel és Boczkó Lajos. Rendes 
tanítóknak választattak: Pál Sámuel, Rolkó Gyula és Török Lőrincz. A vá-
rosba helyeztetett át Tolnay Pál tanyai tanító. Segédtanítókul Szabó Endre 
és Matis Béla alkalmaztattak. 

Alapítványok és hagyományok. Nagykárolyban néhai Knizner Albert ha-
gyott az egyháznak szabad rendelkezésre 3800 K-t, Nagyváradon özv. Fel-
vinczy Lajosné szül. Balázs Magdolna harangra 200 K-t, özv. Oszterlamm 
Arminné férje emlékére a nőegyletnél 130 K alapítványt tett egy diakonissza 
állomás létesítésére. Nyárasdomb leányegyháza Munkács az oltári szent edé-
nyek alapját 16 K 79 fillérrel növelte. Nyíregyházán Kovács Mihály Poloma 
egyházi adójának örökös biztosítására 1000 K alapítványt tett. Ugyanott néh-
Kovách Teréz 600 K-t, néh. Benkey Mátyásné szül. Lautur Zsuzsanna 200 
K-t hagyott az egyháznak. Szatmárnémetiben Fleischer Julia végrendeletileg 
hagyott az egyháznak 400 K-t, Tokajban néh. Skodacsek Zsuzsanna hagyott 
az egyháznak épületek fenntartására 1650 K-t, örökös adóalapra 200 K-t. 
Schmitz Sándor és Ilona anyjuk emlékére adóalapra 100 K-t. A Tokaj - Hegy-
aljai takarékpénztár szegényalapra 20 K-t. Klazányban Novotny György vég-
rendeletileg 200 K-t, Grecsák János szintén végrendeletileg 200 K-t hagytak 
az egyháznak. 

Adományok. Adományok és gyűjtések főösszege az egyházmegye egy-
házközségeiben egyházra és iskolára 33436 K 66 fillér. Adtak az egyházak 
jótékonycélokra és iskolára 21977 K 20 fillért. 

Nagyobb adományok voltak : Klazányban Amerikából 186 K, Kölesében 
tüzkárgyüjtés 2520 K. Debreczen kapott külföldről 1184 K 33 fillér. Nagy-
bánya templomra 5891 K-t, Őfelségétől 200 K. Nagykároly orsz. gyűjtésből 



1386 K. Nyiregyházán a templom belső restaurálására befolyt 6420 K. Nyír-
egyháza város a tanyai iskolák fenntartásához adott 20300 K-t. Pazdicsnak 
küldtek az Amerikában élő hívek 450 K-t, Sókutnak 262 K 82 fillért. 

Építkezés és javításra kiadatott az egyházmegyében 38570 K 90 fillér. 
Nagyobb építkezésre és pedig épületek fenntartására kiadott Debreczen 1762 K. 
Merészpatak templomfedésre 2800 K. Nágykároly temetőőri és harangozó lak 
építésére 2650 K-t, lelkészlak átalakítására 2000 K-t. Sókút paplak átalakítá-
sára 8700 koronát. 

Mozzanatok. 
A 

Debreczen. Materny Lajos fó'esperes a tél beálltával a szegényeknek 
21 métermázsa tűzifát adott. Ugyanó' gyűjtött a tűzkárosult Köcsének 100 
koronát, Durand, Kölese és Rimakokovának 40 korona 80 fillért. 

December 23-án a filléregylet a templomban karáncsonyfa ünnepélyt 
rendezett. 

Kölese. Lelkész és tanitó október hótól március végéig vasárnaponként 
vallásos és ismeretterjesztő' felolvasásokat tartottak. 

A kölesei iskolás gyerekek karácsonyfa ünnepélye megható módon 
folyt le. Bortnyik György lelkész a szórványokban lakó hívek gyermekeit 
Kölesére hozatva a konfirmációra előkészítette 

Bortnyik György lelkész három hónapon keresztül minden héten 
Beregszászba ment a konfirmandusok oktatására. Ez idő alatt sikerült a 
beregszászi ev. missió egyházat megalakítani 33 beregszászi és 35 vidéki 
családban 135 lélekszámmal. Az első istentisztelet konfirmációi vizsga és 
ünnepéllyel, urvacsoraosztással május hó 5-én tartatott a beregszászi ref. 
templomban. 5 konfirmandus vétetett fel az egyházba s 46 lélek járult az 
úri szent vacsorához. Ugyanaznap megtartatott a missiói fiókegyház ala-
kuló közgyűlése is. 

A kölesei egyház adósságának törlesztésére 629 koronát fordított. 
Mármarossziget. Az istentiszteletek rendszeresíttettek; az eddigi 2 

hetenkénti összejövetelek helyett minden vasár- és ünnepnapon istentisz-
telet tartatott a ref. Iyceum kormányzó tanácsa által átengedett lyceumi 
imateremben. Februártól kezdve a vasárnapi istentiszteletek után a tanuló 
ifjúság külön exhortatióban részesült, továbbá heti 1 órában gyakorolta 
magát az egyházi énekben. A vidéki hivek intenzivebb gondozása folya-
matban van. Közgyűlési határozattal kimondatott, hogy a missió az egész 
vármegye területén lakó hiveket felöleli. Pünkösd másodnapján tartatott 
Bustyaházán az áll. iskola termében az első vidéki istentisztelet a bustya-
házai, técsői, úrmezői és huszti hivek részére. A földmivelésügyi m. kir. 
minisztérium az egyháznak templom és paplak építése céljából felajánlotta 
egyik kincstári telkét 375 • öl területen 375 kor. örökárért. Az egyház 
köszönettel fogadta az ajánlatot, de az adásvételi szerződés még ez idő 
szerint megkötve nincs. 
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Merészpatak. Felsőmihályi leányegyház elhatározta, hogy — ha a 
tanitó fizetéséhez szükséges államsegélyt megkapja — a törvény követel-
ményeinek megfelelő új iskolát épít. 

Nagybánya. Ez évben új adózási rendszer lépett életbe, mely szerint 
minden egyháztag fizet 2 korona személyi adót s az állami egyenes adó 
után lCTA-ot. Vegyes házasságban lakó nők s azon egyháztagok, kik az 
anyaegyháztól 20 kilométeren túl laknak, az állami adó után 57o-ot 
fizetnek. 

Nagykároly. A város ifjúsága a Városi Színházban műkedvelői elő-
adást tartott, melynek tiszta jövedelmét 412 kor. 61 fillért az egyháznak 
átadta az ev. templom berendezési céljára. 

Nagyvárad. Az egyház női gyámintéze dalestélyt rendezett, mely 
egyleti céljaira 1200 korona tiszta hcsznot hozott. A nőegylet a szegény 
iskolások s az egyház szegényei istápolására karácsonyfa ünnepélyt ren-
dezett. Ugyancsak a nőegylet fizette az iskolás leánykák munka-tanitónőjé-
nek tiszteletdíját. Intézkedés történt, hogy az elemi iskola növendékei 
hetenként háromszor a reggeli istentiszteleten vegyenek részt. 

Nyárasdomb. Adósságainak törlesztésére az egyház 400 koronát, 
kamatra pédig 90 korona 46 fillért fordított. 

Nyíregyháza. A rendes lelkészek 1911. évi január hó 1-től kezdődőleg 
évi 4 0 0 - 4 0 0 korona korpótlékban részesülnek. A tanitók és kántorok 
lakáspénze 400 koronáról 560 koronára emeltetett. Az egyházi képviselő 
testület elhatározta, hogy addig is, mig a tanitók anyagi helyzetének javí-
tása érdekében a kormány törvényes intézkedéseket tesz, 15 városi s 1 
tanyai tanítónak a III. korpótlékot 1 0 0 - 1 0 0 koronával az egyház pénztá-
rából kiegészíti. Két tanyai iskolában a téli hónapok alatt 12 vallásos és 
ismeretterjesztő estély tartatott. 

Pazdics. özv. Nauendorf Henrikné karácsonyfa ünnepélyt tartott 
kastélyában. 

Szatmárnémeti. A minisztérium jóváhagyta a törvényhatósági javasla-
latot, melynek értelmében az egyház évi 1200 korona segélyben részesül 
a város részéről. Az egyház miniszteri engedéllyel könyöradományokat 
gyűjt a reformáció négyszázados jubileumán felavatandó Luther-templomá-
nak építésére.. Hogy a helyi gyűjtés rendszeres legyen, megalakult a 
Templomegyesület, melynek alakuló közgyűlésén 3 - 200 koronás ajánlatok 
tétettek. Az egyház templomalapja közeljár a 15000 koronához. A februári 
közgyűlésen az egyház tisztviselői kara ujjászerveztetett. A Kálvineum-
ünnepen küldöttségileg tisztelgett az egyház Balthazár Dezső ref. püspök 
előtt. 

Tokaj. Az egyház adósságából törlesztett 200 koronát. December 
25 -én karácsonyfa ünnepély tartatott. 

Ungvár. A téli hónapokban vallásos esték tartattak; három estélyen 
a helyi lelkészek tartottak felolvasást és szabadelőadást. Február havában 



Qüszík Lajos szatmári lelkész működött közre »A feminizmus és az evan-
gélium« c. szabadelőadásával. Vasárnaponként a tanuló ifjúság külön 
exhortatiókban részesült. 

Irodalmi munkásság. Irodalmilag működött Révész János nagybányai 
lelkész, ki 1891. év óta szerkeszti a Nagybánya és Vidéke c. lapot, 1906. 
óta pedig Soltész Elemér nagybányai ref. lelkésszel az Igehirdető c.' folyó-
iratot. Rédei Károly nagykárolyi lelkész kiadta a Bibliai történetek c. tan-
könyvet s szerkeszti a Nagykároly és Vidéke c. lapot. Duszik szatmárnémeti 
lelkész szerkeszti az Északkelet c. hetilapot 

Iglói főgimnáziumban a tanév alatt előfordult egyházias és hazafias 
ünnepélyek megtartattak. 

Az 1880—81. tanévi maturánsok 1911. évi szeptember 20-án 30 éves 
találkozásuk alkalmából az intézet javára 1000 koronás ösztöndíj alapítványt 
tettek. 

A tanuló ifjúság gyűjtött az egyet, gyámintézetre 60 koronát, a rozsnyói 
ker. árvaházra 40 koronát. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. évi december 23-án kelt 
4848. számú rendelettel Fischer Miklós kir. tanácsos, főgimnáziumi igazga-
tót az Országos Közoktatási tanács Tagjává nevezte ki. 

Dr. Bruckner Győző tanár megbízást kapott, hogy magántanári minő-
ségben eperjesi egyházker. jogakadémiánkon a művelődés történelemből 
előadásokat tartson. 

Az intézetnél működő ifj. Marcsek Andor h. tanár rendes tanári minő-
ségben véglegesítetet t . Meghalt id. Marcsek Andor 1911. évi december 
19-én 29 és fél évi működés után. Alapos tudásu, kötelességtudó, lelki-
ismeretes tanár volt. Helyettesítésével a fentartó hatóság Jamrich Béla 
okleveles tanár'elöltet bizta meg. 

Az iglói szabad-lyceum, melynek elnöke Fischer Miklós igazgató és 
titkára Marcsek Andor tanár, az őszi és téli hónapokban a főgimnázium 
dísztermében 15 előadást tartott a város intelligens közönsége számára. 

Irodalmilag működtek Fischer Miklós igazgató, dr. Bruckner Győző, 
Marcsek Andor tanárok. 

Késmárki l íceumban. Az intézet megünnepelte a szokásos hazafias 
és egyházi ünnepeket és nagy pártfogójának, néhai Jóny Tivadar halálának 
évfordulóját. Dr. Lipták János h. tanár véglégesíttetett. Adományokból 
begyült az érettségi találkozók emlékalapjára 226 korona 64 fillér. Egyesek 
és intézetektől 142 korona, összesen 368 korona 64 fillér. Az egyházkerü-
leti árvaházra adott 65 koronát, gyámintézetre 33 korona 25 fillért. Hagyo-
mány és alapítvány nem volt. Epületjavítás és szerzeményekre fordíttatott 
6122 korona 07 fillér. Irodalmilag működtek Karácsony Zsigmond igazgató, 
dr. Banczik Samu, Binder Jenő, Bruckner Károly, Gaál Pál, Hronyecz 
György, dr. Lipták János, Noszky Jenő, dr. Révay József és Weiszer Róbert 
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tanárok. Karácsony Zsigmond egyházfelügyelői állásában megerősíttetett és 
dr. Révay József a budapesti tud. egyetemen magántanárrá habilitáltatott. 

Rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumnál az évben előfordult 
hazafias és egyházias ünnepélyek megtartattak. Az intézetnél alkalmazást 
nyert Rózsa Sándor gyakorló tanárjelölt. Az iskola fentartására a rima-
murány—salgótarjáni vasmű r.-t. 100 koronát adományozott . Egyesektől 
befolyt még adományokban 150 korona. Dr. Lőcherer Tamás kórházi 
igazgató-főorvos korábbi 800 koronás alapítványát 200 koronával ezer 
koronára emelte. 

Irodalmilag működtek az intézetnél dr. Veres Samu, Loysch Ö d ö n 
Pásztori Gyula és Marton István tanárok. 

Rozsnyói ev. főg imnáz iumban a szokásos egyházias és hazafias 
ünnepélyek megtartattak. Az 1901. évben érettségi vizsgálatot tett tanulók 
az intézetben ünnepélyes összejövetelt rendeztek. 1912. évi június hó 
24-én megható ünnepély keretében búcsúztatta el a tanári testület és az 
ifjúság a jövő tanév elején nyugalomba vonuló Váry László tornatanitót 
és az iskolai év végén távozó Maszny Pál énektanitót. 

Rózsa Sándor óraadó tanár lemondván, helyébe Koppányi Béla válasz-
tatott meg helyettes tanárul. 1912. évi július 1-én nyugalomba vonult 
Maszny Pál énektanitó és szeptember 1-én Váry László tornatanitó. 

Adomány cimén befolyt a tanév folyamán 2795 korona. Az ifjúsági 
gyámintézet és rozsnyói ker. árvaházra gyűjtött az ifjúság 50 koronát. 

Schmögner János helybeli elemi iskolai igazgató-tanitó 50 koronás 
zenealapitványt tett. 

Az épületek javítására, új szerzeményekre fordíttatott 1982 korona. 
Irodalmilag működtek az intézetnél Adamis Gusztáv, Hallay Zoltán, dr. 
Hazslinszky Rezső, dr. Götz István, Greck Lajos, Pásztor Mihály és Tichy 
Gyula tanárok. 

Eperjesi ev. egyházker. theológiai akadémián a hazafias és egy 
házias ünnepélyek megtartattak. A belmissziói egyesület három vallásos 
estélyt tartott, amelyek közül az utolsó június 1-én Csengey Gusztáv theol. 
tanár 50 éves írói jubileuma alkalmából az ő vállá os költészete bemutatá-
sának és ismertetésének volt szentelve. A theol. ifjúság ez alkalomból 
Csengey-alapítványt létesített, amelyre eddig 200 korona folyt be. Ha az 
alap a 400 koronát eléri, kamatai egy theol. akad. hallgatónak segélyezé. 
sére fognak fordíttatni. A theol. tanári kar által létesített Zelenka-alap tőke 
állománya 000 korona, amelyre az év folyamán 130 korona folyt be. 

A ker. árvaházra begyült 27 korona, a ker. gyámintézetre szintén 27 
korona. 

Hagyományok és alapítványok az intézetnél nem voltak. Építkezés 
most van folyamatban a theol. tantermek átalakítása és rendbehozása cél-
jából, melyekre az egyházkerület 3000 koronát utalványozott. Könyvtári 
beszerzés és szaklapokra költött az intézet 458 koronát. 
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Irodalmilag működtek az összes theol. akadémiai tanárok. 
Eperjesi ev. polgári leányiskolában a hazafias és egyházias ünnepé-

lyek megtartattak. A növendékek részt vettek ezeken kivűl a kollégiumi 
if júság által rendezett ünnepélyeken is s a theol. akad. i f júság belmissziói 
egyesülete által rendezett vallásos estélyeket szeretettel látogatták és két 
alkalommal énekkel is közreműködtek. Az intézetnél egy új segédtanitónői 
állás szerveztetett s arra Simkovics Mária oki. polg. iskolai tanitónó' alkal-
maztatott. Az intézetnek új helyisége most készülő' félben van, melyre 
adományokból befolyt 8277 korona és országos gyűjtésből ugyan e célra 
1013 korona 04 fillér. Az egyházkerületi árvaházra begyült 30 korona, az 
egyházker. gyámintézetre 50 korona. Meliórisz Ilka úrnő f iának: deménfalvi 
dr. Meliórisz Béla emlékére az intézet felszerelési alapjának 200 koronát 
adományozott . Építkezésre fordíttatott 45000 korona, javításokra kiadatott 
300 korona és szerzeményekre 280 korona. 

Iglói polg. l e ány i sko l áná l a szokásos évközi ünnepélyek megtartat-
tak. A tantestületben változás nem fordult elő. Adományokban befolyt 
tanszerek és jutalomkönyvekre 233 korona. Az egyházker. árvaházra begyűlt 
21 korona 10 fillér, az egyetemes gyámintézetre 42 korona 20 fillér. A 
helybeli diakonissza alapra 17 korona 16 fillér, egyéb jótékony célra 45 
korona 52 fillér. Tandíjkedvezményben részesült 21 tanuló 362 koronával. 
Néhai Gärtner Kálmán volt iglói gyógyszerész, utóbb budapesti lakos 2000 
koronás alapítványt oagyott tanszerek beszerzésére. 

Irodalmilag működtek Dobó Adolf, Seltenreich Hugó, ki a Szepesi 
Lapok helyettes szerkesztője. 

Kassai polg. leányiskolánál a szokásos egyházias és hazafias ünne-
pélyek megtartattak. A tanárok közül Augusztiny Elek az egész 1911—12. 
tanévre szabadságolva lett s helyette a tanítással Bachl Mihály bízatott meg 

Az intézet Fényes Dezsőtől 50 korona adományt kapott. Az intézet 
a ker. gyámintézet javára 30 koronát, a rozsnyói ker. árvaházra szintén 30 
koronát gyűjtött. 

Építkezés és javításra kiadatott 431 korona, szerzeményekre pedig 
730 korona. 

Irodalmilag működtek Steiger Ferenc, Móhr Béla és Kertscher Gusztáv. 
Késmárki polg. leányiskolánáL A hazafias és egyházias ünnepélyek 

megtartattak. A tanári kar tagjai sorából Kirchknopf Gusztáv hitoktató 
Kolozsvárra költözött. Hensch Margit kézimunka tanitónő jogosítványt 
nyervén a tanításra, rendszeresíttetett. Adományokban befolyt 702 kor 60 
fillér. Az intézet gyűjtött a rozsnyói ker. árvaházra 25 koronát, az egyete-
mes gyámintézetre 30 koronát. Az iskolai épület javítására 150 korona 
adatott ki, könyvekre 588 korona. A tanítói könyvtár állománya 2165 
kötet. Az intézetben a tanév folyama alatt Glósz Ferencz miniszteri kikül-
dött tett látogatást s megelégedésének adott kifejezést a minden téren 
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lapasztalt örvendetes eló'haladás felett. A fentartótestület az iskola épület 
kibó'vitésének kérdésével foglalkozik. 

Rozsnyói egyházkerületi polg. leányiskolánál. Az egyházias és 
hazafias ünnepek megtartattak. Adományokból befolyt 4889 kor. 21 fillér. 
Kapott ezenkívül különböző' címeken 4996 kor. 89 fillért s kiadott juta-
lomkönyvekre 470 koronát. Javításokra fordított 814 kor. 79 fillért. Tan-
szerekre s egyebekre kiadott 1198 kor. 58 fillért. Az ösztöndíj és diakonissza 
alap 3492 kor. 17 fillérrel gyarapodott. 

Rozsnyói egyházkerület i árvaház kapott külsegélybó'l 4552 k o r o n á t 
jótékonycélra árvák eltartására kiadott 13460 koronát. Belföldi adományok-
ból kapott 3900 koronát. Javításokra fordított 668 kor. 18 fillért, beszer-
zéseit pedig 524 kor. 33 fillérrel gyarapította. 

Sajógömöri polgári iskolában a szokásos egyházi és hazafias ünne-
pélyek megtartattak. Adományokban gyüjtésbó'l befolyt 600 korona. 

A ker. gyámintézetre 10 koronát, a rozsnyói ker. árvaházra pedig 25 
koronát gyűjtött . Ösztöndí j alapítványt tett Szabó András 100 koronát. 
Javításokra és szerzeményekre 510 korona fordíttatott. 

A midőn ezen jelentésemet annak jelzésével, hogy a még 
pótlólag beérkezendő adatokat körlevélileg hozom köztudomásra, 
tisztelettel beterjesztem, kérve annak szíves tudomásul vételét és 
Isten legjobb áldását kívánva kerületi közgyűlésünk tanácskozá-
saira, mély tisztelettel vagyok 

Nyíregyházán, 1912. június hó 16-án. 

GEDULY HENRIK, 
püspök. 
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A kerületi közgyűlés a püspöki jelentést, mint a fő-
pásztor apostoli buzgóságának, fáradhatatlan tevékenységé-
nek, az egyházkerület anyagi és szellemi felvirágzására 
irányuló gondoskodásának, az egyházi önkormányzatot 
féltékenyen őrző éberségének és az egyházak jelen hely-
zetét megerősítő és jövendő boldogulását megalapozó 
munkásságának ékesen szóló bizonyságtételét lelkes örömmel 
és hálás elismeréssel fogadja; a megkezdett és az árvái 
és brassói egyházmegyében befejezett canonica visitátióban 
az egyházak anyagi és szellemi fellendülésének és a lelkek-
ben a hitbuzgóság új életre keltésének hathatós tényezőjét 
látja és azoknak folytatására Istennek áldását kéri; a 
püspöknek sikerekben gazdag önfeláldozó munkásságáért 
köszönetet mond; a püspöki jelentésben foglalt javas-
latokra nézve pedig következőképpen határoz: 

1. A Czékus-családnak és dr. Zelenka Lajosnak 
köszönetét az irántuk tanúsított részvétért kegyeletes ér-
zéssel fogadja. 

2. Dr. Zsilinszky Mihálynak a bányai egyházkerület 
felügyelői tisztségétől történt megválását sajnálattal veszi 
tudomásul és őt elismerő hálájáról, tiszteletéről és nagyra-
becsüléséről közgyűlési átiratban biztosítja. 

3. Jegyzőkönyvében mély fájdalommal örökíti meg 
az Úrban elhunyt vései Véssey Sándor dunántúli kerületi 
felügyelő és id. Sztehlo János volt hat sz. kir. városi esperes, 
püspökhelyettes áldott emlékét, s a dunántúli egyházkerület-
hez és a gyászoló család tagjaihoz részvétiratot intéz. 

/ 

4. A nemes pályát megfutott és az Úrhoz tért Scholtz 
Frigyes késmárki és Marcsek Andor iglói főgimnáziumi 
tanárok sírjait áldó imával látogatja meg gondolatban. 

5. Az egyházvezérek sorába lépett Zsigmondy Jenő 
bányakerületi felügyelőt benső örömmel üdvözli és műkö-
désére és kerülete jövendőjére Istennek áldását kéri. 

6. Az Istennek áldó kegyelmével jubiláló Weisz Antal 
dobsinai nyug. lelkészt és Sárkány Kálmán dobsinai egyház-
felügyelőt, a királyi kitüntetésben részesült Hajdú János 
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kiérdemült sárosi főesperest és dr. Horovitz Simon eperjesi 
jogakadémiai tanárt, Seltenreich Hugó jubiláns polgári 
iskolai és Bodor István érdemkoszorúzottan nyugalomba 
vonuló főgimnáziumi tanárt, s a hűséges életszolgálat 
után ugyancsak nyugalomba vonuló Vandrák Vilma elemi 
iskolai tanítónőt rneleg testvéri érzéssel üdvözli és gazdag 
multjokhoz áldott jelent és boldog jövendőt kiván az 
életnek Urától. 

7. A hosszú élet örömben és fájdalomban, munkában 
és sikerekben, boldogságban és megpróbáltatásokban gazdag 
nagy emlékeire visszatekintő dr. Baltik Frigyes dunán-
inneni püspököt és Radvány István hegyaljai egyházmegyei 
felügyelőt testvéries szeretettel és együttérzéssel keresi fel 
ünneplő soraival. 

8. Az emlékezet oltáránál százéves mult emlékeiben 
gyönyörködő s a megtartásért és felvirágzásért hálákat adó 
nagyváradi egyháznak emelkedést, virágzást és nőttön-
növő dicsőséget kiván. 

9. Az egyházmegyék és főgimnáziumok élére jutott 
régi és új vezéreket és kormányzókat: Novák Páli, Lehotzky 
Miklóst, dr. Lersch Kornélt, Korbély Gézát, Szent-Ivány 

Józsefet, Tahy Fmilt, dr. Medveczky Sándort és Bruckner 
Károlyt bizalmas szeretettel üdvözli és működésükre Isten-
nek áldását kéri; az egyházmegyéje éléről nyugalomba 
vonuló Hajdú János főesperest pedig, a ki nagy önfel-
áldozással, buzgósággal és krisztusi szeretettel sáfárkodott 
kiváló tálentomaival az Istennek országában, szeretettel 
áldja és hálás elismeréséről és nagyrabecsüléséről biztosítja. 

10. A kegyes adományozóknak neveit, az egyház-
megyék, egyházközségek és iskolák hűséges munkásainak 
lelkes szolgálatait, az egyházkerületi bizottságok és tiszt-
viselők és azoknak élén az egyházkerület érdemes fel-
ügyelőjének önfeláldozó tevékenységét hálás elismeréssel 
örökíti meg jegyzőkönyve lapjain. 

11. Az egyházkerület és annak intézményei anyagi 
és szellemi megerősödése érdekében felvetett eszméket és 
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javaslatokat, hogy azok életbeléptethetők legyenek, kész-
séggel tárgyalja. 

6. (K- L.) Dómján Eleknek egyházkerületi jegyzővé történt 
megválasztása ellen dr. Wallentínyi Samu és társai által az egye-
temes közgyűléshez beadott felebbezése (mult évi kerületi jkv. 11.) 
ügyében előadó jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés e felebbe-
zést — miután a választás szabályellenességére semmiféle támpontot 
a felterjesztett hiteles ker. jkvi kivonatban nem talált — elutasította. 

A közgyűlés az egyetemes közgyűlés elutasító hatá-
rozatát tudomásul veszi s erről a felebbezőket a szokásos 
úton és módon értesíti. 

7. (Z. L.) Püspök bejelenti, hogy a mult évi ker. gyűléstől 
nyert felhatalmazás alapján, elnöktársával egyetértőleg és a pénz-
ügyi bizottság ajánlatára, Oberländer Zsigmondoi az egyházkerület 
pénztára mellé ideiglenesen ellenőr gyanánt alkalmazta és tőle ebbeli 
minőségében a törvényszerű esküt Nyíregyházán, 1912. év január 
hó 11-ikén kivette. 

Tudomásul szolgál. 

8 (Z. L.) Elnökség bemutatja a kerület egyházi főjegyzőjének 
jelentését, mely szerint megbizatása határidejének lejárta folytán 
betöltendő: 

1. az egyházkerület jegyzőinek, pénztárosának, ellenőrének, vala-
mint levéltárosának állása, továbbá 

2. az Egyh. Alk. 337. §-ában felhívott 335. §-ának harmadik 
bekezdése értelmében választás alá esik a ker. törvényszék köz-
bíráinak kisorsolandó felerésze, 

3. ugyancsak választás alá esnek megbízatásuk lejárta folytán 
az egyházkerületi közigazgatási és iskolai bizottságok, végül 

4. az egyházkerületi tanítóképesítő-vizsgálati bizottságban, vala-
mint a számvevőszéknél betöltött tagságáról lemondott Korbély Géza 
kerületi főjegyzőnek helye. 

A közgyűlés mindeme állásokra a kijelölést az egyház-
kerületi elnökség elnöklete alatt az egyházmegyék elnök-
ségeiből s a kerület két főjegyzőjéből alakított kijelölő-
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bizottságra bízza azzal, hogy javaslatát a közgyűlésnek 
még a mai ülés folyama alatt terjeszsze be. 

Egyúttal, hogy a ker. törvényszék felerészben eszköz-
lendő újjáalakításánál a közbíráknak törvény által meg-
határozott statusbeli számaránya fentartható legyen, ki-
mondja a ker. közgyűlés, hogy ezúttal az 5 világi és 
5 egyházi közbíró közül 3 — 3; a két tanár-közbíró közül 
pedig egy sorsolandó ki, míg a most bennhagyottak 
a legközelebbi turnus alkalmával kilépetteknek lesznek 
tekintendők. 

Minthogy pedig Lichtenstein József világi közbíró, az 
elnökség bejelentéséhez képest, nem tart számot újbóli 
megválasztására, — a mennyiben nevezett közbíró a jelen 
határozat folytán foganatosítandó sorsolás útján ki nem 
esnék — az ő helye is betöltendő lesz. 

9. (Z. L.) Az előző pontban foglalt rendelkezésnek megfele-
lőleg elnökség elrendelvén a ker. törvényszék közbíráinak kisorsolását, 

a világi, egyházi és tanári statushoz tartozó közbírák neve 
papírszeletekre Íratott, urnába helyeztetett, melyből azok a kerület 
egyházi főjegyzője által kiemeltetvén, ilykép kisorsoltattak: 

a világi közbírák közül: Lavotta Kornél, Brósz László 
és Pósch Gyula, 

a lelkészi közbírák közül: Laczo János, Révész János 
és Hoznék Lajos, 

a tanári közbírák közül: Dobó Adolf. 

10. (D. E.J Az Alkotmány 112. §-a és az egyházkerületi szabály-
rendelet vonatkozó intézkedései szerint az 1913. évre, az egyház-
kerületi közgyűlés tagjai sorába, egy évre terjedő megbízással, sza-
vazati joggal két tanítóképviselő lévén választandó, 

a közgyűlés az egyházmegyék jelölései alapján a sorrend 
szerint következő liptói és sárosi egyházmegyék jelöltjeit: 
Bulyovszky Milos hybbéi és Szabó Endre tapolyhanusfalvi 
tanítókat választja meg az 1913. évre szóló megbízással. 
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11. (Z. L.) Tárgyaltatott az egyházkerületi Kollégium igazgató-
választmányának az 1911 - 12-ik tanévi működéséről szóló jelentése. 

Az igazgató-választmány hálás köszönetét nyilvánítja az egyház-
kerület közönségének, az egyházkerület elnökségének s főként püspö-
künknek az elmúlt iskolai évben is tanúsított meleg érdeklődésért, 
áldozatkész támogatásért, majd jelentésének során 

fájdalommal emlékezik meg dr. Vécsey Tamás budapesti tudo-
mányegyetemi jogtanárnak, jogakadémiánk volt kiváló tanárának s 
Kollégiumunk rektorának, valamint a kollégiumi igazgató-választmány 
egykori kiváló egyházi elnökének, Sztehlo János nyug. főesperes, 
eperjesi lelkésznek, továbbá dr. Breuer Adolfnak, jogakadémiánkon 
a törvényszéki orvostan magántanárának, Kósch Árpád igazgató-
választmányi és dr. Propper Adolf államvizsgálati bizottsági tagnak, 
végül a Kollégium jótevőjének, Dessewffy Pál nagybirtokosnak el-
halálozásáról, 

viszont örömmel üdvözli Hajdú János főesperes, igazgató-
választmányi tagot a Ferencz József-rend lovagkeresztjével, jogaka-
démiánk régi, buzgó tanárát: dr. Horovitz Simoni pedig a királyi 
tanácsosi czímmel történt legfelsőbb kitüntetése, végül Kollégiumunk 
igazgató-választmányának egyházi elnökét: Korbély Géza egyház-
kerületi főjegyzőt a sárosi egyházmegye főesperesévé történt meg-
választása alkalmából. 

Örömmel jelenti az igazgató-választmány, hogy a főgimnázium 
új épülete elkészülvén, felavattatott és használatba vétetett. 

A mi a Kollégium vezetésében beállott személyi változásokat 
illeti: kollégiumi igazgatóvá az 1912—13. évre Draskóezy Lajos 
theol. tanár választatott meg. A Kollégium igazgató-választmányába 
az ősi pártfogóság 6 év tartamára új rendes tagokul: Bánó Aladárt 
és Schönwiesner Jánost; új póttagokul pedig Szakmáry Gézát, Vogel 
Bélát és Körtvélyessy Bélát választotta meg. 

Az igazgató-választmány által a végrehajtó-bizottságba Szlabey 
Mátyás, a pénzügyi bizottságba rendes tagnak: Bánó Aladár és 
Mayer Endre, póttagnak pedig Schönwiesner János; a számvizsgáló-
bizottság elnökévé Schönwiesner János, új tagjául pedig Bielek 
László és Szlabey Mátyás választattak meg. 

Az igazgató-választmány jelentése szerint a Kollégium ifjúságá-
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nak viselkedése és erkölcsi élete — egy-két esettől eltekintve — 
méltó volt a főiskola régi hírnevéhez. 

A tanári-kar igen nagy gondot fordít az ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésére, melyre az ifjúnak különösen ma van igen nagy szük-
sége, mikor sokan rombolni akarnak ott, a hol építeni még nem 
tudnak, mikor szinte divattá lett a dicső mult lekicsinylése s a 
vallásosság kigúnyolása. 

Ebben a tülekedő vásári zajban nem állhatja meg az ifjú a 
helyét, ha nincs ott szívében a szeretet, a bizalom Isten, a lelke-
sedés és áldozatkészség a haza, s a rajongás az ideális eszmék iránt. 

A vallás-erkölcsi nevelést szolgálják a Kollégiumban a vasár-
napi templombajárás a tanárok és ifjúság részéről egyaránt, az őszi 
és tavaszi deprekáczió, a Thököly-kör, az önképző-kör s a belmissziói 
egyesület, az internatusokban a reggeli és esti könyörgés s a külön-
böző vallásos estélyek és ünnepélyek. 

A Kollégium vagyoni viszonyait illetőleg megnyugvással jelenti 
az igazgató-választmány, hogy az 1911. év összes bevétele 352,619 kor. 
68 fill., összes kiadása 330,886 kor. 20 fill., pénztári készlete tehát 
22,053 kor. 48 fillér volt, a Kollégium vagyona pedig kitett 723,899 kor. 
81 fillért, a mely összeg viszonyítva a mult évi vagyonhoz, 16,252 kor. 
06 fillér gyarapodást mutat. 

A Kollégium vagyonát gyarapították özv. Breuer Adolf né, férje 
emlékére a jogászegyletnél 200, úgy nemkülönben özv. Késeli Arpádné, 
férje emlékére a kollégiumi tápintézetnél 200 koronás alapítványnyal, 
dr. Propper Adolf emlékének megörökítésére családja 1000 koronás 
alapítványt tett a Jogászegyletnél, Dessewffy Pál a főiskolára 1000 
koronát hagyományozott, az Eperjesi Bankegylet és a Sárost Mu-
malom pedig 50—50 koronát adományoztak a létesítendő Jogász-
otthon czéljaira. 

Az egész Kollégiumot érintő fontosabb mozzanatokból meg-
említi még az igazgató-választmány, hogy a főgimnázium kivonu-
lásával megüresedett Il-ik emeleti helyiségek egy részét a theologia, 
nagyobb részét pedig a tanítóképző kapta meg. 

A koll. nagykönyvtár nyilvános könyvtárrá alakíttatik át és a 
koll. könyvtáros ellenőrzése mellett nyilvános olvasóterem nyitása 
határoztatott el. 

Kubányi Béla tanár síremlékére gyűjtés indíttatott, Gömöry 
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Jánosnak kezdeményezésére pedig a régi nagy tanárok arczképei-
nek — az új főgimnázium tanácskozóterme számára — megfes-
tetésére országos gyűjtés indíttatván, ennek eredményeképpen Vandrák 
András, Herfurth József és Ludmann Ottó arczképei már el is 
készíttettek. 

A mult tanév 1911. szept. 17-ikén nyittatott meg. A megnyitó-
beszédet dr. Obetkó Dezső koll. igazgató mondotta. 

Beiratkozott összesen 830 tanuló, és pedig 54 theologus, 318 
joghallgató, 370 gimnazista és 88 praeparandista. Ezek közül ág. 
hitv. evangélikus 310. 

Az egyes tanintézetek belső életére vonatkozó főbb mozza-
natokat a következőkben jelenti az igazgató-választmány: 

A theologiánál a tanári-karban nem történt változás. Dr. Obál 
Béla a mult tanévben nem tartott előadást, mert a vallás- és köz-
okt.-ü. minisztérium tanulmányi ösztöndíjjal külföldi egyetemekre 
küldte az ott levő magyar alapítású és magyar vonatkozású ösztön-
díjak felkutatására és tanulmányozására; óráit a többi theol. tanárok 
látták el. Nagy megnyugvást keltett az egyetemes közgyűlés hatá-
rozata, mely szerint az eperjesi theol. tanárok fizetésének rendezé-
sére 14,220 kon-t utalt ki. A püspök körültekintő gondossága folytán 
megindultak a tárgyalások egy evang. theol. fakultás felállítása tár-
gyában. A theologia a főgimnázium kivonulása után a II. emeletre 
kerül; az átalakítás, bebútorozás e nyáron megy végbe. A Theologiai 
Otthon dr. Szlávlk Mátyás felügyelő-tanár tapintatos, lelkiismeretes 
vezetése mellett hivatása magaslatán állott. A theologusok vallás-
erkölcsi és hazafias szellemben nevelkednek, művelt ifjakhoz méltóan 
viselkednek, szép vallásos és hazafias ünnepélyeket, hangversenyeket 
rendeznek, résztvesznek Eperjes társadalmi életében, szerepelnek a 
Széchenyi-kör, Kárpátegyesület estélyein és minden tekintetben meg-
állják a helyüket. A theologiai tanárok és az igazgató-választmány 
külön is kifejezik tiszteletüket, szeretetüket, hálájukat a kerület fő-
pásztora iránt, a ki számtalan jelét adta a theologia iránt érzett 
szeretetének és érdeklődésének. 

A jogakadémián normális viszonyok között, a tanárok lelki-
ismeretes működése, az ifjúság kivánalomszerű viselkedése között 
folyt le a tanév. Nagy szeretettel, bensőséggel ünnepelte a tanári-
kar és ifjúság egyaránt dr. Horovitz Simoni kir. tanácsosi czímmel 
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történt kitüntetése alkalmából. Az igazgató-választmány kimondotta, 
hogy a jogakadémián egy újabb, 8-ik rendes tanszék lesz szerve-
zendő a vall.- és közokt.-ü. minisztérium anyagi hozzájárulásával. 
A vall.- és közokt.-ü. miniszter az 1912—13. tanévtől kezdve életbe 
lépteti a harmadik jogialap vizsgálatot. Ugyancsak a minisztérium 
a felekezeti jogtanárok számára is megnyitotta a VI. fizetési osztályt. 
A tanári-kar képviseltette magát minden értekezleten, kongresszuson, 
a hol a jogakadémia érdeke azt megkívánta. A Jogászegylet sikerrel 
indította meg a mozgalmat egy eperjesi Jogász-Otthon létesítése 
iránt, melynek felépítésénél felhasználtatnék a segélyegylet ezidő-
szerinti tekintélyes alapja. 

A főgimnáziumra vonatkozóan az igazgató-választmány a leg-
kiemelkedőbb mozzanatként jelöli meg azt a szép ünnepet, a mikor 
egyházkerületünk püspöke okt. 19-ikén felavatta a főgimnázium űj 
épületét. Az épület gyönyörű, impozáns, kényelmes, építése csak-
nem félmillió koronába került. Ehhez a művészien és amellett prak-
tikusan felépített szép intézethez méltó volt a felavatási ünnepély. 
Püspökünk szívből fakadó, gyönyörű felavató-szózata és imája, a 
többi szónokok: Tahy József és Gömöry János tartalmas és hatásos 
beszédje, Sehöpflin Géza magasszárnyalású költeménye Vöröss 
Sándor ügyes előadásában, azok a közvetlen, szeretettől sugárzó 
üdvözlő-beszédek, a melyekkel az állam, az egyes felekezetek, in-
tézmények képviselői üdvözölték a Kollégiumot, mind-mind felejt-
hetetlenné tették azt a magasztos, szép ünnepet. A minden ízében 
fényesen sikerült felavatás után 300-terítékű közebéd volt a városi 
Vigadóban, a hol számos szép felköszöntő hangzott el. A Kollé-
giumot ez ünnepélylyel kapcsolatban számos testület, intézet és 
sok privát ember üdvözölte táviratilag, átiratban. Az épület létre-
hozásában, felépítésében, berendezésében a magas kormány nagy 
anyagi támogatásán, a kollégiumi és egyházkerületi elnökség, kollé-
giumi építő-bizottság odaadó érdeklődésén, munkásságán, Faragó 
József műszaki vezető szakértő, lelkiismeretes működésén kívül 
szinte emberfeletti erővel dolgozott, fáradozott a főgimnázium kiváló 
igazgatója, Gömöry János, a ki másirányú működésével is méltó 
a Kollégium és egyházkerület nagyrabecsülésére, hálájára. Az új 
épület felavatásával kapcsolatban avatta fel a főgimn. ifjúság gyö-
nyörű zászlaját Geduly Henrikné zászlóanya védnöksége mellett 
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Korbély Géza koll. egyházi elnök, a kinek művészi avató-beszéde 
sokáig fog csengeni a hallgatók lelkében. A fehérruhás koszorús-
leányok menete, az ifjúság szemében csillogó tűz és lelkesedés, 
Csengey Gusztáv gyönyörű ünnepi költeménye, az este megtartott 
hangverseny felejthetetlen emlékei lesznek a Kollégium ifjúságának, 
tanári-karának és minden barátjának. Örömmel jelenti az igazgató-
választmány, hogy a vall.- és közokt.-ü. minisztérium az eperjesi 
kollégiumi főgimnáziummal kapcsolatban létesítendő internátus czél-
jaira 200,000 koronát vett fel a költségvetésbe. A püspök hathatós 
közreműködése folytán a minisztérium rendessé tette a 13. helyettes-
tanári tanszéket, úgy, hogy Saguly József oki. helyettes tanár fize-
tését kiegészíti a3 állami fizetési pótlékkal. 

A tanítóképzőt illetőleg jelenti az igazgató-választmány, hogy 
a főgimnázium kivonulása után a tanítóképző 11 helyiséget kapott 
a II. emeleten, ezeknek átalakítása, berendezése tetemes pénzbe 
került; tanszerek beszerzésére, a szertárak felszerelésére még a jö-
vőben is nagy áldozatra van szükség, hogy a képző felvehesse a 
versenyt a többi intézetekkel, s hogy eleget tehessen a minisztérium 
és a törvény követelményeinek. A földművelési minisztérium előzé-
kenysége folytán a jövő tanévtől kezdve Szemere • Márton tanár 
gazdaságtant is elő fog adni a praeparandistáknak. A tanítóképző-
ben működött az igazgatón kívül 5 rendes, 1 rendkívüli tanár, 
1 óraadó tanítónő és a gyakorló-iskola tanítója. A jövő tanévtől 
remélhetőleg be lesz töltve a rajz- és slöjd - tanszék is, erre való 
tekintetből a képző czéljaira kibérelték a régi ev. polgári leány-
iskola helyiségeit, úgy, hogy a jövő tanévben az új tantervet teljes 
egészében lehet majd keresztülvinni. Az osztályképesítők, befejező-
képesítők már az új szabályzat szerint folytak le Halmi Aladár 
kerületi megbízott és dr. Masznyik Endre miniszteri biztos jelenlétében. 

A Kollégium tanárai az elmúlt tanévben is élénk társadalmi, 
irodalmi és kulturális tevékenységet fejtettek ki. 

A kerületi közgyűlés az igazgató-választmány jelen-
téséből örömmel állapítja meg, hogy egyházkerületünknek 
eme féltő gondoskodással ápolt ősi főiskolája, múltjához 
híven, a lefolyt tanévben is betöltötte kulturális, hazafiúi 
és egyházépítő hármas hivatását, s midőn jóleső örömét 
nyilvánítja az elmúlt iskolai év legjelentősebb eseménye: 
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a főgimnázium új épületének felavatása fölött, melynek 
az űj épületben is az ősi évszázados falak között a Kollé-
gium többi alkotórészeivel együtt ápolt tradicziók nyomán 
továbbfejlődéséhez és működéséhez Isten kegyelmét és 
áldását kívánja, 

testvéries érzülettel osztozik a Kollégium bánatában, 
örömében egyaránt, egyúttal szives örömmel üdvözli a 
Kollégium űj igazgatóját, igazgató-választmányának és 
végrehajtó-bizottságának új tagjait, valamint számvizsgáló-
bizottságának elnökét és új tagjait, 

dr. Obetkó Dezső prorektornak pedig kollégiumi 
igazgatói tisztében teljesített odaadó hűséges szolgálatáért, 
valamint Gömöry Jánosnak a főgimnázium építése körül 
kifejtett áldozatkész és eredményes buzgólkodásáért el-
ismerő köszönetét nyilvánítja. 

Egyebekben az igazgató-választmány jelentését tudo-
másul veszi, a Kollégium egyéb felterjesztéseire a meg-
felelő jegyzőkönyvi pontok alatt határoz. 

12. (Z. L.) A koll. igazgató-választmánynak a főgimnázium 
részére újabb 70,000 kor.-nyi beruházási államsegély engedélyezé-
sére irányzott folyamodványát 

a közgyűlés pártolólag rendeli felterjeszteni am. ki r 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

13. (Z. L.) Tárgyaltatott az eperjesi Kollégium igazgatójának 
felterjesztése, melyben az egyházkerületi pénztár által a Latinák-féle 
alapítványnak kezeléseért az Egyh. Alk. 228. §-a értelmében fel 
számított évi 120 koronának elengedését kéri. 

A közigazgatási és jogügyi bizottság javaslatára 

a kerületi gyűlés az évi 120 korona kezelési összeg-
nek az egyházkerületi pénztár által eszközölt levonásától 
addig, a míg ez az összeg a jogakadémián tervezett 8-ik 
tanszék szervezésére és fentartására fordíttatik, mél tányos-
ságból eltekint. 
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14. (D. E.) Kapcsolatosan a mult évi jegyzőkönyv 14. pontjával, 
a theologiai dékánnak a kollégiumi igazgató-választmány által is 
támogatott azon felterjesztésére, hogy a mennyiben a mult évben 
a szemináriumi terem és könyvtár berendezésére, a theol. tanári 
szoba és iroda, továbbá a tantermek felszerelésére és az utóbbiak 
javítási költségeire az egyházkerületi közgyűlés által megszavazott 
3000 kor. teljesen elfogyott, ügy, hogy a felszerelésekre mi sem 
jutott: szavazza meg a közgyűlés a fenti czélokra még múlhatat-
lanul szükséges 6180 kor. 80 fillért, 

a kerületi közgyűlés magáévá tévén a pénzügyi 
bizottság javaslatát, a fent részletezett czélokra megszavaz 
a theologia letéti alapjából 1000 koronát, az egyházker. 
közalapból 3000 koronát; a könyvtár felszerelésére egy-
szer s mindenkorra kért 2000 kor. összeget a jövő évben 
óhajtja az esetleges jövedelememelkedésből megadni; a 
könyvtár szükségletének fedezését pedig az évenként a 
költségvetésbe e czélra felveendő 800 koronából tartja a 
közgyűlés eszközlendőnek. 

15. (D. E.) Vonatkozással a mult évi kerületi gyűlés jegyző-
könyvének 15. pontjára, tárgyalás alá került a Kollégium igazgató-
választmányának azon felterjesztése, hogy a kerületi közgyűlés a 
tanítóképző-intézeti helyiségek átalakítására, bebútorozására és szer-
tárának felszerelésére folyósítson 10 éven át évi 4000 koronát. 

A közgyűlés megbízza a kerületi elnökséget, hogy 
a mennyiben az egyházkerület bevételei úgy alakulnának, 
hogy a megjelölt szükségletek kielégítése azokból lehetővé 
válnék: a pénzügyi bizottság meghallgatása után utal-
ványozzon ki a kerületi pénztárból annyit, a mennyi a 
megjelölt czélokra elodázhatatlanul szükséges. 

16. (Z. L.) Az előző ponttal kapcsolatban olvastatott a tisza-
vidéki egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 38. pontja, 
mely szerint megfontolandónak tartván, vájjon nem-e lenne czél-
szerűbb a tanítóképzést egészen államosítani, a tanítóképző válsá-
gos helyzetének orvoslásánál oly módozatok és áldozatok kerülését 
javasolja, melyek esetleg más érdekeknek hátrányára szolgálhatnának. 
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A ker. gyűlés, ellentétben a tiszavidéki egyházmegye 
felterjesztésének vezérgondolatával, a tanítóképzésnek fele-
kezetünk kezében maradását, a tanítóképzésnél a tudás 
mellett ezzel egyenrangú szerepet betöltő valláserkölcsi 
nevelés szempontjára való figyelemmel, még áldozatok 
árán is megtartandónak ismeri fel; ezért az államosítás 
kérdését addig, míg felekezeti tanítóképzésünknél mindkét 
szempont elérhetőnek Ígérkezik, nem tartja ok- és idő-
szerűnek. A valláserkölcsi szempontok kellő érvényesülésé-
nek ellenőrzését azonban az egyházkerület elnökségének 
további körültekintő gondoskodásába ajánlja. 

17. (D. E.) Tárgyaltatván a mult évi jegyzőkönyv 16. pontja alatt 
a kollégiumi közös kiadásokhoz való egyházkerületi hozzájárulás 
arányának megállapítása végett kiküldött bizottság megállapodását 
magában foglaló jegyzőkönyv, 

a közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata alapján 
is elfogadja a bizottság megállapodását, a mely szerint 
a kerület által fedezendő hozzájárulás összege 2801 kor. 
15 fillért tesz ki, a mely tehát az eddigi 1716 korona 
44 filléren felül 1081 kor. 31 fillér tehertöbbletet jelent 
a kerületre. Ezen kereken 2800 kor. hozzájárulás egyelőre 
az 1912. évre állapíttatik meg és ezen év tapasztalatai 
nyomán az 1913. évi hozzájárulásra nézve a Kollégium 
igazgató-választmánya az 1913. évi közgyűlésnek újabb 
előterjesztést tartozik tenni. 

18. (K- G.J Vonatkozással a mult évi egyházkerületi közgyűlés 
17-ik jegyzőkönyvi számű határozatára, az eperjesi tanítóképző-
intéz et válságos helyzete ügyében püspök jelenti, hogy a tanítóképző 
újjáépítése, berendezése és internátussal való ellátása tekintetében 
szükséges lépések megtételére kiküldött bizottság az újabb alakulások 
miatt, a melyek az eperjesi tanítóképzőt háttérbe szorították, nem 
nyújthatta be memorandumát a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél, a püspök azonban folytonosan tárgyalt a minisztériummal, 
s bár a vallás- és közoktatásügyi miniszter 150,612—1910. szám 
alatt az egyetemes gyűléshez (1911. évi jkvi 124. p.) intézett azon 
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igéretét, hogy az államsegélyezés ügyének a tanítóképző-intézetek 
építkezésére, belső felszerelésére és berendezésére való kiterjesztését 
annak idején törvényhozás útján fogja megkisérleni, még nem vál-
totta be s e miatt új tanítóképző építésére és berendezésére ezidő-
szerint gondolni sem lehet, s másrészt a Kollégiumban nyert új 
és megfelelőbb elhelyezkedés után nem is égetően szükséges, annak 
semmi nagyobb akadálya sincsen, hogy legalább a hygienikus szem-
pontból türhetlenné vált internátusi helyzeten, megfelelő államsegély 
kieszközölhetése esetében, új internátusi épület emelése által segítsünk. 

Az egyházkerületi közgyűlés a tanítóképző internátu-
sának építését égetően szükségesnek tartja s erre vonat-
kozólag, az igazgató előterjesztésére ez ügyben adott pénz-
ügyi bizottsági javaslat némi módositásával, az egyház-
kerület elnökségét felhatalmazza, hogy az internátus épí-
tésére a tanítóképző-intézet igazgatója által javaslatba 
hozott Kollmann-féle kertet, ha a megejtendő szakértői 
vizsgálat ezt építkezésre alkalmasnak találja internátusi 
czélra, a kollégiumi igazgató-választmánytól megszerezni 
törekedjék, s azután, a mennyiben a miniszter a kilátásba 
helyezett évi beruházási államsegélyt tényleg biztosítaná, 
számítsa hozzá az ebben az esetben áruba bocsátható 
kassai-úti telep eladásából és az eddig is internátusi czélra 
fordított évi kiadások tőkéjéből kikerülő összeget, és a 
pénzügyi bizottság hozzájárulásával az építkezéshez szük-
séges előkészületeket tegye meg, s majdan a költségelő-
irányzatot és az építkezési tervet elfogadás és megszava-
zás végett az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszsze. 

19. (F. K) Tárgyalás alá került az eperjesi Kollégium szerve-
zeti és kormányzati szabályzata, melyet a Kollégium igazgató-
választmánya 1910. február hó 23-ikán és 1912. június hó 12-ikén 
tárgyalt és állapított meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés a közigazgatási és jog-
ügyi bizottságnak — melybe a jelen szervezeti szabályzat 
tárgyalására kiküldött egyházkerületi bizottság tagjai, vala-
mint a koll. igazgató-választmánynak ebből a czélból 
kiküldött tagjai is meghívattak — véleményét meghall-
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gatva, jóváhagyja ' az ezen bizottságok által véglegesen 
megszövegezett szabályrendeletet. Egyúttal, tekintettel arra, 
hogy a szabályrendelet némely intézkedése az egyház-
kerület és a kollégiumi pártfogóság között kötött szerző-
dés némi módosítását is igényli, nyilatkozattételre felhívja 
az eperjesi kollégiumi ősi pártfogóságot és felhatalmazza 
az egyházkerületi elnökséget, hogy a nyilatkozat beérkezte 
után a szabályrendeletet az egyházegyetemhez végleges 
jóváhagyás végett terjeszsze fel. 

20. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 19. pontjánál előadó 
jelenti, 

1. hogy a lelkészek kongruális államsegélyére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 

az 1912. év I. felére 38,635 kor. 08 fillért, 
az 1912. év II. felére 36,984 „ 82 „ 

összesen ... 75,619 kor. 90 fillért 
utalványozott ki, mely összeg a lelkészek közt szabályszerű nyug-
ták ellenében kiosztatott; 

2. hogy a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 15-ik 
pontja értelmében a mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekre nézve kiküldött bizottság a reform, konvent megkeresését 
a lelkészi kongruának 2400 koronára való felemelése, az elvesztett 
stólajövedelmek kárpótlása és az 1848: XX. t.-czikk végrehajtása 
tárgyában kiadta a vall.- és közokt.-ügyi miniszterrel tartandó tárgya-
lásnál való érvényesítés végett az e czélra kiküldött albizottságnak; 

3. hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 71. jkvi pontja alatt 
kapcsolatosan a mult évi 144,756 koronát tevő újabb államsegély-
emeléssel kimondja, hogy felterjesztést intéz a kormányhoz, hogy 
a jövő évi segélynek újabban felemelendő része ne adassék meg-
határozott czélokra, hanem bocsáttassák az egyház szabad rendel-
kezésére és annak kapcsán erélyesen követelje az 1848: XX. t.-cz. 
végrehajtását, illetve az evang. egyháznak törvényileg biztosítandó 
megfelelő segélyezését, elsősorban a lelkészi fizetéseknek a hasonló 
minősítéssel biró tisztviselők javadalmazásával arányban álló ren-
dezhetése czéljából; 

4. megkereste az egyet, közgyűlés mindkét prot. egyházat 
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közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságot, hogy testüle-
tileg tegyen előterjesztést a kormány előtt, hogy az emlékiratban 
megjelölt igények kielégítésére szükséges összeg erejéig újabb állam-
segélyt folyósítson, úgy azonban, hogy a két prot. egyház egyete-
mének ezzel szemben teljes intézkedési szabadsága legyen; és ki-
mondta végül, 

5. hogy a lelkészek fizetésének rendezése és az elégtelen 
lelkészi fizetések kiegészítése czéljából az ezután felemelendő állam-
segély korlátai között egy az egyetemes egyház kezelése alatt álló 
lelkészfizetési alapot létesít, a melybe be fogja utalni az államnak 
az 1848: XX. t.-cz. alapján eddig élvezett és jövőben élvezendő 
évi segélye 10%-ának megfelelő összeget, nemkülönben az egyet, 
egyháznak e czímen, akár tőkében, akár évi járulékban rendelke-
zésre bocsátott összegeket. 

Olvastattak folytatólagosan az egyházmegyék idevágó felter-
jesztései, a melyek szerint: 

Gömör azt kivánja, hogy addig is, a míg az ország pénzügyi 
helyzete megengedi, az 1898: XIV. t.-cz. oly módon változtatandó 
meg, hogy a lelkészi fizetés minimuma 2400 kor. legyen, a jövő 
évi január l-jétől legalább 10 évre visszamenőleg beállíttassék a 
lelkészi ötödéves korpótlék, úgy, hogy a stólaveszteség is kikerüljön. 

A mennyiben a közös prot. ügyek vitelére kiküldött bizottság 
tárgyalásai a f. év végéig eredményre nem vezetnének, azt indít-
ványozza az egyházmegye, hogy mindkét egyházegyetem forduljon 
kívánságával egyenesen.az országgyűléshez. 

Hegyalja lelkészi egyesülete követeli a felsőbb egyházi ható-
ságok" támogatásával a lelkészek jogos, méltányos, korszerű és ha-
laszthatlan fizetésrendezését. 

Sáros fentartja mult évi felterjesztését. 

A szepesi városi egyházmegye megsürgetendőnek tartja a ker. 
és egyetemes gyűlések útján a lelkészi fizetéseknek 2400 kor.-ig 
való kiegészítését, megfelelő korpótlékkal. Sürgeti egyúttal az 1848. 
évi XX. t.-cz. végrehajtását. 

Tátraalja mult évi határozatához ragaszkodik és az 1848. évi 
XX. t.-czikk végrehajtásának kérdését napirenden kivánja tartani. 
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Tiszavidék ragaszkodik m. évi felterjesztésében kifejezett hatá-
rozatához, követeli az 1848: XX. t.-czikk végrehajtását, a lelkészi 
fizetéseknek 2400 kor.-ig kiegészítését és megfelelő korpótlék rend-
szeresítését. 

A kerületi közgyűlés a mikor az egyet, közgyűlésnek 
az 1848 : XX. t.-czikk végrehajtása és ezzel kapcsolatosan a 
lelkészi fizetések rendezése érdekében tett lépéseiről és intéz-
kedéseiről, valamint az egyházmegyéknek e tárgyban kifeje-
zett kivánalmairól szóló jelentést tudomásul veszi, egyúttal a 
legerélyesebben követeli, hogy a magyar kormány részéről 
végre elhatározó lépés történjék oly irányban, hogy a 
lelkészi fizetések 2400 koronára felemeltessenek és meg-
felelő korpótlékkal a f. évi január l-jétől kiegészíttessenek, 
úgy azonban, hogy a korpótlék ne csak a kongruás lel-
készeknek, hanem valamennyi lelkésznek kiutaltassák. 

Midőn ily értelemben a kerület az egyet, közgyűlés-
hez felír, arra is felkéri egyúttal, hogy a mennyiben m. é. 
71. d) jegyzőkönyvi pontja alatt hozott határozatának fen-
tartása a lelkészi alapfizetés kérdésének megoldását aka-
dályozza, vegye azt revízió alá s végül a mindkét prot. 
egyházat közösen érdeklő ügyek vitelére kiküldött bizott-
ságot keresse meg, hogy a mennyiben a folyó év végéig 
a lelkészi fizetés rendezése érdekében a kormány részéről 
döntő lépés nem történnék: e tárgyban egyenesen a kép-
viselőházhoz forduljon kérelmével. 

21. (Z. L) A kerület világi főjegyzője előterjesztette a 8-ik 
pont alatt kiküldött kijelölő-bizottság javaslatát, melynek elfogadásával 

a közgyűlés megválasztotta és pedig közfelkiáltással fő-
jegyzőkké újólag Zelenka Lajost és Korbély Gézát, jegyzőkül 
pedig Kemény Lajos eddigi egyházi jegyzőt, valamint 
Mikler Károly és Szent-Iványi József (gömöri) eddigi 
világi jegyzőket. 

A második egyházi jegyzői állásra tíz, szavazatra jo-
gosított közgyűlési tagnak névszerinti, titkos szavazást 
kérő beadványa folytán 

a Meskó László és Terray Gyula elnöklete alatt Brósz 
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László kerületi ügyészből és Bortnyik György tagból, mint 
alkalmi jegyzőből alakított szavazatszedő-bizottság előtt, 
zárt szavazólapok útján foganatosított s a most nevezett 
bizottság által kihirdetett szavazás eredményéhez képest 
Paulik Jánosnak 30,, valamint Balla Jenőnek 1 szavazata 
ellenében 41 szavazattal Dómján Elek sátoraljaújhelyi 
lelkész, eddigi egyházi aljegyző választatott meg. 

Ugyancsak közfelkiáltással pénztárosul Bányai Béla, 
ellenőrül pedig az ebbeli minőségében ideiglenesen alkal-
mazott Oberländer Zsigmond. 

A kerületi törvényszék bíráiul szintén közfelkiáltással 
újra választattak a világiak közül: Brósz László, Lavotta 
Kornél és Pósch Gyula, a Lichtenstein József helyére 
pedig: Balla Jenő nyíregyházi egyházi felügyelő, továbbá 
az egyháziak közül: Hoznék Lajos, Laczo János és Révész 
János, végül a tanári-karból: Dobó Adolf eddigi közbírák. 

A közigazgatási bizottság tagjaiul: Fischer Miklós, 
Gyürky Pál, Lavotta Kornél, Marko Sándor, Materny Lajos, 
Meskó László, Münnich Kálmán, Radvány István, Sim-
kovics János, Terray Gyula és Korbély Géza eddigi tagok, 
jegyzőkül: Hronyecz József és Balla Jenő, 

az egyházkerületi iskolai-bizottság választott tagjaiul 
Adorján Ferencz, Balla Jenő, Banczik Samu, Bulyovszky 
Miklós, Bencze Samu, Hidassi Sándor, Kármán István, 
Kübecher Albert, Paulik János, Radvány István, Szlávik 
Mátyás és Zelenka Lajos eddigi tagokon kívül még Dobó 
Adolf, Homola István és Druisner György, jegyzőjéül: 
Adorján Ferencz, előadóiul: Remenyik Lajos, Bencze Samu, 
Adorján Ferencz és Szlávik Mátyás; 

a Korbély Géza lemondásával megüresedett számvevő-
széki tagságra Francz Vilmos, a tanképesítő vizsgáló-
bizottság tagjául pedig Halmi Aladár választattak meg 
ugyancsak közfelkiáltással. 

22. (Z. L.) Olvastatott br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő-
nek és dr. Baltik Frigyes hivatalra nézve legidősebb püspöknek 
Budapesten, 1912. év június hó 27-ikén 1 0 4 - 1 9 1 2 . e. f. sz. a. kelt 



61 

levele, melylyel az egyházkerületet a f, évi november hó 6-ik napjára, 
délelőtt 10 órára a budapesti ev. egyház épületében (Sütő-utcza 4. sz.) 
tartandó egyetemes közgyűlésre s az ezt megelőző november 5-ikén 
esti 6 órakor ugyanazon helyiségben tartandó egyetemes értekezletre 
meghívják. 

A közgyűlés a meghívást tudomásul veszi s annak 
alapján az egyházmegyék elnökségeiből alakított kijelölő-
bizottság javaslatának elfogadásával a f. évi egyetemes 
gyűlésre az Egyh. Alk. 148. §-a értelmében kiküldi: 

a) megbízó-levéllel, szavazati joggal: 
br. Hámos László 
Kubinyi Géza 
Medveczky Sándor 
Münnich Kálmán 
Radvány István 
Lersch Kornél 
Tahy József és 

Bartholomaeidesz László 
Bohus Pál 
Csók György 
Kemény Lajos 
Kübecher Albert 
Materny Lajos 
Révész János és 

Zelenka Lajos világiakat, Simkovics János egyháziakat; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási joggal, egy-

úttal a szavazati joggal kiküldötteknek kiküldetésük sor-
rendjében való helyettesítési jogával: 
Szent-Ivány József (gömöri) dr. Flórián Károly 
br. Hámos Antal dr. Obetkó Dezső 
Molnár Viktor Gerhard Béla 
Szent-Ivány József (sárosi) Hönsch Dezső 

dr. Prok Gyula 
dr. Gaál Gusztáv 
dr. Eiserth István 
Zorkóczy Samu 
Dobó Adolf 

Hammersberg László 
Madarász Pál 
Balla Jenő 
dr. Ruhmann János 
dr. Kállay József 
Csillaghy István 
Lavotta Kornél 
br. Radvánszky Kálmán 
Szent-Ivány Márton 
Szent-Ivány Károly 
Platthy Mihály 
Kirinyi Béla 

Lichtenstein László 
Biess Elemér 
Bányai Béla világiakat, 
Moór Gyula 
Szlabey Mátyás 
Dómján Elek 
Novák Pál 
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Laczo János Homola István 
dr. Szlávik Mátyás Bortnyik György 
Paulik János Janoska György 
Szontagh Sándor Duszik Lajos 
Hoznék Lajos - Baloghy Farkas 
Jungmann Géza Banczik Sámuel 
Hronyecz József Szlopoczky Pál egyháziakat; 

c) a kebelbeli középiskolák képviseletében az Egyh. 
Alk. 148. § c) pontja értelmében szavazati joggal a sorrend 
szerint következő késmárki és nyíregyházi főgimnázium 
egy-egy kiküldöttét. 

23. (D. E.) Jelenti az előadó, hogy a m. é. egyetemes köz-
gyűlés, jegyzőkönyvének 153. pontja alatt elhatározta, hogy a zsinat 
az 1913. évben tartassék meg, felhívta azért az egyházkerületeket, 
hogy az Alkotmány 185. §-a értelmében a zsinattal járó költségek 
fedezéséről gondoskodjanak; jelenti továbbá, hogy a zsinati elő-
munkálatok kinyomatását az egyetem elrendelte azzal a czéllal, hogy 
azok valamennyi egyháznak megküldessenek. 

Minthogy a zsinat megnyitása előreláthatólag az 1913. 
év vége előtt nem várható, a közgyűlés e tárgyban a hatá-
rozathozatalt a jövő évi közgyűlésre halasztja. 

A zsinati előmunkálatokra vonatkozó jelentés tudo-
másul szolgál. 

24. (K L.) A mult évi kerületi gyűlési jkv. 25. pontjánál előadó 
jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés a Budapesten felállítandó 
theol. fakultás ügyében — tekintettel arra, hogy a kormány elha-
tározása szerint a Debreczenben felállítandó 3-ik egyetem keretében 
egy protestáns fakultás lett tervbe véve, melybe beolvasztatnék a 
református theologiai akadémia — felterjesztést intézett a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez, hogy e fakultás tárgyában előze-
tesen a mi egyházunkkal lépjen érintkezésbe; jelenti továbbá, hogy 
az ez ügyben kiküldött bizottság ülést tartott, hol kerületünk püspöke 
Eperjes mellett szólalt fel, a bizottság azonban a pozsonyi egyetem-
mel kapcsolatban szervezendő fakultás mellett nyilatkozott akként, 
hogy a kormánynyal e részben tárgyalásokat kezdeményezzen. 
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A kerületi közgyűlés a mult évi kerületi gyűlési 25. pontja 
alatt hozott határozatában a prot. theologiai fakultás felállí-
tására vonatkozó kívánságát fentartja, s az egyetemes gyűlés 
kiküldött bizottságának a pozsonyi egyetemmel kapcsolat-
ban szervezendő fakultásra vonatkozó nyilatkozatával szem-
ben, annak Eperjesen való felállítása mellett foglal állást, 
s erre nézve az egyetemes közgyűlés támogatását kéri. 

25. (Sz. J.) Az alapítványok bemutatásával és azok számadásával 
mult évi közgyűlésünk jegyzőkönyvének 26. pontja foglalkozik, 
mely szerint: 

Az egyetemes közgyűlés 1910. évi jegyzőkönyvének idevonat-
kozó pontja értelmében kimondotta, hogy mindaddig, míg a tör-
vényhozás másként nem intézkedik, minden esetben, a midőn a 
bíróság az alapító-levél kormányhatósági jóváhagyásától feltételezi 
az alapítványok kiadatását, az alapítványi hatóságok — elvi állás-
pontunk fentartása és ennek óvásban való kifejezése mellett — a 
bíróság kívánalmának eleget tegyenek s az alapítványok jövedelmeit, 
azok hovafordítását az évi közgyűlés jegyzőkönyvébe foglalják s 
ezen jegyzőkönyvet a követelt számadási kivonat helyett az egyház-
megye, illetve a püspök útján terjeszszék be, arra való hivatkozással, 
hogy a jegyzőkönyvben van a számadás feltüntetve. Ezen határo-
zatot közgyűlésünk tudomásul vette. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi jegyzőkönyvének 22 — 23. 
pontjai tanúsága szerint, miután a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztertől az alapítványok ügyében tett felterjesztésre az egyetemes 
közgyűléshez válasz nem érkezett, annak beérkezését nyilvántartani 
rendelte, ellenben tudomásul veszi a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyek vitelére kiküldött bizottság ama kijelentését, hogy a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a minisztérium VIII. 
ügyosztályának vezetőjét bízta meg a két prot. egyház irányadó 
köreivel való tárgyalásokkal, mely czélból a közös-ügyes bizottság 
saját kebeléből br. Prónay Dezső, Sztehlo Kornél, gr. Degenfeld 
József és gr. Tisza István bizottsági tagokat küldötte ki. 

Tudomásul veszi a közgyűlés az alapítványokról szóló 
jelentést, kifejezi afeletti örömét, hogy a tárgyalások a 
helyes mederbe kerültek s végül abbeli kívánságának és 
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reményének ad kifejezést, hogy az alapítványok ügyében 
folytatott tárgyalások — kifejezett elvi álláspontunk teljes 
tekintetbevételével — mihamar dűlőre jutnak. 

26. (Z. L.) A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 27-ik 
pontjánál olvastatott az egyetemes adóalapi bizottság 1911. évi 
jelentése, mely szerint: 

Az adóalapi bizottság 1911. évi márczius 8-ikán és november 
3-ikán tartott üléseiben elintézvén a még függőben maradt rendes 
segélykérvényeket, rendes segélyekre megszavazott: 

a bányai egyházkerületben 1275 kor. 
a tiszai egyházkerületben 

Összesen 
3697 
4972 kor. 

49,363 kor. 
118,178 „ 
107,679 „ 
125,103 „ 

Ennek folytán a rendes segélyek évi összege kitesz kerületenként, 
és pedig: 

a bányai egyházkerületben ... 
a dunáninneni egyházkerületben 
a dunántúli egyházkerületben 
a tiszai egyházkerületben ... 

Összesen 

Ezeken kívül rendkívüli állandó segély-
ként megszavaztatott 
az egész segélyösszeg kitesz évi 
Az 1910.deczember 31-ikén volt a maradvány 
ebből a fentebbiek szerint 1911. deczember 

31-ikén kifizetendő 
még elszámolás tárgyát képezi 
mutatkozik maradványként összesen 
Ehhez számítva az adóalap kamataiból 1910. 

deczember 31-ikéig befolyt 

400,323 kor. 

4,000 kor. és így 
404,323 „ - fill. 
441,254 „ 44 „ 

404,323 ti - • 
2.729 „ - • 

34,202 kor. 44 fill. 

57,632 „ 46 „ 

1910. deczember 31-ikén kitett a tartalékalap 91,834 kor. 90 fill. 

A tartalékalap rendeltetése az adóalapi szabályrendelet értelmé-
ben az lévén, hogy abból rendkívüli segélyek adhatók legyenek, 
tényleg beérkezett 19 rendkívüli segély iránti kérvény. Ezekre nézve 
a következő segélyek szavaztattak meg, és pedig egyházkerületünkből: 
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Rimakokova egyházközségnek 10,000 kor. 
Hunfalva egyházközségnek segélyezés 2,000 ., 
Lucsivna egyházközségnek segélyezés 1,500 „ 
Tapolykomlös - Cselfalva egyházközségnek 

segélyezés 2,000 „ 
Csalányos egyházközség rendkívüli segélykérvénye, mert a rend-

kívüli segély megszavazását nem indokolja az, hogy az egyházhívek 
a rendes segély el nem nyerhetése miatt zúgolódnak, — el utasíttatott. 

Minthogy a bizottság kimondta és az egyetemes közgyűlés 
a bizottság e határozatát jóváhagyta, hogy t. i. azok az egyházak, 
a melyek a nyert rendes segélyt nem az adózó hívek adójának 
csökkentésére fordítják, a megszavazott segélytől elesnek, a bizott-
ság Nagyszalatna egyházközségtől a segélyt megvonta. 

Az 1910. évi egyetemes közgyűlés kimondta, hogy oly egy-
házak, a melyek rendes segélyben részesülnek, rendkívüli segély-
ben nem részesíthetők. A tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy 
ennek elvi kimondása, illetve ez elvnek fentartása esetében, lehe-
tetlen volna oly egyházaknak támogatása, a melyek elemi csapások 
által, mint pl. Rimakokova, a végelpusztulás veszélyének vannak 
kitéve. Éppen ezért az erre irányuló 1910. évi egyet, közgyűlési 
határozat hatályon kívül helyezése mellett kimondatott, hogy bármely 
egyház, a mely előre nem látható körülmények folytán válságos 
helyzetbe jutott, az adóalap tartalékalapjából megfelelő segélyben 
részesíthető legyen, miáltal elérhető az a czél, hogy az egyházhívek 
rendkívüli megadóztatás czímén teherviselési képességüket meg-
haladó módon igénybe ne vétessenek. 

Minthogy úgy maguknak az egyházaknak, mint híveiknek a 
legnagyobb és legjólesőbb jótétemény az, ha nemcsak templomaik 
és iskoláik építésére és fentartására, hanem anyagi viszonyaik ren-
dezésére és a súlyosan rájuk nehezedő adósságoktól való mene-
külésre nekik mód nyújtatik, mert az anyagi gondoktól való mene-
külés okvetlen kell, hogy egyházépítő hatással legyen és az egyház-
hívek szeretetét és ragaszkodását saját egyházukhoz örvendetes 
módon előmozdítsa és fokozza, az egyetemes közgyűlés az állam 
által nyújtott magasabb államsegélyből az egyetemes adóalapnak 
jutó összeget az adóalapi tartalékba rendelte beutalni oly czélból, 
hogy a tartalékalapból oly egyházak is segélyezhetők legyenek, a 
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melyek szűk anyagi viszonya a segélyezést indokolttá teszi, habár 
egyébként az egyházhívek adóterhe nem éri el a megállapított 
4 6 % minimumot, és pedig annál inkább, mert a segélynek ily 
módon való gyakorlása sokkal nagyobb áldással fog járni gyüle-
kezeteinkre nézve, mint ha a rendes segélyek néhány koronával 
felemeltetnének, eltekintve attól, hogy a felemelt államsegélynek 
a rendes segélyekre való fordítása esetében, az egész számművelet, 
a mely a segélykiosztásnál alapul szolgált, tetemes eltolódást 
szenvedne, a mely szükségessé tenné, hogy az oly nagy fárad-
sággal és sok munkával és nehézséggel létesült mű ismét élőiről 
kezdessék. 

Az 1910. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 129-ik 
pontja szerint megbízatást nyert az egyetemes adóalapi bizottság 
arra, hogy az adóalapi szabályrendelet módosítása iránt tegyen 
előterjesztést. A szabályrendelet - tervezet az egyetemes közgyűlés 
által elfogadtatván, az 1911. évi közgyűlés jegyzőkönyvének III-ik 
számú függelékében szószerinti szövegében közhírré tétetett. 

Az egyetemes pénzügyi bizottság megkeresése folytán az adó-
alapból 4 % - o s kamatfizetés ellenében a Luther-Otthonnak kölcsön-
képen 50,946 kor. 06 fillér bocsáttatott rendelkezésére. 

Az egyetemes közgyűlés a felemelt államsegélynek az egyete-
mes adóalapra jutó részét, vagyis évi 30,000 koronát a jelen cziklus 
végéig az egyetemes adóalap tartalékalapjába beutalta; minthogy 
pedig az egyházkerületi elnökségek az adóalapi bizottságnak hiva-
taluknál fogva tagjaivá váltak, 

az egyetemes közgyűlés az adóalapi bizottságba Laszkáry 
ŕ / 

Gyula helyett Beniczky Árpádot, Szent-Iványi Arpád helyett pedig 
Hevessy Bertalant választotta meg. 

Tudomásul szolgál. 

27. (K G.) Az egyetemes közgyűlés 1910. évi 103-ik, majd 
ismételten 1911. évi 95-ik jegyzőkönyvi számú határozataival egye-
temes jellegű evang. tanítónőképző-intézet létesítését hozza javas-
latba és felállítására vonatkozólag véleményadásra hívja fel egyház-
kerületünket is. 

A nyilatkozatra felhívott egyházmegyék közül az egyetemes 
jellegű evang. tanítónőképző-intézet szervezését Hegyalja szüksé-



67 

gésnek, Kishont óhajtandónak, Liptó üdvösnek tartja és a város 
segítségével Nyíregyházán óhajtja felállítani; Tiszavidék azonban 
a tervezett egyetemes tanítónőképző felállítását szükségesnek és 
czélszerűnek nem találja, úgyszintén Sáros sem, sőt ez utóbbi 
addig, a míg a kerület által fentartott intézetek és intézmények a 
modern követelményeknek megfelelően ki nem fejlesztetnek, ezen 
kérdés felett napirendretérést javasol, Nyíregyháza város pénzügyi 
tanácsosa pedig magánvéleményében úgy nyilatkozik, hogy a 
város anyagi erejével nem tartja arányban állónak a várostól 
különben várható anyagi támogatást s az ebből származó meg-
terheltetéseket. 

Az egyházkerületi közgyűlés az elemi iskolai vallás-
erkölcsi nevelést s az arra hivatottak képzését elsőrendű 
egyházi és nemzeti érdeknek tartja; tekintettel azonban 
arra, hogy a négy egyházkerületben alkalmazott ág. hitv. 
ev. tanítónők száma húsz év alatt is alig emelkedik fel 
— a kántori teendőkkel is megbízott férfi tanítók mellett — 
kétszázra, úgy, hogy ezeknek elhalálozás, nyugdíjazás és 
lemondás folytán szükséges kiegészítésére évenként alig 
10 tanítónő alkalmazható, a kik bármely tanítónőképző-
intézetben nyert képesítéssel is pályázhatnak; tekintettel 
továbbá arra, hogy egy internátussal ellátott modern 
tanítónőképző-intézet építése közel 600,000 koronába, s 
fentartása a személyi és dologi kiadásokkal és a részben 
ingyenes köztartással és az építési költség 5 % - o s kama-
tával évenként közel 100,000 koronába, s így arányos 
hozzájárulással kerületünknek évenként közel 25,000 ko-
ronába kerülne; tekintettel végül arra, hogy köztudomás 
szerint a tanítói oklevéllel biró nők máris feles szám-
mal vannak anélkül, hogy álláshoz juthatnának, s az áll. 
tanítónőképzők az utóbbi években 36 — 40, a református 
és róm. kath. tanítónőképzők pedig 23 — 25 ág. hitv. ev. 
tanítónőt képeznek és a felállítandó tanítónőképző csak 
a képesített tanítónők számát emelné, nem pedig a tanítónői 
állásokat, mindezeknek figyelembevételével és tekintettel 
egyházkerületünk súlyos anyagi helyzetére, a mely miatt 
külső berendezés és felszerelés dolgában anyagilag eddigi 
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intézeteit sem képes a mai kor színvonalára emelni, sőt 
tanítóképzője és árvaháza folytonos válsággal küzd, újabb 
anyagi áldozatot nem vállalhat, az egyetemes jellegű 
evang. tanítónőképző-intézet felállításához hozzá nem já-
rulhat s mindaddig, a míg a jelenleg fennálló kerületi 
intézetek és intézmények a modern követelményeknek 
megfelelőleg ki nem fejlesztetnek, a tanítónőképző-intézet 
létesítésének kérdése felett napirendre tér. 

28. (K. G.J Püspök jelenti, hogy a tanítóképző részére állam-
segély kieszközlése végett tett fáradozásai sikerre vezettek, s a 
vallás- és közokt.-ü. miniszter előbb 800 korona, majd a következő 
leirattal újabb 800 korona felszerelési államsegélyt engedélyezett: 
„74,581. sz. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. Méltóságos 
és Főtiszteletű Püspök Úr! Az eperjesi ág. hitv. ev. tanítóképző-
intézet tanszer- és butorbeli felszerelésére, esetleg kisebb építkezé-
sére pótlólag még nyolczszáz (800) korona államsegélyt engedé-
lyezvén, utasítottam egyidejűleg a miskolczi kir. adóhivatalt, hogy 
ezen összeget Méltóságodnak bélyegtelen nyugtájára, elszámolás 
kötelezettsége mellett fizesse ki. Miről Méltóságodat oly hozzá-
adással van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a jövő évben 
engedélyezendő államsegély mérvének megállapításánál jelen állam-
segély figyelembe nem vétetik. Fogadja Méltóságod őszinte tiszte-
letem nyilvánítását. Budapest, 1912. június hó 1. A miniszter ren-
deletéből: Neményi s. k., miniszteri tanácsos." 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

29. (K G.J Tanítóképző-intézetünkben a magántanulók vizsga-
engedélyére vonatkozólag, a melynek jogát eddig a püspök gya-
korolta, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. decz. 18-ikán 
151,548. sz. alatt kelt rendeletében, hivatkozással a tanítóképző-
intézeti tanárok fizetésének kiegészítését biztosító 1909. évi 46,447. 
számú szabályzat 7-ik §-ára, a mely fizetéskiegészítés esetében 
az egyházi főhatóságtól kötelező elfogadással feltételül követeli a 
tanításnak és a tanítói képesítésnek az állami tanterv és képesítő-
vizsgálati szabályzat alapján való berendezését, azt követeli a püspöktől, 
hogy az állami tanképesítő-vizsgálati szabályzat 6-ik §-ának némi 



69 

módosításával az osztály-, osztályképesítő- és befejezőképesítő-vizsgá-
latokért folyamodó jelölteknek kérvényei ne a püspök által intéz-
tessenek el, hanem a tanári testület véleményével az illetékes egyházi 
főhatóság útján végleges döntés, illetőleg a vizsgálati engedélynek 
kieszközlése czéljából a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ter-
jesztessenek fel. 

A püspök ezen sérelmes intézkedés ellen 1912. január 26-ikán 
297. sz. a. felterjesztéssel élt a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez, s arra kérte, hogy önkormányzati jogaink figyelembevételével 
a püspök eddig gyakorolt vizsgaengedély-adási jogát épségben 
tartva, az eddigi, úgy tanulmányi, mint vallás-erkölcsi és hazafias 
érdekek szigorú szem előtt tartásával folytatott gyakorlatot továbbra 
is érvényben hagyni szíveskedjék, a miniszter azonban 1912. ápr. 
29-ikén 13,177. sz. alatt kelt rendeletében, arra való utalással, hogy 
a felekezeti tanítóképző-intézetek fizetéskiegészítését rendező sza-
bályzat nemcsak lényegében, hanem egész terjedelmében kötelezi 
az állami vizsgálati szabályzatnak a felekezeti tanítóképző-intézetek-
ben való betartását, előbbi intézkedését fentartja, de azzal az Ígérettel 
enyhítve, hogy a vizsgálati engedély minden esetben és kivétel 
nélkül csakis akkor fog megadatni, ha az illetékes egyházi főhatóság 
előterjesztésében az engedély megadását javasolni fogja, ellenkező 
esetben pedig a folyamodó kérésével a miniszter részéről el fog 
utasíttatni. 

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy a 
vizsgálati engedély megadásának joga a tanítóképző-
intézetben az egyetemes közgyűlés által 1894-ben alkotott 
tanítóképesítő vizsgálati szabályzat értelmében illeti meg 
a püspököt s ezen jogot az állami szabályzathoz alkal-
mazkodó 1911. évi egyetemes jellegű tanítóképesítő-
vizsgálati szabályzat 5., 6. és 7. §§-ai is fentartották; tekin-
tettel továbbá arra, hogy a felekezeti tanítóképző-intézet 
fizetéskiegészítését rendező szabályzat elfogadásakor csakis 
arra vállalt kötelezettséget az egyházkerület, hogy a tanítást 
az állami tanterv szerint fogja teljesíttetni, s a képesítő-
vizsgálatot az állami képesítő-vizsgálati szabályzathoz al-
kalmazkodva fogja lefolytatni, de az egyetemes közgyűlés 
szabályzata által a püspökre ruházott jogokról le nem 
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mondott, s az egyetemes gyűlés hozzájárulása nélkül le 
sem mondhat; tekintettel végül arra, hogy az önkormány-
zati jogainkba való miniszteri beavatkozás az állam ellen-
őrzési és felügyeleti hatáskörét messze túllépi és immár 
intézetünk felekezeti, önálló kormányzati jogkörét és jellegét 
érinti: az egyházkerület az egyetemes közgyűléshez azzal 
a kéréssel fordul, hogy feliratilag a minisztert sérelmes 
intézkedésének megváltoztatására s a püspök vizsgálat-
engedélyezési jogának érintetlenül való meghagyására fel-
kérni szíveskedjék. 

30. (D. E.) Kapcsolatosan a mult évi jegyzőkönyv 63. pontjával 
jelenti az előadó, hogy a püspök úr köriratban hívta fel a segéd-
lelkészeket tartó egyházközségeket és espereseket, hogy jelentsék 
be segédlelkészeiket és azok alkalmazási idejét. E felhívás nyomán 
tizenöt bejelentés történt. Ezek közül a kormány részéről a segéd-
lelkészi állások jövedelmének állami kiegészítése végett az egyház-
kerület rendelkezésére bocsátott 10,000 kor.-ból elszámolás mellett 
3127 kor. 10 fill. osztatott ki Miskolcz, Eperjes I., Gölniczbánya, 
Nyíregyháza, Rozsnyó, Debreczen, Kakaslomnicz, Hybbe, Ózd és 
Árvanagyfalu segédlelkészei közt. 

Tudomásul szolgál. 

31. (D. E.) Vonatkozással a mult évi jkv. 123. pontjára, tárgyalás 
alá vette a közgyűlés az egyetemes theologiai tanügyi rendszer 
revíziójának a kérdését. Erre vonatkozólag beérkeztek az árvái, 
gömöri, hegyaljai, kishonti és sárosi egyházmegyék nyilatkozatai, 
illetőleg javaslatai. Ugyané tárgyban az egyetemes felügyelő úr 
64—1912. sz. a. oly értelmű levelet intézett a püspök úrhoz, hogy 
a mennyiben az egyetemes gyűlés határozata folytán a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztés intéztetett a tervezett 
új egyetemmel kapcsolatban ev. theol. fakultás felállítása tárgyában, 
az új szervezetre vonatkozó javaslat elkészítésére kiküldött bizott-
ság munkálata függőben maradt. 

Az egyházmegyék felterjesztései szerint: 
1. Az árvái egyházmegye magáévá teszi a tiszavidéki egyház-

megye észrevételeit általánosságban; a szocziologia előadását a 
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későbbi semesterekre utalja; a hazai három istenitiszteleti nyelvnek 
a theol. akadémián való elsajátítását feltétlenül szükségesnek tartja, 
a tudományos képzésnek a külföldi egyetemeken való fejlesztését, 
a tudományos mellett a gyakorlati képzés intenzivebbé tételét, a 
tervezett új pozsonyi egyetemmel kapcsolatban ev. theol. fakultás 
felállítását kívánja. 

2. Gömör az egyet, felügyelő elodázó levele daczára a theol. 
tanügyi rendszer helyes revízióját egyházunk életbevágó érdekének 
tekinti, theol. akadémiáink tudományos és gyakorlati hitelvi felada-
tainak szerencsés egyesítése tekintetében magáévá teszi a tiszavidéki 
egyházmegyei lelkészi egyesület észrevételeit és kívánalmait. 

3. Kishont a theol. tanügyi szervezet revíziójának kérdését a 
tervezett új pozsonyi egyetemnél óhajtott ev. theol. fakultás kérdé-
sének eldőltéig függőben kívánja hagyni. 

4. Hegyalja hangoztatja a szocziologia külön előadását; a tót 
és német nyelv intenzív tanítását a vizsga kötelezettsége nélkül s 
a theologusok külföldi egyetemi látogatását. 

5. Sáros a tanügyi rendszer revízióját a theol. akad. tanári 
kartól várja. 

A beérkezett javaslatok alapján az egyházkerületi köz-
gyűlés a theol. tanügyi rendszer revíziójának kérdésében 
kimondja, hogy a tanszabadság elvét hitelveink korlátain 
belül kivánja; a német és tót nyelvnek intenzivebb taní-
tását s a lelkészi vizsgán való képesítését, a tanítóképző 
vallástanári állásával kapcsolatban egy külön tanszék szerve-
zésével hangsúlyozza; a tudományos és gyakorlati egyházi 
feladatok összeegyeztetését sürgeti; a szocziologiának a 
felsőbb semesterekben külön előadását kéri s végül hazai 
és egyházi törvényeinkben biztosított jogához ragaszko-
dik s egy külön ev. theol. fakultásnak Eperjesen leendő 
felállítását kivánja. 

32. (K L.) A mult évi egyet. jkv. 70-ik pontjánál a theol. akadémiák 
egyesítése tárgyában az előadó beterjeszti a tanügyi bizottság jelen-
tését, mely szerint a tátraaljai, liptói és árvái egyházmegyéktől ér-
kezett be véleményes javaslat, melyek közül az első az egyesítés 
mellett, a két utóbbi az egyesítés ellen foglal állást. 
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Az egyházkerületi közgyűlés az előadó következő 
javaslatát emeli határozati erőre: 

Az egyházkerület sern elvi, sem gyakorlati szempont-
ból a theol. akadémiák egyesítése mellett állást nem fog-
lalhat; első szempontból azért nem, mivel a theol. tanügy 
központosítása ev. egyházunkban a tudomány decentrali-
záló követelményeibe ütközik, továbbá azért sem, mivel 
valamelyik theol. akadémiának állami egyetem kebelébe 
külön fakultásként való felvétele esetén is szükség lesz a 
tudományos feladatok mellett a gyakorlati egyházias fel-
adatoknak jobban megfelelő s azokat szolgáló theol. aka-
démiák fentartására és korszerű fejlesztésére. Gyakorlatilag 
pedig azért nem, mivel a hazai theol. akadémiák közül 
különösen az eperjesi annyira összeforrott az egységes 
Kollégium szervezetével, hogy annak kihelyezése veszélyez-
teti a kollégium egységét, megbontja annak tiszteletre-
méltó egyházias és hazafias hagyományait és ellentétbe 
jő az eperjesi Kollégium Szerv. Szabályzatának 5. §-ával, 
a mely szerint „a Kollégiumban jelenleg levő tanintézetek 
más helyre át nem helyezhetők, s teljességük, osztályaik-
nak, illetőleg tanfolyamaiknak megtartásával megóvandók 
és fejlesztendők", s végül a theol. akadémia mellé létesített 
Otthonnal a tiszai ev. egyházkerület legújabban oly ma-
gasztos hivatású intézményt teremtett, melylyel egyház-
kerületünk eddigi közfelfogásának megfelelőleg úgy tudo-
mányos, mint gyakorlati egyházi tekintetben belső buzgó-

* ság és fejlesztés mellett a maga hivatásának legjobban 
megfelelhet s érdemes a reá hozott és hozandó nagy 
áldozatokra. 

33. (K L.) A mult évi egyetemes jkv. 98. pontja kapcsán az 
egyházker. tanügyi bizottság előadója által azon indítványt terjeszti elő: 
kerestessék meg az egyetemes közgyűlés aziránt, hogy az 1909. 
évi egyet, közgyűlés jkvének 109. pontja szerint az állami polg. 
fiúiskolákban a vallástanítás heti óraszámainak felemelése tárgyában 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztésének 
kedvező elintézését megsürgesse. 
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A közgyűlés az indítványt magáévá teszi s ennek 
értelmében az egyetemes közgyűlést, a hivatkozott felter-
jesztés kedvező elintézésének, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél megsürgetésére felkéri. 

34. (K L.) A mult évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 97. pontja 
kapcsán az egyházkerületi tanügyi bizottság előadója jelenti, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter 1911. évi január 16. 1829—II1/3. sz. alatt 
az egyetemes felügyelőhöz a hitoktatást is végző lelkészek és segéd-
lelkészek vasúti kedvezményének megadása iránti felterjesztésre azon 
leiratot intézte, hogy a minisztertanács határozata értelmében vasúti 
félárú kedvezményben csak azon hitoktatók részesíthetők, kik vala-
mely nyilvános jelleggel bíró tanintézetnél rendszeresített hitoktatói 
állásra forma szerint ki vannak nevezve, tehát kizárólag a hitoktatás 
teendőivel vannak megbízva s egyéb egyházi funkciókat legfeljebb 
kisegítésképpen teljesítenek. 

A közgyűlés a jelentést sajnálatos tudomásul veszi 
s felír az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy ez ügy-
nek kedvező elintézését a közös bizottság útján szorgal-
mazni szíveskedjék. 

Ezzel kapcsolatosan indítvány tétetett az iránt, hogy a nagyobb 
városokban működő hitoktatók rendszeresítetteknek jelentessenek ki. 

A közgyűlés az indítványt véleményezés és javaslat-
tétel végett átteszi a jogügyi bizottsághoz. 

35. (K L.) Vonatkozással a mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvé-
nek 51. pontjára, a tanügyi bizottság előadója bemutatja a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1912. január 9-ikén 161,801— 1901. sz. alatt 
kelt rendeletét, mely szerint a kultusztárcza terhére díjazott hitok-
tatók jutalomdíját az 1911 — 12. tanév második felétől kezdődőleg 
a középiskolákban heti egy-egy órai tanításért Budapesten évi 180, 
a vidéken 140 kor.-ban állapítja meg, azzal a megszorítással, hogy 

a) a hol egy középiskolában az egy valláshoz tartozó tanulók 
száma 30-nál nem több, ott a vallástanításra heti 4, exhortáeióra 
pedig heti 1 óra fordítható; 

b) a hol az egy valláshoz tartozó tanulók száma 30-nál több, 
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de 60-nál kevesebb, a vallástanításra heti 8, exhortációra pedig heti 
1 óra fordítható; 

c) a hol az egy valláshoz tartozó tanulók száma 60-nál több, 
vallástanításra osztályonként heti 2 óra, exhortációra pedig két cso-
portban heti 1 — 1 óra fordítható. 

Bemutatja továbbá a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
111 -ik pontját, mely szerint egyházkerületünk azon kérésének, hogy 
a hol a vallástani órák száma a 16-ot eléri, ez egyházegyetem által 
javadalmazott rendszeres vallástanári állások szerveztessenek, és 
hogy azon helyeken, a hol osztályösszevonással tanítják a vallást, 
külön tantervről és tankönyvekről történjék gondoskodás, az egyet, 
közgyűlés helyt nem adott, a mennyiben a közalap jövedelméből 
a vallásoktatók segélyezésére évenként általányösszegeket bocsát az 
egyházkerületek segélyezésére s ezenkívül erre a czélra más fedezeti 
forrása nincsen s így a rendszeres vallástanári állások szervezésére 
ezidő szerint külön intézkedést nem tehet; külön tantervet nem 
lát szükségesnek; a tankönyvre vonatkozólag pedig fentartja az 
1909-ben hozott határozatát, nevezetesen, hogy hivatalos tankönyv-
monopoliumot létesíteni nem kiván s a szükséges tankönyveket nem 
megbízástól vagy pályázattól, hanem a szabad versenytől várja. 

A közgyűlés az előadó javaslatai alapján: a) a vall.-
és közoktatásügyi miniszter rendeletét örvendetesen veszi 
tudomásul, s az egyetem útján előterjesztést tesz a mi-
niszterhez a hitoktatói díjaknak a többi iskolákban is 
megfelelő rendezése végett; 

b) elrendeli, hogy ezen úgynevezett exhortációs órák 
kebelbeli főgimnáziumainkban is igénybe vétessenek, melyek-
nek miként való felhasználását a vallástanítás ellenőrzésé-
ről szóló szabályzat fogja meghatározni; 

c) kimondja, hogy oly kulturközpontokban, a hol a 
különböző jellegű állami és nem evangélikus iskolákban 
evangélikus növendékeink, ha intézetek szerint nem is, 
de együttvéve nagyobb számban vannak, a rendes hit-
oktatói állás szervezését egyházunk egyik legfontosabb 
feladatának tekinti és azért felkéri az egyetemes közgyűlést, 
hogy a közalap jövedelméből és más állami és egyházi 
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forrásokból az ily rendes hitoktatói állások szervezésére 
a kellő intézkedéseket megtenni szíveskedjék. 

36. (K L.) A mult évi egyetemes gyűlés jkvének 86. pontja kap-
csán jelenti az egyházkerületi tanügyi bizottság előadója, hogy a közép-
fokú iskolák új vallástanítási terve elkészült, kinyomatott s életbe-
léptettetett azzal, hogy a vallástanárok addig is, míg megfelelő tan-
könyvek készülnek, lehetőleg a tanterv eszméihez és szempontjaihoz 
alkalmazkodjanak; jelenti továbbá, hogy a tervet kiegészítő utasí-
tások is elkészültek, melyek nem parancsoló, hanem tanácsadó és 
tájékoztató természetűeknek tekintendők. 

Az egyházkerületi közgyűlés az előadó javaslata alapján: 
a) a középfokú iskolák ezen új vallástanítási tervét 

és a hozzá készült utasításokat kihirdetni rendeli; 
b) kimondja, hogy addig, míg a megfelelő új tan-

könyvek elkészülnek, az eddigi tankönyvek használhatók, 
a vallástanárok azonban — még pedig úgy a kebelbeli, mint 
a nem kebelbeli középfokú iskoláknál — kötelesek az 
anyagkiválasztásra és módszeres feldolgozásra nézve az 
új tanterv eszméihez és szempontjaihoz a lehetőség szerint 
alkalmazkodni ; 

c) megkeresi az egyetemes közgyűlést aziránt, hogy 
' úgy a kebelbeli, mint a nem kebelbeli iskolák számára 

szükséges magyar és más nyelvű új vallástani tankönyvek-
ről mielőbb gondoskodni szíveskedjék. 

37. (K L.) Az egyetemes egyházi közalapra vonatkozólag (mult évi 
kerületi gyűlési jkv 39. p.) jelenti az előadó, hogy az egyházkerületi 
elnökség, a mult évi egyetemes közgyűlés 72. sz. jkvi pontja alapján 
az 1911. évi jövedelméből kiutalt 7900 kor. felosztására nézve a f. évi 
püspöki körlevelek I-ső füzete II. sz. a. kimerítő tájékoztatást nyújt, mely 
szerint ezen összegből és az egyházker. közalap-letétjéből 10,085 ko-
ronát osztott ki missziók, misszionáriusok és vallástanítók között, 
s e kiosztásnál a mult évi kiosztással szemben mutatkozó eltérésekre 
nézve felvilágosítást ad, továbbá elvi kijelentést tesz, hogy jövőben 
a segélyezett misszionáriusok, missziók és vallástanítóktól szorgos 
és pontos jelentést kíván az általuk teljesített vallástanítási, missziói 



76 

munka mibenlétéről, részleteiről stb. A kiosztás részletes képét a 
következőkben foglalja össze: kiosztott 

I. Misszióknak 4800 koronát 
II. Misszionáriusoknak 1300 „ 

III. Vallástanítóknak ... ... 3985 
Összesen 10,085 koronát. 

Az egyházkerületi közalap-letét vagyona 
1911. deczember 31-ikén "23,267 kor. 96 fillér. 

A közgyűlés, az előadó javaslata alapján, 
a) az egyházkerületi elnökségnek, az egyetemes köz-

alap 1911. évi jövedelmének szétosztására vonatkozó kimerítő 
tájékoztatását megnyugtató és helyeslő tudomásul veszi; 

b) felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez s 
felkéri azt aziránt, hogy a mennyiben az állami költség-
vetésbe felvétetett a theologiai tanárok javadalmának (drá-
gasági pótlék) kiegészítése 34,000 korona összeggel, az 
egyházegyetem ekként felszabaduló 34,000 koronájából 
hasítson ki 20,000 koronát a négy egyházkerület részére, 
hogy így az egyházkerületek közalap-részletei a közalap-
ból felemeltessenek főként a vallástanári tiszteletdíjak 
miatt, melyek jelenleg a jelzett czélra nem elegendők. 

38. ( K L.) Az egyetemes egyház mult évi számadásairól szóló 
jelentést az előadó a mult évi kerületi gyűlés jkvének 40. pontjá-
nál beterjeszti, mely szerint az egyházegyetemnek az 1911. év végén 
vagyona volt: 
Egyetemes közigazgatási számla 38,038 K. — f. 
Egyetemes tőke, Bauhofer-alap 89,606 i> 20 
Ezredéves pályamű-alap 4,469 n 42 „ 
Qróf Teleki-Róth Johanna-alap 90,348 n — M 

Gróf Teleki-Róth Johanna-tartalékalap 744 a 55 II 

Pozsonyi egyetemes theol. akadémia-alap... 76,005 u 39 II 

Egyetemes közalap tőkéje ... 303,873 a 69 II 

Egyetemes közalap folyó-számla ... 143,964 v 01 II 

Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje ... 2.836,527 n 08 II 

Kegydíj-alap 10,864 a 19 <1 

Zelenay Gedeon-alap v 25,340 n 68 II 
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Szinowitz Lajos-alapítvány 
Eöry Sándor- » 
Lissovényi László- „ 
Blankenstein György-alapítvány 
Segédlelkészi kongrua 
Segédlelkészi kongrua-tartalék 
Zsinati költségszámla 
Brassói magyar egyház-alap 
Üllői-úti 24. sz. ház értékcsökkenési alapja 
Egyetemes adóalap 
Egyetemes adóalap-tartalék 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letétje 
Haubner Máté szuperint. alapítványa ... 
Hunfalvy Pál né alapítványa 
Jubiláris-alap 

Összesen 
1910-ben vagyon volt 
1911-ben vagyon több 

Ezen vagyon el van helyezve: 
Üllői-úti 24. sz. bérházban 
Kötelezvények és követelések 
Takarékpénztári betét és készpénz . 

ŕ 

Értékpapírokban 
Összesen 

164,111 K. 36 f. 
101,054 

3,733 
16,487 
4,452 
7,342 
1,222 

600 
4,408 

478,553 
36,943 

237,200 
40,072 
96,599 

2.481-

05 „ 
29 „ 
76 „ 
81 „ 
55 „ 
97 u 
— >1 
05 a 
04 „ 
71 a 

25 
64 

4.815,043 K. 69 f. 
4.306,786 „ 41 „ 

508,257 K. 28 „ 

656,613 K. 49 f. 
96,148 „ 47 „ 

958,381 ,, 73 „ 
3.103,900 „ — „ 
4.815,043 K. 69 f. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházegyetem mult 
évi számadásáról szóló jelentést tudomásul veszi, a mennyi-
ben azonban az elnökség részéről azon kijelentés történt, 
hogy az egyházkerület járulékainak az egyetemes pénz-
tárból későbbi kiutalása folytán kamatveszteség mutatko-
zik az egyházkerületre nézve, felkéri az egyházegyetemet, 
hogy a mennyiben lehetséges, az egyházkerületek járulék-
összegeit előbb kiutalni szíveskedjék. 

39. (Sz. J.) A báró Baldácsy Antal-féle alapítványt kezelő 
magyarhoni protestáns egyházkerületek meghatalmazottai 1912. évi 
április 26-ikán megtartott közgyűlésükön az alapítvány vagyon-
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mérlegét, számadásait megvizsgálva, jóváhagyták és az igazgatóság-
f ' ' 

nak a fel mentvényt megadták. Úgyszintén jóváhagyó tudomásul 
vette a közgyűlés az 1912. évi költségelőirányzatot. 

Vagyonmérleg: 
Tiszta vagyon 1911.decz.31-ikén 1.921,381 K.90f. 

„ 1910. „ 31 -ikén 1.743,139 K. 29 f. 
Egyenleg, vagyonszaporodás 178,242 „ 61 „ 

1.921,381 K. 90 f. 1.921,381 K. 90 f. 

Bevételek, kiadások: 
Összes bevétel 1911-ben 288,339 K. 22 f. 

kiadás „ 227,965 K. 22 f. 
Egyenleg, mint maradvány 60,374 a v 

288,339 K. 22 f. 288,339 K. 22 b 

Költségelőirányzat 1912. évre: 
Remélhető bevétel 299,510 K. 56 f. 

279,143 K. 52f. 
20,367 „ 04 „ 

Előirányzott kiadás 
Egyenleg, mint maradvány 

299,51 OK. 56 f. 299,510 K. 56 f. 

Az 1912. évre az egyházkerületek között kiosztandó segélyre 
154,000 korona jut, mi a tavalyi 132,000 koronához viszonyítva 
22,000 korona többletet jelent a 11 egyházkerület részére. 

Az igazgatóság elnökévé az elhunyt báró Bánffy Dezső helyére 
Laszkáry Gyula választatott; hivatalból töltendő be néhai Zelenka 
Pál püspökünk helye Geduly Henrik jelenlegi püspökünkkel, kit e 
végből be kell jelentenünk. 

A meghatalmazottak közgyűlése megbízta az igazgatóságot, 
hogy a szervezeti szabályzatot átdolgozza, az új szabályzat tervezetét 
az összes érdekelt egyházkerületekkel közölje, hogy azok kiküldöt-
teiket utasításukkal elláthassák. A szabályzat-tervezet ezideig még 
be nem érkezett. 

Közgyűlés tudomásul veszi a fenti jelentést, Geduly 
Henrik püspökünket kerületünk képviseletében a meg-
hatalmazottak névjegyzékébe való felvétel czéljából be-
jelenteni határozza. 
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40. (Sz. J.) Püspöki irodavezető jelenti, hogy az 1 9 1 1 - 1 2 . 
közigazgatási évben 132 általános érdekű, 115 főiskolákra, 253 közép-
iskolákra, 48 elemi iskolákra és 302 segélyre vonatkozó, összesen 
tehát 850 miniszteri rendelet érkezett. 

A püspöki hivatal iktatókönyvi száma 6324. Elküldetett 5945 
közönséges, 91 ajánlott levél és 136 csomag. 

Tudomásul szolgál. 

41. (K G.J A reformáczió négyszázados évfordulójának meg-
ünneplésére vonatkozó 1910. évi 158-ik jegyzőkönyvi számú egye-
temes gyűlési és 1911. évi 43-ik jegyzőkönyvi számú egyházkerületi 
gyűlési határozatok végrehajtása tárgyában a püspökhelyettes 1911. évi 
február 20-ikán 988. sz. alatt és a püspök 1912. február 28-ikán 
463. sz. alatt kelt leirataiban három irányban intézkedett. 1-ször: 
elrendelte, hogy a jubiláris alapra évenkint a reformáczió ünnepén 
offertorium tartassék és minden egyes egyházközségben a lelkészek 
saját híveik körében gyűjtést rendezzenek; 2-szor: felhívta az egyház-
községeket, egyházmegyéket, közép- és főiskolákat, hogy történetük 
megiratását a jubileumra előkészítsék, vagy a hol ezek már előbb 
megírattak, a nagy emlékünnepig történő eseményekkel pótolják; 
3-szor: figyelmébe ajánlotta az egyházközségeknek és egyházmegyék-
nek az 1911. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 43-ik pontjá-
ban ajánlott ünnepélyek megtartását, intézmények és alapítványok 
létesítését. A felhívásokra a hegyaljai, a liptói, a sárosi, a tátraaljai 
és a tiszavidéki egyházmegyék megkezdték az offertoriumok tartását 
és a gyűjtések rendezését, de az eredmény még mindig nagyon csekély. 

Az egyházkerületi közgyűlés a reformáczió négyszáza-
dos évfordulójának megünneplésére vonatkozó előbbi hatá-
rozatait fenntartja és megújítja s azoknak végrehajtását az 
egyházközségek, egyházmegyék, közép-es főiskolák figyel-
mébe ajánlja; minthogy azonban a nagy évforduló meg-
ünnepelésére sem az 1910. évi egyetemes közgyűlés 158-ik 
jegyzőkönyvi számú határozatával tervbevett szegénysorsú 
gyógyíthatatlan betegek irgalomházát, sem bármely más 
központi intézmény létesítését nem tartja olyan alkotásnak, 
a mely a lelkeket felmelegítené s áldozatkészségre buzdí-
taná, arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy előbbi hatá-

3 * 
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rozatának megváltoztatásával mondja ki, hogy a reformáczió 
négyszázados évfordulóját országosan nem központi alko-
tással, hanem az évforduló idejében Budapesten tartandó 
országos egyetemes jellegű ünnepélylyel óhajtja megünne-
pelni, a jubiláris alapra kerületenkint gyűjtött összegeket pedig 
a kerületi intézmények megerősítésére engedi fordíttatni. 

42. (K G.) Mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 45-ik 
pontjánál Mayer Endre theol. akad. dékán beterjeszti a theol. aka-
démia 1911 — 12. évi állapotáról szóló jelentését, melyben főleg az 
akadémia tanügyi állapotát a következő módon jellemzi: 

1. Az iskolai év szeptember 9-ikén nyittatott meg s a munka 
fennakadás nélkül folyt az iskolai év zártáig (június 15.). A tanári 
testületben nem történt változás; négy rendes theol. akad. tanár mel-
lett két rendkívüli tanár volt alkalmazva, mely utóbbiak közül dr. Obál 
Béla kultuszminiszteri 2000 kor. ösztöndíjjal külföldi egyetemeken 
tartózkodott, minélfogva ezen iskolai évre szabadságoltatott. Óráit 
Csengey Gusztáv, Deák János és dr. Szlávik Mátyás vették át. Mint 
állandó kisegítő-tanárok működtek ez évben is Liptai Lajos, a ki 
a tót nyelvet és Szánik Ernő, a ki az egyházi éneket tanította. A 
jogakadémia tanárai közül dr. Horovitz Imre a közegészségtant, a 
földmívelésügyi minisztérium jóakaratából pedig Szemere Márton 
a mezőgazdaságtant tanította. 

Különös említésre méltó az a személyi mozzanat, hogy Csengey 
Gusztáv theol. akad. tanár ez évben tölti be írói működésének fél-
százados évfordulóját, mely alkalomból az Eperjesi Széchenyi-kör 
ünnepélyt fog az őszszel rendezni. A theol. akad. ifjúság egy csalá-
dias jellegű ünnepély keretében, a belmissziói egyesületnek jún. l-jén 
tartott vallásos estélyén adott kifejezést szeretett tanára iránti tisz-
teletének s szeretetének. Szükséges azonban, hogy egyházkerületünk 
is üdvözölje az ünnepeltet s az őszi ünnepélyen többtagú küldött-
séggel képviseltesse magát. Irodalmilag az összes tanárok működtek. 
Az új theol. tanszervezet ez évben is foglalkoztatta a tanári-kart, 
a mely azt egyes módosításokkal elfogadhatónak találja és sajnálja, 
hogy tárgyalása felfüggesztetett. Hasonlóan foglalkoztatta a felmerült 
ev. theol. fakultás ügye is, a mely czélból január 18-ikán Buda-
pesten egyetemes theol. akadémiai, pénzügyi és jogügyi együttes 
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bizottsági ülés tartatott, a mely ülésben a theol. tanárok közül Mayer 
Eridre dékán és dr. Szlávik Mátyás tanár vettek részt s az Eperjesen 
felállítandó evang. csonkaegyetem mellett foglaltak állást. A theol. 
tantermek átalakítása s felszerelése ügyében is többször foglalkozott 
a kar, különös súlyt helyezve a tantermek olynemű felszerelésére, 
hogy a szemináriumi tanítás minél tökéletesebb lehessen. Az át-
alakítási és felszerelési munka folyamatban van. 

Örömmel és hálával emlékszik meg a jelentés az egyetemes 
evang. egyházról, a mely mult évi nov. 9— 12-iki gyűlésében 14,220 
koronát szavazott meg és folyósított az eperjesi theol. akad. tanárok 
részére drágasági pótlék czímén az 1912. évre, mely összeggel az egye-
temes egyház pénztára 37,620 koronát adott akadémiánk fenntartására. 

A Kollégium két főiskolája, a theol. és jogi akadémia között 
az egymáshoz való közeli tartozás ez évben is kifejezésre jutott a 
tanárok közötti kollégiális viszonyban, az egyik jogakadémiai tanár-
nak theol. előadásaiban s a közösen kiadott tan- és órarendben. 

2. A hallgatók száma 54 volt, és pedig 17 első-, 12 másod-, 
16 harmad-, 5 negyedéves és 4 tanfolyam nélküli hallgató volt róm. 

F 

kath. lelkész, illetőleg szerzetestanár. Évközben kilépett három s 
belépett kettő; külföldre távozott egy negyedéves theol. hallgató. 
A theol. akad. hallgatók erkölcsi magaviselete s szorgalma ellen külö-
nös kifogás nem emeltetett, súlyosabb fegyelmi vétségek nem for-
dultak elő; a közszellem úgy vallásosság, mint hazafiasság tekin-
tetében megnyugtató volt. 

Az ifjúságnak önképzést czélzó s a jövő hivatásra előkészítő 
egyesületi élete élénknek s egészségesnek mondható. Nevezetesen 
a belmissziói egyesületben a rendes kéthetenkinti összejöveteleken 
kívül közreműködtek a tagok az eperjesi ev. I. egyháznál a délutáni 
vasárnapi istentiszteletekben való részvételök s a nagysárosi fiók-
egyházban havonta megtartott házijellegű istenitiszteletek tartása által. 
Mint egyházi szónokok is gyakrabban szerepeltek egyes ügyesebb 
s felsőbb évfolyamban lévő hallgatóink. 

3. Vizsgálatokat több ízben kellett tartani a mult évi jelentés 
óta. Alapvizsgálatot tett 7 hallgató, kik közül 3 jelesen vizsgázott 
s egy javítóra utasíttatott; javítóvizsgálatot tett 4 hallgató; vizsgá-
latlan maradt 4 másodéves, a mennyiben őszszel akarnak vizsgázni. 
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Szakvizsgát tett f. évi június 17. és 18-ikán 16 hallgató, és pedig 
3 hallgató jeles eredménynyel, 6 pedig javításra utasíttatott; javítót 
tett 2, visszalépett 2 hallgató. Lelkészi vizsgálatot tettek négyen,, 
egynek kivételével mindannyian jeles eredménynyel. Különbözeti 
vizsgálatot tett, mint volt róm. kath. minorita lelkésztanár, Szeberényi 
Lajos. A szakvizsgálatok s lelkészvizsgálatok elnöke Geduly Henrik 
püspök volt, a ki ezen alkalmakat egyúttal arra is felhasználta, hogy 
főiskolánk összes ügyeivel minél behatóbban megismerkedjék. A lel-
készi vizsgálatoknál kétszer helyettesítette Korbély Géza főesperes, 
koll. igazg.-vál. elnök, míg az egyházkerületi felügyelőt állandóan 
dr. Schmidt Gyula kiérdemült koll. felügyelő úr helyettesítette. 

4. Akadémiánk hallgatói az elmúlt iskolai évben is különböző 
s tetemes jótéteményekben részesültek. Az összes hallgatókra vonat-
kozó tandíjmentesség, 40 koronával számítva, 54 hallgatónál 2160 ko-
ronát tesz ki; az Otthon kedvezménye, teljes díjfizetés mellett, egyen-
kint 60 koronára tehető, a mi 38 hallgatónál 2280 kor. (8 benn-
lakó joghallgatónál 320 kor.); a lakásdíj-elengedések tettek ezenfelül 
1125 koronát. Ösztöndíj czímén kaptak 3387 koronát, mely összeg-
ben bennfoglaltatik Geduly Henrik püspök által segélydíj czímén 
a kerületi pénztárból utalványozott 280 korona is. A konviktusi 
elengedések összege 2365 kor., mely összegből a konviktusi pénztár 
1422 kor.-t, a kerületi pénztár 943 kor.-t fedezett. Az oekonomus, 
szenior s piortansfelügyelő jótéteménye 840 koronát tesz. Az összes 
jótétemények 12,157 koronát tesznek. 

5. Midőn ezeknek előterjesztése után dékán a jelentésnek tudo-
másulvételét kéri, mindenekelőtt a tanári-karnak hálás köszönetét 
tolmácsolja az egyházkerületi közgyűlés előtt azért a jóindulatú 
pártolásért, melyben az akadémia s annak tanári-kara és hallgatói 
az elmúlt iskolai évben is részesültek, úgy az akadémia nagy áldo-
zatokkal járó fejlesztése, mint a tanárok fizetésének rendezése s az 
ifjúság hathatós segélyezése tekintetében s különösen kifejezi ezt a 
köszönetet a püspök úrnak, a ki lankadatlan buzgalommal gondozta 
az akadémia minden ügyét. Továbbá kéri a közgyűlést, hogy Deák 
János rendkívüli theol. tanárnak a tanári-kar által támogatott s az 
igazgató-választmány által javasolt szabadságoltatását az 1 9 1 2 - 1 3 . 
iskolai évre, a mely időt, theol. tanulmányainak tökéletesítése végett, 
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külföldi egyetemen kivánja tölteni, jóváhagyólag tudomásul venni 
szíveskedjék. Végül felolvassa dr. Obál Béla rendkívüli theol. tanár-
nak következő jelentését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Elnökség! 
Külföldi tanulmányutamról s annak eddigi eredményeiről van 

szerencsém a következő rövid jelentésben beszámolni: 
Két feladatot tűztem magam elé. Először a külföldi protestáns 

fejedelmek- és rendekkel való politikai összeköttetéseink történeté-
hez való anyagot gyűjteni. Ezzel a kérdéssel történetíróink még 
alig foglalkoztak s így még nincs eléggé felderítve, hogy ezek a 
külpolitikai tényezők mily szerepet játszottak a magyar protestan-
tizmus védelmezésében és fenntartásában. Sőt Zoványi Jenő még 
nemrég (PROT. SZEMLE 1903. évf., A pátens visszavonásának körül-
ményeiről írt czikkében) egyenesen kétségbevonja és tagadja, hogy 
a prot. hatalmak a westfáliai béke alapján valaha beleavatkoztak 
volna ügyeinkbe. A bécsi, raudnitzi, drezdai, hallei, berlini és más 
levéltárakban gyűjtött gazdag oklevéli anyagommal ezzel az állítással 
szemben sikerülni fog kimutatnom, hogy a protestáns hatalmak 
figyelmét és rokonszenvét a magyar ügy iránt nagyrészt éppen a 
száműzött protestáns lelkészeknek sikerült a külföldön népgyűlések 
és irodalmi művek által felkelteni. Ezek a hatalmak viszont bécsi 
követeik útján hathatósan jártak közbe száműzött lelkészeink vissza-
bocsátása s általában alkotmányunk visszaállítása érdekében. Inter-
ventióikban éppen a westfáliai békére hivatkoznak s a magyar pro-
testánsokat is ennek a fontos nemzetközi szerződésnek védelme alá 
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helyezik. így a magyar protestantizmus és a szegény üldözött 
prédikátorok nemzetfenntartó hivatása és ereje új világításban tárul 
szemeink elé. 

Míg azonban ezek a kérdések inkább a történelem körébe 
tartoznak, addig tanulmányom másik tárgya, a külföldi magyar 
protestáns alapítványok ügye a nemzetgazdásznak az érdeklődését 
is nagy mértékben felhívja. Mintegy félmillió magyar nemzeti vagyon-
ról van itt szó, mely mostoha viszonyok között részben kevesbedik, 
részben nem tölti már be azt a hivatást, melyet az alapítók vártak 
tőle. Egyetemes gyűlésünk ugyan már foglalkozott ezzel a kérdéssel 
s meg is bízta Zsilinszky Mihályt egy erre vonatkozó „Tájékoztató" 
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kiadásával. Ez a munkálat azonban nem a helyszínén] hanem csak 
beküldött adatok alapján készült, nem kutatja, hogy az alapok miként 
vannak kamatoztatva, főleg pedig azt a fontos kérdést nem fejti 
meg, miként veszett el a számunkra az alapok egy része s miként 
lehetne azok fennmaradását és magyar protestáns jellegét megóvni? 
Ezekre a kérdésekre csak az illető egyetemek irattárainak pontos 
átkutatásai alapján lehet felelni. Ilyen módon sikerülni fog az egyes 
alapítványokról részletes kimutatást összeállítanom s azok helyesebb 
kezelésének és gyümölcsöztetésének módját megjelölnöm. Az egyik 
bajt abban látom, hogy a ius praesentationis vagyis az ösztöndíj 
adományozásának joga, melyet még a 18-ik században püspökeink 
és egyházi hatóságaink a legtöbb alapítványnál gyakoroltak, lassan-
ként kisiklott a kezeink közül s ma csak egyes családoknak áll 
fenn még ez a joga, pl. a Torkos- és Szirmay-családnak, de már 
ez utóbbinak sem teljes sértetlenségében. Egy másik baj továbbá, 
hogy a kamatok sok kis ösztöndíjra vannak felaprózva. így aztán 
sokan kapnak ugyan ösztöndíjat, de olyanok is, a kik arra semmi-
féle jogigénynyel nem bírnak. Ha egyházi főhatóságaink külföldre 
menő theologusainkat, mert a legtöbb alapítvány csak ezeknek szól, 
újra ellátnák ajánlólevelekkel s az illető egyetemi, illetve alapít-
ványi hatóságokat átiratban felkérnék, hogy csak ezeket részesítsék 
ösztöndíjban, úgy ezekre nagyobb összegek jutnának s a két fő-
bajon segítve volna. 

Igen fontos dolog továbbá megállapítani, hogy az alapítványok 
kezelése egyébként is megfelel-e az alapítók intentióinak? Kassai 
Mihály György, eperjesi Kollégiumunk növendéke, későbbi witten-
bergi tanár pl. 1724-ben kelt végrendeletében úgy intézkedett, hogy 
ha az általa tett alapítvány eléri a 25,000 tallért, vagyis 75,000 
márkát, úgy abból egy magyar otthon létesítendő, melyben magyar 
tanárok és hallgatók külföldi tanulmányaik idejére lakásban és olcsóbb 
ellátásban részesülhetnének. A Kassai-féle alapítvány a Kubinyi 
Kristófné és mások alapítványával együtt ma már meghaladja a 
75,000 márkát s a végrendelkező fenti akarata még nincs végrehajtva. 

Ugyancsak ez a Kassai egy gazdag magyar könyvtárat is 
alapított, mely számos unikumot vagyis oly művet tartalmaz, mely-
ből éppen csak az az egy példány ismeretes. Ott vannak továbbá 
felhalmozva a gömöri származású Rotarides (Kerekes) Mihálynak, az 
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első magyar irodalomtörténetírónak gazdag kéziratai, Rezik Jánosnak, 
az eperjesi Kollégium rektorának kézirati művei, pl. a Gymnasiologia, 
vagyis a 17-ik század ev. iskoláinak és gymnasiumainak története 
(29 nagyobb és 85 kisebb gymnasium); ha csak ez az egy mű is meg-
jelenhetne nyomtatásban, egész egyházunknak büszkeségét képezhetné. 
Mindezeket a kéziratokat és becses könyveket rendezés alá vettem, 
czédula-katalogust készítettem róluk s kiadásukat is megkezdtem. 

Ezekben óhajtottam körvonalazni a tanulmányutamon kifejtett 
munkásságomat. Mivel sok dologgal kellett foglalkoznom, melyek 
többé-kevésbé ugyan mind összefüggnek, de mindegyik egy ember-
nek magának adna dolgot, végleges eredményekkel egyik téren 
sem szolgálhatok. Remélem azonban, hogy ez év végéig munkámat 
befejezhetném. 

Ennélfogva azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Méltóságos 
és Főtisztelendő Egyházkerületi Elnökséghez, hogy szabadságidőmet 
egy félévvel meghosszabbítani méltóztassék. 

Kérésem támogatására még felhozom, hogy a kultuszminisz-
tériumtól való megbízásom is ez év végéig terjed s így ezen idő 
alatt a magyar kormánynak nemcsak anyagi, hanem erkölcsi támo-
gatásával feladatomat sokkal könnyebben megoldhatom, mint esetleg 
egy későbbi időben. 

Midőn végül arra kérem a Méltóságos és Főtisztelendő Elnök-
séget, hogy jelentésemet tudomásul venni s azt az egyházkerületi 
közgyűlésnél kérésemmel együtt közvetíteni méltóztassék, maradtam 
a Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Elnökségnek mély 
tisztelettel kész szolgája: dr. Obál Béla, eperjesi theol. tanár. 

A kerületi közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a 
dékánnak az egész év szellemi életét és tanulmányi, vala-
mint belmissziói tevékenységét visszatükröző, megnyugtató 
jelentését s a püspök azon bizonyságtételét, hogy a theol. 
akadémia szellemi működése határozottan örvendetes fejlő-
désnek indult s minden tekintetben megfelel azoknak a 
várakozásoknak, a mik a theologiai akadémia pozitiv theol. 
irányzatához fűződnek. ^Helyesli a püspöknek a vizsgák 
megszigorítására vonatkozó intézkedését, mert inkább keve-
sebb, de olyan papok legyenek, a kik komolyan mélyed-
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nek el tanulmányaikba, s lelki buzgósággal készülnek a 
jövendő nagy feladataira. 

Határozatilag kimondja, hogy a theologiai akadémia 
országos hírű költő-tanárát, Csengey Gusztávot, az írói 
működésének félszázados évfordulója alkalmával az Eper-
jesi Széchenyi-kör által rendezendő országos ünnepélyen, 
az egyházkerület küldöttségileg üdvözli. A küldöttség 
tagjai az egyházkerületi elnökség vezetése mellett: Kemény 
Lajos és Szent-Ivátiy József egyházker. jegyzők, Materny 
Lajos és Kübecher Albert főesperesek, Medveczky Sándor 
és Szent-Ivány József (sárosi) egyházmegyei felügyelők, 
Bortnyik György alesperes és Révész János. 

A két rendkívüli tanárnak kérésére vonatkozólag pedig 
a következőképen határoz: 

Felhatalmazza a püspököt, hogy Deák János rend-
kívüli tanárnak az 1912 — 13. tanévre külföldi egyetemen 
leendő tanulmányozására kért szabadságot megadja, azzal 
a kijelentéssel, hogy ebből kifolyólag a kerületi pénztárt 
semmiféle költség sem terhelheti; ugyancsak felhatalmazza 
a püspököt, hogy dr. Obál Béla rendkívüli tanárnak, a 
ki a külföldi magyar ösztöndíj-alapítványok tanulmányo-
zásának folytatása czéljából, egy év óta élvezett szabadság-
idejét egy félévvel meghosszabbítani akarja, szabadság-
időt engedélyezzen; a két tanár szabadságidejének meg-
kezdését illetőleg azonban a theologiai akadémia tanári-
kara véleményadásra szólítandó fel, mert az egyházkerületi 
közgyűlés nem tartja megengedhetőnek, hogy egyszerre 
két tanár legyen szabadságon. 

43. (K G.J A Theologiai Otthon felügyelő-tanára, dr. Szlávik 
Mátyás a következőkben terjeszti elő évi jelentését: 

Örömmel jelenthetem, hogy a tanév az Otthonban mindvégig 
egészen simán folyt le. Theol. és jogakadémiai lakóinak magaviselete 
csaknem kifogástalan volt. A kölcsönös megbecsülés, békülékeny-
ség és szeretet lakozott a felügyelő-tanár és ifjúság egymáshoz 
való viszonyában. A lakók száma mindkét félévben 46 volt, köztük 
8 jogász, a többi theologus, s így a létszám kezdettől fogva teljesen 
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betelt. A tanév elejétől mindvégig a napi munkát, a felügyelő-tanár 
személyes részvételével és felügyelete mellett, az Otthon olvasó-
és imatermében reggeli könyörgéssel kezdtük, a melyet a theol. 
bennlakók felváltva végeztek. A harmónium - kíséretet az egész 
tanév alatt, igazán művészi módon Egyed Aladár végezte. Ezek 
a reggeli könyörgések Tomoly, ünnepélyes és vallásos lefolyásukat 
illetőleg igen magas színvonalon állottak s úgyszólván lelkiszük-
ségletünket képezték. Az azoktól való indokolatlan elmaradás 
alig fordult elő. A tanév alatt a felügyelő-tanár a lakókkal több 
ízben kirándulást rendezett a Tátrába s a Szepesség egyéb magas-
lataira, s az Otthon javára úgy erkölcsileg, mint anyagilag szépen 
sikerült irodalmi estélyeket rendezett Szepesbélán és Leibitzon s 
egy közös protestáns vallásos-estélyt Kassán. Ez estélyek rendezé-
sével az Otthon intézményének egyházközségeinkkel való behatóbb 
megismertetése és megkedveltetése volt a felügyelő-tanár czélja. 
A mult tanévben is a theol. lakók, nagyobbára lelkész- és tanító-fiak, 
nagyobb lakbérelengedésben részesültek. A nyíregyházai ev. egyház-
község s Szentiványi Árpád felügyelőnk 4000—4000 koronás ala-
pítványából, nemkülönben a sárosi ev. egyházmegye 200 kor. ado-
mányából s Kubinyi Albert örökösei s a theol. tanárok Zelenka 
püspök nevére tett 1 0 0 0 - 1 0 0 0 koronás alapítványából s végül a 
Leopoldiánum 200 kor. adományából öt ingyenes hely állott ren-
delkezésünkre. Továbbá egyházkerületünk 400 kor. adományából 8, 
s a Kollégium Rochlitz-alapítványi 200 kor. adományából 4 fél-
ingyenes helyet létesítettünk. Örömmel jelezzük azt is, hogy a jog-
akadémiai tanári-kar a jövő tanévtől kezdve a Propper-féle 1000 ko-
ronás alapítvány kamatait egy papfi jogász-lakónak lakbérelenge-
désére fogja fordítani, úgy, hogy eszerint a jövő tanévtől kezdve 
5 ingyenes és 13 félingyenes, vagyis mindössze 18 kedvezményes 
hely áll rendelkezésünkre. 

A földmívelésügyi kormány a mult tanévben is 150 m.3 félárú 
sóvári tűzifa-kedvezményben részesítette az Otthont. 

Az egészségi állapot az elmúlt tanévben is teljesen kielégítő 
volt. Az Otthon helyiségei, főleg szobái és hálói egészségügyi 
tekintetben a legszigorúbb követelményeknek is megfeleltek. 

A rend, pontosság és tisztaság tekintetében, a miről a püspök 
úr személyesen is meggyőződött, a kollégiumi főorvos „minta-
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intézet"-nek nevezte az Otthont. Egy külön orvosi állásnak, a 
főorvos óriási elfoglaltatására való tekintettel, a jövőben való rend-
szeresítésére elodázhatlan szükség van az Otthonban. 

Az Otthon kérő-szózatára három egyházkerületi közgyűlésünk 
egyhangú határozatából a lefolyt tanév alatt is, úgy az egyház-
kerületi főpénztárnál, mint az eperjesi házi-pénztárnál eléggé szépen 
folytak be az adományok, úgy, hogy a lakók lakbérei, az alapít-
ványi kamatok s a befolyt adományok elégségeseknek bizonyultak 
az Otthon folyó költségeire s az egyházkerületi pénztárnak igénybe-
vételére ez évben sem volt szükség. Sajnos azonban, három egyház-
kerületi közgyűlési határozat s a legújabb püspöki körlevelek intelme 
daczára, még mindig vannak tiszai egyházkerületünkben oly egyház-
községek, sőt egyházmegyék, a melyek mai napig sem vettek tudo-
mást az Otthonról. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentéssel kapcsolat-
ban örömmel fogadja a püspök úrnak személyes tapasz-
talatból eredő azon bizonyságtételét, hogy a Theologiai 
Otthon a felügyelő-tanár lelkiismeretes vezetése mellett 
mindenkor megfelelt hivatásának, úgy, hogy a kerület 
bizodalommal nézhet ezen intézmény jövendője elé; meg-
nyugvással veszi a tót nyelv használatának állítólagos 
megszorítása miatt a segítséget megtagadó és a Theologiai 
Otthon felügyelő-tanárát megtámadó liptói egyházmegye 
esperesének, Simkovics Jánosnak azon elégtételt adó be-
ismerését, hogy a vádak inkább a múltra vonatkoztak, s 
az eperjesi Theologiai Otthonnak a jelentéssel és a püspök 
nyilatkozatával igazolt komoly és szeretetteljes veze-
tése, kapcsolatban a tót nyelv intenzivebb tanítására vo-
natkozó törekvéssel közelebb hozza egyházmegyéje és a 
Theologiai Otthon között a jó viszonyt; a félreértést 
eloszlatónak tartja a felügyelő-tanárnak azon kijelentését, 
hogy a Theologiai Otthon fennállása óta egyetlen egy 
ízben sem nyilatkozott a gondjaira bízott theologiai hall-
gatók előtt valamely nyelv használata ellen; s mindezek 
alapján a liptói egyházmegye és a Theologiai Otthon között 
félreértésből felmerült ellentét eloszlatását a püspökre bízza. 

A jövendőre nézve azt a reményét fejezi ki a köz-
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gyűlés, hogy az egyházkerület minden egyházközsége és 
minden egyházmegyéje szives anyagi és szellemi támo-
gatója lesz a Theologiai Otthonnak. 

Végül a közgyűlés a földművelésügyi miniszternek a 
Theologiai Otthon részére engedélyezett kedvezményes 
tűzifáért köszönetét fejezi ki. 

44. (K G.) Gerhard Béla igazgató előterjeszti az egyházkerületi 
tanítóképző-intézet következő évi jelentését: 

1. A tanítóképző-intézetbe az 1911—12. iskolai évben felvé-
tetett 88 rendes (—3) és 8 magántanuló. A rendes tanulók közül 
évközben kimaradt 4, eltanácsoltatott 5, vizsgát tett az év végén 
79, a kik közül ág. hitv. ev. vallású volt 62 (78-48%), ref. 11 (13-92%), 
róm. kath. 5 (6'33%), gör. kath. 1 (1 '27%). Lelkész és tanító fia 
23 (30 %)• Az ág. hitv. ev. vallásúak közül tiszakerületbeli 55, más-
kerületbeli 7. Kitűnő ált. osztályzatot kapott 2, jeleset 16, jót 23, 
elégségeset 13, javító-vizsgálatra utasíttatott 22, osztályt ismétel 3. 
Jó magaviseletű volt 57, szabályszerű magaviseletű 19, kevésbbé 
szabályszerű magaviseletű 3. Kitartó szorgalmat tanúsított 5, elég 
szorgalmat 34, változó szorgalmú volt 19, csekély szorgalmú 21. 
Internátusban volt elhelyezve 73, szülőinél lakott 9, az igazgató 
által megengedett helyen 6. Az internátusokban a rendre és tiszta-
ságra az igazgató, a felügyelettel megbízott tanár s a szobafelügye-
lők ügyeltek. 

A vizsgát tett 8 magántanuló közül vizsgálata sikerült egynek, 
7 pedig javítóvizsgálatra utasíttatott. 

A tanítóképzővel kapcsolatos elemi gyakorló-iskolába felvétetett 
58 rendes tanuló, és pedig ág. h. ev. 43, ref. 2, r. kath. 4, izr. 9; 
fiú 34, leány 24; eperjesi 46, vidéki 12; magyar anyanyelvű 15, 
tótajkú 43. Évközben kimaradt 3, vizsgát tett 55. A gyak.-iskola 
nyilvános vizsgája június 23-ikán volt. 

A tanítóképző-intézeti tanulók közül tandíjelengedésben részesült 
59 kerületünkbeli, 9 más-kerületbeli ág. hitv. ev. és 1 izr. tanuló, 
összesen 690 korona értékben; ingyenlakás-jótéteményben részesült 
46 kerületünkbeli és 6 más-kerületbeli ág. h. ev. tanuló, az elenge-
dett lakásbér 3465 korona, konviktusi díjelengedésben részesült 38 
kerületünkbeli és 6 más-kerületbeli ág. h. ev. tanuló, az elengedett 
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konviktusi díj 3008 kor. 50 fill., a melyben a kollégiumi konviktus 
pénztára által adott 833 kor. is bentfoglaltatik. A kerület által nyúj-
tott segély összege 6329 kor. 50 fill. Ösztöndíjban s egyéb segély-
ben részesült 16 tanuló 463 kor. értékben. Segélyek és ösztöndíjak 
főösszege: 7626 kor. 50 fill. . 

Ág. h. ev. vallású tanulóink vallástanítása az egyetemes vallás-
tanítási tanterv szerint osztályonkint heti 3 — 3 órában, a másvallású 
tanulóké, az illető felekezet által megállapított tantervnek megfelelően, 
osztályonkint heti 2 — 2 órában történt. A tót nyelvet a tótul tudók 
heti 2, a kezdők heti 1 órában tanulták. A többi tárgyak tanítása 
az állami tanterv alapján, annak lehető betartásával, az I. és II. o. 
természetrajzot, a IV. o. természettant, a IV. o. mennyiségtant, az 
I., II. és III. o. gazdaságtant és az I - IV. o.-ban a szlöjdöt kivéve, 
a megfelelő heti óraszámban, a miniszter által engedélyezett tan-
könyvek segélyével történt. A szlöjd egyáltalában nem, a gazdasági 
gyakorlatok pedig kevés eredménynyel végeztettek. A tornát az I. és 
II. oszt. tanulók együtt, a III —IV. o. tanulók szintén együtt, heti 
2 — 2 órában tanulták. 

Hogy az említett tantárgyak nem az állami tantervben meg-
állapított óraszámban, sőt hogy a szlöjd egyáltalában nem tanít-
tatott, annak oka egyrészt az volt, hogy a tanárok az ellátatlanul 
maradt heti 22 órát nagy elfoglaltságukra való tekintettel nem vállal-
hatták, másrészt pedig a biologiai, kémia - fizikai és kézügyességi 
gyakorlatok kellő helyiség és a felszerelés teljes hiánya miatt nem 
voltak végeztethetők. 

A jövő tanévtől kezdődőleg, a mikor a rajz- és szlöjd-tanszék 
szervezve és betöltve lesz s a gazdaságtan tanításáról és a gazda-
sági gyakorlatok vezetéséről a földművelésügyi miniszter úr saját 
tárczája terhére gondoskodni szives lesz, az állami tanterv teljes 
egészében életbe lép. 

A tanárkarnak ilyképpeni kiegészítésével elérjük azt, hogy min-
den tárgy arra képesített tanár kezében lesz és mert az I. egyház-
tól bérelt 3 helyiség által a kellett tantermek rendelkezésünkre állanak, 
ha a tanításhoz és a gyakorlatok végzéséhez szükséges eszközök-
nek is birtokába jutunk, úgy a tanítás eredménye — hacsak ked-
vezőtlenül nem fogja azt befolyásolni a túlmagas heti óraszám: az 
I. oszt.-ban 39, a II. és III. oszt.-ban 4 1 - 4 1 , a IV. oszt.-ban 42 
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a maihoz képest nagy mértékben fokozható lesz, s a teljes mér-
téket remélhetőleg el fogja érni. 

A lefolyt tanévben a tanulók elfoglaltsága volt: az I. és II. 
osztályban heti 36 — 36, a III. és IV. osztályban 37 — 37 óra. 

2. A tanítóképző-intézet 8 tagból álló tanárkara lelkiismere-
tesen fáradozott feladatának megvalósításán, a reája bízott ifjúság 
értelmének és nemes érzelmeinek kifejlesztésén s jövő hivatásukra 
való előkészítésén, s bár sok akadálylyal kellett megküzdenie — a 
meg nem felelő internátusi helyiségek, a melyekben a tanulók kellő 
felügyelete és ellenőrzése nagy nehézségekbe ütközik, s a berendezés 
és tanszerbeli felszerelés csekély volta miatt —, fáradozása eléggé 
eredményesnek mondható. 

Igazolják ezt a hivatalos látogatását teljesítő kir. tanfelügyelő, 
a vizsgálatokon jelenvolt egyházi elnök, a ker. biztosok s a képesítő-
vizsgálatokhoz kiküldött kormányképviselő, a kik mindannyian a 
tanárok munkássága iránt teljes elismeréssel voltak, s nyilatkozataik-
ban az intézetet a kerület és a kormány legnagyobb mérvű erkölcsi 
és anyagi támogatására érdemesnek jelentették ki és ebbeli meg-
győződésüket a püspök úr őméltóságához, illetve a nmélt. vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz tett jelentéseikben hangsúlyozot-
tan kiemelni megígérték. 

A midőn jóleső érzéssel fogadott elismerésükért köszönetünk-
nek e helyen is kifejezést adok és hálás szívvel mondok köszö-
netet püspök úr őméltóságának és a fentartó egyházkerületnek azon 
áldozatkészségeért, a melylyel lehetővé tették, hogy a kollégiumi 
igazgató-választmány által a tanítóképző czéljaira átengedett koll. 
helyiségek részbeni átalakítására és karbahozatalára 1201 korona 
47 fillért, bútorzatra és bútorzat-javításra 1609 kor. 80 fillért, két 
orgonánknak pneumatikus rendszerre való átépítésére mintegy 
2300 koronát, a tanári könyvtárra 205 koronát s tanszerekre a 
nmélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által adott 800 kor. 
államsegélyen felül még 127 kor. 54 fillért fordíthattunk az elmúlt 
iskolai évben, a tanítóképző-intézetet, a melynek további fentartása 
és fejlesztése az egyházkerület egyik legfontosabb érdeke, a fen-
tartó egyházkerület szeretetébe a legmélyebb tisztelettel ajánlom. 

1911. évi november 28-ikán költözött be a tanítóképző-intézet 
a Koll. II. emeletén részére átengedett helyiségekbe, s ez időtől kezdve 
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a következő helyiségek szolgáltak a tanítás czéljaira: négy osztály-
terem, 1 zeneterem, 1 rajzterem, 1 igazgatói iroda, 1 tanári szoba, 
1 szertárhelyiség, 1 gyakorlóiskolai tanterem, 1 ifjúsági könyvtár és 
a kollégiumi főgimnázium volt tornacsarnoka. A tantermeket a koll. 
főgimnázium régi bútorzatával szereltük fel ideiglenesen. A végle-
ges berendezés és a csaknem üresen hagyott tornacsarnok felsze-
relése az egyházkerület egyik gondját fogja képezni a közeljövőben. 

3. A befejező képesítő-vizsgálat Halmi Aladár lelkész, elnök 
vezetése mellett június 24 — 26. napjain folyt le. A vizsgálaton részt-
vett 16 intézeti rendes és 2 magántanuló közül ág.h.ev. vallású volt 12, 
ref. 5, róm. kath. 1. Kitűnő általános osztályzattal képesíttetett 3 jelölt 
(16*67%), jeles általános osztályzattal 3 jelölt (16 67%), jó általános 
osztályzattal 8 jelölt (44'44%), elégséges ált. osztályzattal 4 jelölt 
(22 ,22%). A képesített tanítók közül csak magyar tannyelvű isko-
lákban való tanításra jogosíttatptt 13, magyar és tót nyelvű isko-
lákra 1, magyar és német tannyelvű iskolákra 4. 

A kántorképesítő-vizsgálatot június 27. napján tartottuk meg. 
Kántori képesítést nyert 12 tanító. 

Az 1911. évi egyetemes gyűlés által kötelezőleg kiadott képe-
sítő-vizsgálati szabályzat értelmében a II. oszt. tanulók osztály-
képesítő-vizsgálatot tettek bibliai történet, káté, egyházi énekek, 
ószövetségi bibliai magyarázat, egyetemes történet és egyetemes 
földrajzból, a III. oszt. tanulók egyháztörténet, biologia és ásványtan-
kémiából, a IV. oszt. tanulók német nyelv, tót nyelv, mennyiségtan, 
természettan, egészségtan, gazdaságtan és tornából. 

Az osztályképesítő-vizsgálatokon, a melyek május 31., jún. 1. 
és 18 — 21. napjain tartattak, a püspök űr megbízásából Halmi 
Aladár lelkész elnökölt. 

Mindkétféle képesítő-vizsgálaton kormánybiztosi minőségben 
dr. Masznyik Endre, a pozsonyi theol. akadémia igazgatója volt 
jelen, a ki az elért eredményt megfelelőnek, a mult évinél jobb-
nak találta. 

4. A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Kapy 
Gyula r. tanárt f. évi márczius l-jétől a VII. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába, s Vohaner Dezső r. tanárt ugyanez időtől a IX. fize-
tési osztály 3-ik fokozatába léptette elő; a lefolyt iskolai évre 
fizetéskiegészítő államsegély czímén 14,566 kor. 66 fillért, kisebb 
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építkezésekre, bútorzat- és felszerelésre három ízben ä 800 koronát, 
összesen 2400 kor.-t folyósított s a megválasztandó rajz- és szlöjd-
tanár részére a megfelelő fizetéskiegészítő államsegélyt biztosította. 

A nagyméltóságú földmívelésügyi miniszter úr a gazdaságtani 
tanszéknek a jövő tanévtől kezdődőleg gazdasági szaktanárral való 
betöltését saját tárczája terhére elvállalta s a tanítóképző-intézet inter-
nátusai részére 100 m.3 tűzifát kedvezményes áron engedélyezett. 

5. Püspök ür megbízásából az igazgató és Molitor Gusztáv 
tanár megtekintették az iglói és stubnyafürdői állami tanítóképző-
intézeteket, tanulmányozták azok berendezését és felszerelését. Vohaner 
Dezső tanár résztvett a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
a tanítóképzői tornatanárok részére Budapesten, a f. év május 27 — 
június 3-ika közti időben rendezett tanfolyamon. 

A kerületi közgyűlés örömmel és megnyugvással 
látja, hogy a tanítóképző-intézet tanári-kara, a tanulóifjú-
ság ismeret- és lelkivilágának gazdagításában, egyházias 
és hazafias feladatát lelkiismeretes hűséggel tölti be és a 
tanítóképző-intézet a fejlődés útján, a nehéz és a fegyel-
mezést megbénító, sürgős változtatást igénylő internátusi 
viszonyok között is, nagy lépésekkel halad előre nagy 
czéljainak a megvalósításában. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a felszere-
lésre adott államsegélyért s a földmívelésügyi miniszternek 
azon készségéért, hogy tanítóképző-intézetünkben a jövő 
tanévtől kezdődőleg saját tárczája terhére gazdasági szak-
tanárt fog alkalmazni, hálás köszönetet szavaz. 

45. (D. E.) Gerhard Béla tanítóképző-intézeti igazgató jelenti, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. évi június 30-ikán 
78,000. sz. alatt kelt rendeletével a tanítóképző-intézetek számára 
új tantervet adott ki, a mely állami fizetéskiegészítést élvező tanító-
képző-intézetünkre is kötelező. Az új tanterv a tanítóképzőben taní-
tandó tárgyak óraszámát annyira megnöveli, hogy szükségessé vált 
új tanszék szervezése. 

Miután a mult évi egyházkerületi közgyűlésnek a miniszterhez 
intézett azon felterjesztése, hogy a tanítóképző-intézetnél szervezendő 
rajz- és szlöjdtanszék szervezéséhez hozzájárulni és egész javadalmát 
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az állampénztárból folyósítani méltóztassék, sikerrel csak annyiban 
járt, hogy a miniszter úr 140,952—1911. sz. alatti válaszában a 
szervezéshez hozzájárult, a fizetést kiegészítő államsegélyt a meg-
választandó segédtanár számára biztosította, de 25,378—1912. számú 
leiratában kijelentette, hogy a 46,447. számú szabályzat 24. §-ától 
eltérnie nincs módjában, tehát "e tanszék szervezése a kerület fel-
adata marad, azzal a javaslattal járul az igazgató a kerület elé: 

határozza el a közgyűlés, hogy a tanítóképző-intézetben az 
1912—13. iskolai évtől egy rajz- és szlöjdtanszéket szervez, a meg-
választandó segédtanár részére a 46,447 - 1 9 0 9 . számú szabályzat 
24. §-ában meghatározott minimális alapfizetésből (1000 kor.-ból) 
és megfelelő lakáspénzből álló javadalmat biztosít; felhívja a kol-
légiumi igazgató-választmányt, hogy a tanszék betöltéséről a tanév 
kezdetéig gondoskodjék s felkéri a püspököt, hogy a megválasztott 
tanár okmányainak felterjesztésekor kérje részére a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztertől a fizetéskiegészítő államsegély folyósítását. 

A közgyűlés az indítványt a pénzügyi bizottság javas-
lata alapján is elfogadja, a rajz- és szlöjdtanszék szerve-
zését a javasolt értelemben, a szükség kényszerítő hatása 
alatt kimondja és költségeit előirányozza, de mindaddig, 
a míg anyagi ereje meg nem engedi, csak segédtanárral 
tölti be azt és részére a szabályszerű (1000 + 720 kor.) 
1720 kor. javadalmat biztosítja; egyben felkéri a püspököt, 
hogy a fizetéskiegészítő államsegély folyósítása iránt annak 
idején a lépéseket tegye meg. 

46. (D. E) Gerhard Béla igazgató előadja a tanítóképző-intézeti 
tanári-karnak a Kollégium igazgató-választmánya által az egyház-
kerületi közgyűléshez pártolólag felterjesztett és az eddigi pontok 
alatt nem tárgyalt alábbi kívánalmait: 

Becht József és Vohaner Dezső rendes tanároknak az 1912. évi 
szeptember l-jétől utalja ki a kerület az I. ötödéves korpótlékot; 

Kapy Gyula rendes tanárnak az 1912. évi márczius l-jétől 
folyósítsa a VII. fizetési osztálynak megfelelő lakásbért; 

Vohaner Dezsőnek ugyanazon időtől a IX. fizetési osztálynak 
megfelelő lakásbért s a rendes tanárok részére a 46,447. sz. alatti 
miniszteri szabályzat megkövetelte 1400 kor. alapfizetést; 
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szavazza meg és töltse be az egyházkerület a régóta szüksé-
gesnek kimondott vallástanári tanszéket; 

módosítsa a tanári-kar javaslata szerint a tanítóképző-intézeti 
magánvizsgálati díjakat; 

emelje fel az internátusi lakásdíjakat évi 70 kor.-ról 80 kor.-ra. 

A közgyűlés Vohaner Dezső r. tanárnak 1912. évi 
szeptember hó l-jétől kiutalja az I. ötödéves korpótlékot; 

Kapy Gyula r. tanárnak f. évi márczius l-jétől a VII. 
fizetési osztálynak megfelelő lakásbért; 

Vohaner Dezső r. tanárnak az 1400 kor. alapfizetést 
és a IX. fizetési osztálynak megfelelő lakásbért. 

Az önálló vallástanári állás betöltésére vonatkozó 
egyházkerületi határozat, fedezet hiányában, még mindig 
nem lévén végrehajtható, azon kérelemmel járul az egyház-
kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés elé, hogy ezen 
egyedül a vallásos nevelésnek és oktatásnak szánt és az 
ifjúság vallás-erkölcsi jellemének fejlesztésére valóban ki-
számíthatatlan jelentőségű és ennélfogva elodázhatatlanul 
szükségessé vált tanszék szervezése érdekében, a mely át-
menetileg a theologián a tót nyelv tanítását is ellátná, az 
anyagi erőt az egyházkerületnek rendelkezésére bocsátani 
szíveskedjék. 

A vizsgálatokért szedhető* díjakat, a tanári-karnak a 
pénzügyi bizottság által is elfogadott javaslata alapján, az 
alábbiakban állapítja meg : 
ev. tanulóktól felv. díj 20 K., tand. 20 K., oszt.-vizsgáért 36 K. 
masv. a v a 20 v n 40 n v 48 
VIII. oszt. tanulók osztályképesítő-vizsgálatáért 36 „ 

VI. 
n a n a 24 n 

oki. tanítók kiegészítő-vizsgálatáért (25. §) 12 „ 
nem intézetbeli oki. tanítók kántorkép. vizsg. díja... 12 „ 
rendes tanulók képesítő-vizsgálati díja 20 „ 
magan-

a u a 40 
Az ilykép megállapított díjakból a felvételi díj és a tan-
díj, valamint a képesítő-vizsgálati díjak V r ^ s z e a tanító-
képződ ntézeti pénztár javára fordítandó, a többi díj pedig 

4 * 
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úgy osztandó szét, hogy az elnök, a tanár egy-egy részt, 
az igazgató két részt kapjon. 

Ugyancsak határozati erőre emeli a közgyűlés azon 
tanárkari javaslatot, hogy az internátusi díjak évi 70 koro-
náról 80 koronára emeltessenek. 

47. (K- L.) Az egyházkerület tanügyi bizottsága az előadó által 
beterjeszti jelentését és javaslatait. 

A közgyűlés az elintézett ügyekre vonatkozó bejelen-
téseket tudomásul veszi, az iskolai bizottság tagjainak s 
főképpen az előadónak buzgalommal, szakavatottsággal 
s nagy fáradsággal teljesített munkájáért köszönettel adózik, 
az előterjesztett javaslatokra nézve pedig ekkép határoz: 

1. Felhívja a lelkészek, az elemi népiskola tanítói-
és tanítónőinek figyelmét a Magyar Gazdaszövetség szo-
cziális tevékenységére, a nép jólétének előmozdítását czélzó 
törekvéseire és altruista szövetkezeti munkájának hathatós 
támogatására s arra, hogy a népet szövetkezetek alakításá-
nak eszméjével megbarátkoztassák, mikre nézve tájékozta-
tással a Magyar Gazdaszövetség (Budapest, IX., Üllői-út 
21. sz.) készségesen szolgál. 

2. Felkéri az egyházmegyéket, hogy az ifjúsági egyesü-
letek ügyét karolják fel s hassanak oda, hogy ifjúsági 
egyesületek lehetőleg minden egyházközségben alakíttassa-
nak, mert ezek vannak hivatva a tanköteles kort túlhala-
dott ifjak és leányok hazafias érzelmének, vallás-erkölcsi 
életének ápolására, hasznos ismereteknek terjesztésére, az 
ifjúságnak illedelmes, tisztességes és mértékletes életmód 
folytatására, korcsmák és minden más, erkölcsrontó helyek 
kerülésére. Az e tekintetben elért eredményről a jelentést 
az illetőktől elvárja. 

3. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek f. évi 
január 5-ikén, 128,800. sz. alatt kelt azon rendelete, hogy 
a középiskolákban használt, miniszterileg is jóváhagyott 
tankönyvek jegyzéke s ezentúl minden év június 1-jéig a 
következő évre újonnan bevezetett s miniszterileg is jóvá-
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hagyott tankönyvek jegyzéke felterjesztessék, s hogy az 
1912—13. tanévtől kezdve csak olyan könyvek vehetők 
használatba, melyeknek legutolsó kiadása is engedélyezve 
van, — tudomásul veszi; a mennyiben azonban az isko-
láinkban használható tankönyveket érintő része önkormány-
zati jogunkat érinti, mivel önkormányzati jogunknál fogva 
egyházi hatóságaink vannak hivatva erre nézve határozni, s 
miniszteri rendelet ezt a jogot el nem veheti, — autonom 
jogaink megvédelmezése czéljából felterjesztést intéz az 
egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűléshez. 

4. A polgári iskolák, főgimnáziumok és kerületi 
tanítóképző-intézet évközi hivatalos meglátogatásáról szóló, 
az ifjúság egészségi és erkölcsi állapotát, az ifjúsági körök 
élénk munkásságát, a tantestületek lelkiismeretes és ered-
ményes működését, az iskolák felszerelését, az iskolaépüle-
tek megfelelő voltát kedvezően feltüntető jelentést örven-
detes tudomásul veszi; a kassai I. egyházközséget felhívja, 
hogy, mivel a jelentés szerint sem torna-, fizikai, vegytani 
előadó-, rajztermei, sem szertári és könyvtári helyisége, sem 
tanácskozó-szobája és igazgatói irodája nincs, polgári iskolá-
jának e múlhatatlanul szükséges helyiségeiről gondoskodjék. 

5. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 18,846— 1912. 
számú leiratát, melyben a külföldi tanulmányozási ösztön-
díjért folyamodó középiskolai tanárok és tanárjelöltek kér-
vényeinek ezentúl április 15-ikéig való felterjesztését álla-
pítja meg, tudomásul veszi. 

6. Felkéri a rozsnyói polgári leányiskola iskolai bizott-
ságát, hogy — tekintettel egyrészt a kerületi főgimnáziumok-
ban és polgári iskolákban szerzett kedvező tapasztalatokra, 
másrészt arra, hogy a rozsnyói polgári leányiskola tan-
testülete a csak délelőtti tanítás ellen csak akadémikus 
értékű elvi kifogást emel és tekintettel arra, hogy a rozsnyói 
polgári leányiskola növendékei közt évről-évre vannak 
olyanok, a kik vidékről járván be, tíz hónapon át kény-
telenek meleg ebédet nélkülözni — a hatásköre alá rendelt 
polgári leányiskolában a jövő iskolai évtől kezdve a csak 
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délelőtti (osztatlan) tanítás elrendelését megfontolás tár-
gyává tenni s erről jelentését az egyházkerületi tanügyi 
bizottsághoz terjeszteni szíveskedjék. 

7. A kormány azon törekvését, hogy a felekezeti pol-
gári és felső-népiskolák tanerőinek fizetését rendezni ki-
vánja, örvendetes tudomásul veszi s a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek erre vonatkozó rendeletét az egyes 
fenntartó-testületekhez átteszi, azon felhívással, hogy véle-
ményes javaslataikat f. évi szeptember hó közepéig ter-
jeszszék fel a püspökhöz. 

8. A rozsnyói kerületi és a sajógömöri Szent-Iványi-
alapítványi polgári iskolához a vizsgálatokra küldendő 
biztosokra nézve, e két iskolával szemben, az eddigi gya-
korlat fenntartását rendeli el a közgyűlés. 

48. (K L.) Az egyházkerületi közgyűlés tárgyalás alá vette a 
kerület kebelbeli és idegen középiskoláiban s polgári iskoláiban, 
valamint a kerület területén levő összes idegen iskolákban végzett 
vallástanításról az előadó által beterjesztett, nagy gonddal és körül-
tekintéssel összeállított következő jelentést: 

A) K e b e l b e l i i sko lák . 

I. Kebelbeli főgimnáziumok. 
Az egyházkerület hat főgimnáziumában az 1 9 1 1 - 1 2 . iskolai 

évben is evang. egyházunk szellemében s az egyetemes tanterv 
kívánalmai szerint folyt az ág. hitv. ev. és református, illetve uni-
tárius tanulók vallásoktatása és valláserkölcsi nevelése. A tanítás 
menete mind a hat főgimnáziumban nyugodt, zavartalan volt. Mind 
a hat főgimnáziumban heti két órát fordítottak osztályonkint a 
vallástanításra, mindenütt az előírt anyagot tanították s egyházilag 
jóváhagyott tankönyveket használtak. A tanítás mellett a vallás-
erkölcsi nevelés érdekében minden eszközt felhasználtak. A gyüle-
kezeti, ifjúsági istentiszteleteket tanáraival együtt látogatta az ifjúság, 
úrvacsorához mindenütt járultak, egyházi énektanításban az I —IV. 
osztály mindenütt részesült, az egyházi énekek dallamait a vallás-
órákon, az ifjúsági istentiszteleteken és a vallásos irányú ifjúsági 
körök összejövetelein gyakorolták. Az iskola evang. jellegét min-
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denütt kifejezésre juttatták: ünnepélyesen nyitották meg és zárták 
be az iskolai évet, a tanítást imával, sőt énekkel is kezdték és 
végezték, a reformáczió emlékét mindenütt megünnepelték. Jóltevő 
felebaráti szeretetre is nevelték a tanulókat: mind a hat gimnázium 
tanulói gyűjtöttek a kerületi árvaházra, gyámintézetre és más czélokra. 
A tanulók magaviselete, előmenetele, közszelleme kielégítő, meg-
nyugtató, sőt jó volt. A tanulók magaviselete miatt panasz egy 
intézettől sem érkezett. Az ifjúsági vallásos irányú körök száma 
egy gyei megszaporodott, a mennyiben Rimaszombatban is alakult 
Thököly-kör. Az ifjúsági vallásos irányú körök általában dicséretre-
méltó munkásságot fejtettek ki. Az eperjesi Thököly Imre-körben 
bibliát magyaráztak, vallásos tartalmú költeményeket szavaltak, 
megemlékeztek a reformáczió jelentőségéről, Berzeviczy Gergelyről, 
Wallaszky Pálról; tárgyalták az 1848: XX. törvényczikk történetét, 
Schönherr Károly: „Hit é.s szülőföld" cz. drámáját, beszámoltak a 
Magyar Ev. Ker. Diákszövetség eperjesi nyári és budapesti kon-
ferencziájáról, melyeken több köri-tag résztvett. Rendeztek a helyi 
ev. iskolák ifjúsága számára adventi estét, a melyen színes vetített 
képekben, ének és szavalat kíséretében, Jézus életét mutatták be. 
Az iglöi Thököly-körben bibliát magyaráztak, a belmissziót ismer-
tették, egyházunk múltját elevenítették fel, megbeszélték a jelen 
vallási viszonyait s heti egy olvasóórát tartottak. A késmárki Thököly-
kör összejövetelein vallásos költeményeket szavaltak, vallásos tárgyú 
dolgozatokat olvastak fel. A rimaszombati Thököly-kör az ifjúság 
növekvő érdeklődése és versenye mellett tartotta összejöveteleit. A 
rozsnyói „Evang. tanulók Egyesületé'1-ben egyházi kérdéseket be-
széltek meg. Az iskolák valláserkölcsi törekvésének eredménye 
mindenütt kielégítő, panaszra sehol sem ad okot. 

Az evang. tanulók száma a hat gimnáziumban 658 volt, még 
pedig: Eperjesen 120, Iglón 113, Késmárkon 117, Nyíregyházán 
114, Rimaszombatban 81, Rozsnyón 113. Legtöbb ág. hitv. evang. 
tanuló volt Eperjesen, legkevesebb Rimaszombatban. 

Evang. tanulóinkon kívül 107 református tanulót is oktattak 
és gondoztak vallástanáraink, még pedig: Eperjesen 26, Iglón 59, 
Késmárkon 22 tanulót. A rozsnyói vallástanár 3 unitárius növen-
déket gondozott. 

A VIII. osztályú tanulók vallástani vizsgálatai ez évben is 
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kiküldött kerületi biztosok jelenlétében, ünnepélyesen s jó ered-
ménynyel folytak le. Vizsgálatot tett 82 ev. és ref. tanuló. Jeles 
lett 52, jó 21, elégséges 9. 

II. Tanítóképző. 

Az egyházkerület tanítóképző-intézetében 68 ev. tanuló volt. 
A vallástanításra minden osztályban heti 3 órát, tehát a III —IV-ik 
osztályban 1 — 1 órával kevesebbet fordítottak, mint a mennyit a 
tanterv követel. A tankönyvek az egyetemes gyűlés által jóvá-
hagyottak. A tananyag majdnem teljesen megegyezik a tanterv 
kívánalmaival. Az istentiszteletet a növendékek rendszeresen látogat-
ták, úrvacsorához járultak, a reformáczió emlékét megünnepelték. 
Mint internátusi lakók, reggeli és esteli könyörgéseket tartottak. A 
tanítást mindennap reggel ének és imádság előzi meg. A kerületi 
árvaházra és gyámintézetre gyűjtöttek. A tanulók magaviselete álta-
lában kielégítő volt. 

III. Polgári iskolák. 

A polgári iskolákban — Rozsnyó kivételével — a tanterv 
előírta anyagot két-két osztályt összevonva tanították, csoportonkint 
heti 2 órában. Rozsnyón osztályonkint heti 2 órában folyt a vallás-
tanítás. Jóváhagyott tankönyvekből tanítottak. Az egyházi ének taní-
tására, a templomlátogatásra, valláserkölcsi nevelésre általában nagy 
gondot fordítottak. Ifjúsági istentiszteleteket a téli évszakban Rozs-
nyón és Késmárkon rendszeresen tartottak. Úrvacsorához járultak, 
gyűjtést rendeztek, a reformáczió emlékét megünnepelték s más 
ünnepeket is rendeztek. A tananyagnál csak az a megjegyzés tehető, 
hogy a hit- és erkölcstan tanításával kapcsolatban Márk evangé-
liomát is kellett olvastatni. Örömmel emeljük itt ki, hogy a rozs-
nyói kerületi polgári leányiskola e tanévben ünnepelte meg negyed-
százados fennállását. 

Az ev. tanulók száma volt Eperjesen 45, Iglón 60, Kassán 40, 
Késmárkon 61, Rozsnyón 69, Sajógómörón 56 = 331. Ezenkívül 
40 ref. fiú- és 41 leánytanulót gondoztak vallástanáraink. 
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B) Idegen iskolák. 
Az idegen iskolák ev. tanulóinak vallástani vizsgálatai nagy-

részt kerületi biztosok elnöklete mellett folytak le. A biztosok és 
a vallástanárok jelentései azt mutatják, hogy a vallástanítás ezek-
ben az iskolákban is általában jó kezekre volt bízva. A vallás-
tanárok tőlük telhetőleg igyekeztek a rájok bízott növendékeket 
vallásunk tanaira oktatni és lelkileg gondozni. A tanterv követel-
ményeinek, ha másképpen nem lehetett, két, sőt több osztály össze-
vonásával törekedtek eleget tenni. Előfordult azonban most is, hogy 
az átvett tananyag nem felelt meg teljesen a tanterv követelményei-
nek. A tankönyvek általában megfelelők, engedélyezettek. Nagy 
nehézség a tanításnál, hogy nincsenek a különböző jellegű iskolák 
számára szükséges rövidebb tankönyveink, a melyek osztályok 
összevonásánál és kisebb óraszám mellett tanításra alkalmasak 
lennének. Nyelvi nehézségek még most is mutatkoznak. A helyzet 
azonban egyre kedvezőbb. Kevesebb kifogás merülhet fel a tanterv 
mellőzése ellen, az egyházi éneket több és több helyen rendszere-
sen tanítják vagy legalább a vallásórákon gyakorlódnak benne, 
ifjúsági istentiszteleteket is egyre több helyen kezdenek tartani. 
A valláserkölcsi nevelés általában megnyugtató. A templombajárásra, 
úrvacsora kiszolgáltatására mindenütt gondot fordítanak, a refor-
máczió emlékét mindenütt megülik, de nem mindenütt gyűjtenek 
az árvaházra és gyámintézetre. A tanulók haladása s magaviselete, 
egy-két kivétellel, általában megnyugtató. A vallástanár munkájának 
kevés eredménye miatt nem érkezett panasz. A vallástanárok nagy 
nehézségekkel küzdve, de hivatottsággal teljesítik kiválóan fontos, 
felelősséggel járó munkájukat. 

I. Középiskolák. 

Az ág. hitv. ev. tanulók száma volt Bártfán 14, Beregszászban 5, 
Brassóban 63, Debreczenben 48, Egerben 14, Eperjesen 2, Kassán 65, 
Kisszebenben 8, Kisvárdán 1, Lőcsén 55, Máramarosszigeten 23, 
Miskotczon 47, Munkácson 10, Nagybányán 10, Nagykárolyban 8, 
Nagyváradon 26, Rózsahegyen 26, Rozsnyón 3, Sátoraljaújhelyen 7, 
Sepsiszentgyörgyön 20, Szatmárnémetiben 16, Trsztenán 1, Ungváron 
10 = 482. Ezenkívül 7 ref. növendék tanult a mi tanulóinkkal. 
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II. Tanítóképző-intézetek. 
Az idegen tanítóképző-intézetekben Iglón 33, Kassán 2, Mára-

marosszigeten 3, Nagyváradon 1, Sárospatakon 1, összesen 40 ta-
nuló volt. A tanítónőképzőkben Debreczenben 8, Eperjesen 23, 
Kassán 7, Nagyváradon 12, Szatmáron 12 ( + 2 óvónőképzős), 
Sepsiszentgyörgyön 16, Ungváron 1 = 81 leány tanult. Iglön ezen-
kívül 12 ref. finövendéket tanított az ev. vallástanár. 

III. Felsőkereskedelmi iskolák. 

A felsőkereskedelmi iskolákban Alsókabinban 8, Brassóban 41 
Debreczenben 15, Homonnán 4, Kassán 10, Késmárkon 65, Mis-~ 
kolczon 10, Nagyrőczén 17, Nagyváradon 6, összesen 176 év. ta 
nuló volt. 38 ref. növendéket szintén vallástanáraink oktattak. 

IV. Felsőbb leányiskolák. 

A felsőbb leányiskolákban az ág. hitv. ev. tanulók következő-
képpen oszlottak meg : Debreczenben volt 8, Kassán 26, Lőcsén 43, 
Máramarosszigeten 3, Miskolczon 27 = 107. Ezenkívül egy vallás-
tanárunk 7 ref. növendéket tanított. 

V. Polgári iskolák. 

A polgári iskolák közül csak 11-ből érkezett jelentés. Ezekben 
az ev. tanulókjSzáma^következő volt: Brassóban 28, Eperjesen 4, 
Hosszáfalun 130, Iglón 35, Késmárkon 40, Kisvárdán 4, Miskolczon 
73, Nagyrőczén 31, Poprádon 66, Rózsahegyen 14, Sepsiszent-
györgyön 11 = 336. 15 ref. növendéket szintén vallástanáraink 
oktattak. 

VI. Hadapród iskola. 

A nagyváradi honvédhadapród-iskolában 12 ág. hitv. evang. 
növendék volt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, egész ter-
jedelmében jegyzőkönyvbe venni határozza, az abban fog-
lalt indítványokra nézve 

1. tudomásul veszi, hogy a nagyváradi egyház a 
vallástanári állás szervezéséig elemi iskolai tanerők be-
vonásával lendít a vallástanítás ügyén. 
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2. Örvendetes tudomásul veszi, hogy a rimaszombati 
főgimnáziumban és a rozsnyói kerületi polgári leányiskolá-
ban szintén alakult vallásos irányú ifjúsági egyesület. 

3. Felkéri az egyházkerületi elnökséget: utasítsa a 
gölniczbányai egyházat, szepes-városi egyházmegyét, hogy 
a kassahámori, prakfalvi, zakárfalvi evang. tanulók vallás-
tanításáról és a szükséges fizetési összegről gondoskod-
janak s a mennyiben ezt nem tehetik, folyamodjanak a 
kerületi elnökséghez, hogy a közalapi segélyezésnél ter-
jeszsze ki reájuk is figyelmét. 

4. A debreczeni ref. felsőbb leányiskola igazgatóságát 
szeretettel felhívja, hogy az evang. növendékeknek az ottani 
evang. templom látogatását tegye lehetővé, annyival is 
inkább, mivel elfogadott szokás, hogy az internátus veze-
tősége a növendékek kíséretéről gondoskodni tartozik. 

5. Felhívja a közgyűlés azon idegen intézetekben 
tanító vallástanárokat, kiket a mult évi kerületi gyűlés 
jegyzőkönyvének 51. pontja 6. sz. alatt hozott határozat 
az árvaház és gyámintézet javára gyűjtésre kötelezett s ez 
éven még nem gyűjtöttek, vagy csak az egyik czélra tartot-
tak gyűjtést, hogy jövőben mindkét czélra tartsanak gyűjtést. 

Kapcsolatosan e jelentéssel felszólalás történt az iránt, hogy 
a mennyiben a vallástanításról szóló ezen jelentésekben s főleg a 
mult éviben a hitoktatók személyével vagy egyéni működésével 
összefüggő s egyeseket működésükben bántólag érintő észrevételek 
is foglaltatnak, — ezek a jövőben kapcsoltassanak ki a jelentésekből. 

A közgyűlés határozatilag kimondja, hogy jövőben 
a vallástanításról szóló ezen jelentések a kerületi gyűlés 
jegyzőkönyve részére úgy állítandók össze, hogy a hitoktató 
személyét vagy egyéni működését érintő észrevételek ki-
kapcsoltassanak, s e czélból a közgyűlés figyelmébe ajánlja a 
biztosoknak, hogy az eredmények megállapításánál vegyék 
figyelembe a kevés hittani órák és osztály-összevonásban 
létező nehézségeket, az előadó az ekként megállapított eredmé-
nyekkel összeállított jelentését, szakszerű elbírálás czéljából 
a kerületi iskolai bizottság elé terjeszsze, az közölje a 
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hitoktatókkal s aztán a személyeket érintő dolgokat ki-
kapcsolva, egyedül a tényleges eredményt, általános össze-
foglaló adatokat vegye fel a jegyzőkönyv számára, a kerü-
leti gyűlés elé terjesztendő jelentésbe. S miután költség-
kímélés szempontjából a biztosok kiküldésénél új rend-
szer látszik kívánatosnak, a közgyűlés ezt a püspök figyel-
mébe ajánlja s belátására bízza, hogy mikor küldjön ki 
biztosokat; a személyi vonatkozású észrevételeknek és 
kifogásoknak már a jelen jelentésből is kikapcsolására az 
előadót a közgyűlés felhívja; s végül itt is hangsúlyozza 
a közgyűlés, hogy a szakiskolák és osztály-összevonásokra 
való figyelemmel külön tanterv és külön kézikönyvek szer-
kesztésére nagy szükség van. 

Az előadónak nagy gonddal teljesített, fáradságos, 
szakszerű munkáját hálás elismeréssel méltatja s neki, érette 
köszönetet szavaz. 

49. (K Ĺ.) Mult évi kerületi jegyzőkönyv 52. pontjánál a ke-
rületi tanügyi bizottság beterjeszti az Adorján Ferencz által készített 
„Szabályzatot a vallástanítás ellenőrzéséről" s azt elfogadásra s 
jegyzőkönyvében függelékül kinyomatásra ajánlja a közgyűlésnek. 

A közgyűlés, miután több egyházmegye annak beható 
tárgyalását még meg nem ejtette, sőt egyes egyházmegyék 
is, melyek azzal foglalkoztak, még alaposabb tárgyalását 
tartják kívánatosnak, — egy évre a napirendről leveszi 
azzal, hogy terjesztessék le még a lelkészi egyesületekhez, 
azok kebelében való beható tárgyalás végett. 

50. (Sz.J.) Tárgyaltatott a kerületi polgári leányiskola 1911 — 12. 
tanévi jelentése. 

Előadó ismertetvén a jelentést, előadja, hogy a beiratkozások 
szeptember hó 1., 2. és 4-ikén történtek. Beiratkozott 112 rendes 
és 3 rendkívüli növendék, évközben jött 2, kimaradt 2, tehát az év 
végén a létszám 115 volt. Ezek közül ág. hitv. ev. volt 71, refor-
mátus 7, róm. katholikus 10, izraelita 27. Lakóhelyükre nézve rozs-
nyói volt 49, gömörmegyei 30, szepesmegyei 12, míg a többi 24 
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Arad, Csanád, Borsod, Nógrád, Hont, Liptó, Szabolcs, Pest-Pilis-Solt, 
Zólyom, Zala vármegyéből került ki. 

Bennlakók száma 44 volt, tehát a maximum. 
Az iskolaszék tagjaiban változás nem történt. Az év folyama 

alatt ezek közül többen meglátogatták az intézetet. 
A tantestületben változás nem állott be, minden tagja híven és 

példás lelkiismeretességgel töltötte be kötelezettségét. 
A vallásos érzés ápolása czéljából ünnep- és vasárnapokon, 

őszszel és tavaszszal a növendékek összes tanítónőik vezetése mellett 
résztvettek a nyilvános istentiszteleteken. Télen pedig az intézetben 
tartattak istentiszteletek. Konfirmácziói oktatásban részesült 13 ág. 
hitv. ev. és 2 református növendék. Az úr szent vacsorájához a 
reformáczió napján és áldozó-csütörtökön járultak a növendékek és 
tanítónők. 

Örvendetes jelenség, hogy a lefolyt tanév egészségi tekintetben 
kitűnő volt, járványos betegség nem fordult elő. 

A szokásos egyházi és hazafias ünnepek megtartattak. Szept. 
29-ikén Pekár Rozália úrnő emlékére és okt. 26-ikán gróf Andrássy 
Francziska emlékére, a szokásos gyászistentiszteleteken a tanítónők 
összes növendékeikkel résztvettek. 

Az év folyamán több kirándulást tettek a növendékek. Szept. 
11-ikén Krasznahorka várába, május 15-ikén a nagyszabosi papír-
gyárba és a csetneki hírneves freskókkal díszített templomba. 

Az évzáró-vizsgálatokon, melyek június 19., 20. és 21-ikén 
tartattak, az egyházkerület képviseletében Chalúpka János jolsvai 
lelkész jelent meg, mely alkalommal június 21-ikén a záró-ünnepély 
keretében az intézet 25-éves fennállásának jubileuma ünnepeltetett 
meg. Ezen ünnepélyen kívül 1911. évi november 25-ikén egy 
jubileumi díszelőadás tartatott, mely alkalommal az intézet Terray 
Gyula ügyvivő-elnök iránt való hálájának óhajtott nyilvános kife-
jezést adni, egyrészt azon okból, hogy nevezett férfiút főesperesi 
tisztségének 25-ik évét meghaladott fordulója alkalmából, másrészt 
mint olyan egyént üdvözölje, a ki az intézetet fennállása óta 3 éven 
át mint választmányi tag, 22 év óta pedig mint ügyvivő-elnök 
áldásosán vezeti, mintegy az iskola újraalkotója az intézet életében 
és történetében kiváló helyet foglal el. A meglepően sikerült dísz-
előadás tiszta jövedelme 323 kor. 63 fillért tett, mely összeget az 
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iskolaszék, az ünnepelt férfiú iránt érzett hálájának jeléül, a nevéről 
elnevezendő újabb ösztöndíj-alap létesítésére rendelte fordítani. 

Az intézet 25-éves fennállása ünnepén az elismerés hangjával 
adózott az ünneplő közönség Hajcsi Kornélia tanítónőnek, ki az 
intézet fennállása óta tagja a tantestületnek. 

Jelenti továbbá az előadó*, miszerint az iskolaszéknek 1912. évi 
április 2-ikán tartott ülésében, arra való tekintettel, hogy az eddigi 
400- és 500-koronás tartásdíjjak az állandóan emelkedő drágaság miatt 
az intézetet folytonos anyagi gondok között tartják, kénytelen volt 
elhatározni, hogy a tartásdíjat 100 koronával felemeli, vagyis lel-
készek, tanárok, tanítók leányai ezentúl 500, mások ellenben 600 
koronát fizetnek. A tartásdíj felemelésére vonatkozó határozatot az 
egyházkerületi 1896. évi közgyűlési jegyzőkönyv 21. pontjában foglalt 
szerződés 5-ik alpontja értelmében hozta. 

Előterjeszti továbbá azt, hogy Fleckstein Amália némethoni 
nevelőnő ez év folyamán, miután már Rozsnyón illetőséget nyert, 
magát és oklevelét honosítani fogja. Az e nembeli munkálatok már 
folyamatban vannak. 

Beterjeszti Hajcsi Kornélia, Ulicsny Eugénia és Domaniczky 
Irén intézeti tanítónők korpótlékot kérelmező folyamodványait. 

Jelenti, miszerint az intézet igazgatónője a még eddig nem 
rendszeresített igazgatói pótlékot kérelmezi. 

Előadja, miszerint az intézetet a közelmúltban nagy kár érte, 
a mennyiben a rendkívüli nagy szélvihar összes kerítéseit részben 
megrongálta, részben kidöntötte, minek következtében az intézet 
800 koronát meghaladó kárt szenvedett. 

Előadja azt is, hogy a gömöri egyházmegye szép példáját 
követte a szepesi, majd a sárosi egyházmegye; olyan alapot kez-
denek gyűjteni, a melynek kamatjaiból valamely egyházmegyéjökbeli, 
az intézetben tanuló leánygyermek lesz segélyezve. A liptói egyház-
megye odanyilatkozik, hogy a létező hasonnemű iskolák között a 
rozsnyóit tartja legkülönbnek, de ezidő szerint még nincs olyan 
anyagi helyzetben, hogy hasonló alap gyűjtését kezdeményezhesse. 

Az intézet pénzügyi helyzetére nézve jelenti előadó, hogy a 
beterjesztett 1911. évi zárszámadás ugyan még nagyobb mérvű 
hiánynyal zárul, mindazáltal az 1913. évi költségvetés már csak 
1700 kor. hiányt mutat, ezen hiány azonban a valóságban, hacsak 



107 

valami rendkívüli csapás nem éri az intézetet, kisebb is lehet, sőt 
a felemelt tartásdíjak esetleg meg fogják azt teljesen szüntetni. 
Az 1911. évi számadásokat, vagyonmérleget, nemkülönben az 
1913. évi költségelőirányzatot az egyházkerületi számvevőszék jóvá-
hagyta. Ezen számadások — megvilágítandó az intézet anyagi 
viszonyait — itt következnek. 

Zárszámadás 1911. évben: 
Különböző bevételek 46,727 K. 76 f. 

kiadások 48,062 K. 97 f. 
Egyenleg, kiadási többlet fe-

dezve az 1912. évi illetékekből 1335 » 21 » 
48,062 K. 97 f. 48,062 K. 97 f. 

Vagyonmérleg 1911. évben: 
Vagyon 143,931 K. 49 f. 
Teher 71,677 K. - f. 
Folyó évi kiadási többlet 1335 ,, 21 „ 
Egyenleg, mint tiszta vagyon 70,919 „ 28 „ 

143,931 K. 49 f. 143,931 K. 49 f. 

Költségelőirányzat 1913. évre: 
Szükséglet 45,070 K. - f. 
Fedezet 43,291 K. - f. 
Egyenleg, mint hiány 1779 » — „ 

45,070 K. — f. 45,070 K. — f. 

Ezeknek előadása után előadó kéri az egyházkerületi közgyűlést, 
1. vegye tudomásul az iskolaszék és igazgatónő szokásos 

évi jelentését; 
2. a beterjesztett számadásokat, vagyonmérleget, költségvetést 

elfogadja, a felmentvényt megadja; 
3. fejezze ki örömét az intézet sikeres működésének 25-éves 

jubileuma alkalmából; köszönetet mondva az elnökség, iskolaszék, 
tantestület minden tagjának eredményes vezetéseért, illetőleg műkö-
déseért. Emlékezzék meg Hajcsi Kornélia tanítónőről jegyzőkönyvé-
ben, a ki az intézet 25-éves fennállása óta buzgó tagja a tan-
testületnek ; 
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4. járuljon hozzá a tartásdíjak felemeléséhez; 
5. vegye megnyugtató tudomásul Fleckstein Amália honosítását; 
6. Hajcsi Kornélia, Ulicsny Eugénia és Domaniczky Irén tanító-

nők korpótléka ügyében intézkedjék, s a mennyiben ezen jogos 
kívánalmat a fenntartó-testületek kielégíteni képesek nem volnának, 
annak folyósítását a magas kormánynál kérelmezze; 

7. az igazgatói pótlék rendszeresítése tárgyában a lehetőség 
szerint intézkedjen; 

8. az intézet 800 koronányi kárát fedezze rendkívüli segélylyel; 
9. hívja fel az egyházmegyéket arra, hogy az ösztöndíj- és 

neveltetési alapokat folytatólagosan gyűjtsék és kezdeményezzék; 
10. az intézet kedvező állapotát tudomásul véve, annak hathatós 

támogatását ajánlja evang. közönségünk kiváló figyelmébe. 
A közgyűlés az előadó jelentésének meghallgatása és többek 

hozzászólása után a következőkben határozott: 

1. Örvendetes tudomásul veszi az intézet 25-éves 
fennállásának tényét, ez alkalomból melegen üdvözli báró 
Hámos Lászlót, az iskola világi elnökét, de különösen 
Terray Gyulát, az intézet ügyvivő-elnökét. Mindketten 
odaadó, szeretetteljes munkásságuk, buzgó, állandó érdeklő-
désük következtében egy-egy hatalmas pillérrel járultak 
hozzá az intézet sikerdús fennállásához, s éppen ezért 
hálateljes köszönetünket, elismerésünket vívták ki. 

Üdvözli az iskolaszék és tantestület minden tagját 
ügybuzgó, lelkiismeretes munkásságukban, külön emlékezve 
meg Hajcsi Kornélia tanítónőről, a ki az intézet 25-éves 
fennállásának egész idején kivette részét a lelkek építésé-
nek nagy munkájából. 

2. Tudomásul veszi az iskolaszék és igazgatónő 
jelentését. 

3. Jóváhagyja a beterjesztett számadásokat, a fel-
mentvény megadásával. 

4. Hozzájárul a tartásdíjak felemeléséhez. 
5. Megnyugtató tudomásul veszi Fleckstein Amália 

magyarhonosítását. 
6. Hajcsy Kornélia, Ulicsny Eugénia és Domaniczky 
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Irén tanítónők korpótlékának kiutalása tárgyában beadott 
kérvények elintézésében felhívja az iskola elnökségét, intéz-
zen kérvényt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez, melyben az összes tanítónőknek az államnál szo-
kásos rangsorozatba való beosztását s fizetésüknek ez ala-
pon való kiegészítését kérelmezi, megállapítva azon ösz-
szeget, melylyel a fenntartó-testületek egy-egy tanítónő 
fizetéséhez hozzájárulhatnak. Ily értelmű folyamodvány a 
püspök útján adandó be. . 

7. Az igazgatói pótlék rendszeresítése tárgyában, kellő 
fedezet híjján, jelenleg végleges intézkedést nem tehet, 
azonban a lehetőséghez képest igazgatónő kérését mielőbb 
figyelembe venni kivánja. 

8. Az intézet 800 koronányi kára megtérítésének el-
intézésével az elnökséget bízza meg, azon óhaj kifejezésé-
vel, hogy az saját hatáskörében a lehetőséghez képest 
találjon fedezetet a rendkívüli segély kiutalására. 

9. Végül felhívja a közgyűlés az egyházmegyéket, 
gyűjtsenek folytatólagosan ösztöndíj- és neveltetési alapo-
kat, azok gyűjtését kezdeményezzék. Úgyszintén felhívja 
egész evang. közönségünket az iskola támogatására, gyá-
molítására. 

51. (Sz. J.) Tárgyaltatott az egyházkerület rozsnyói fiú- és 
leányárvaháza 1911. évi ( 1 9 1 1 - 1 2 . tanévi) állapotáról és műkö-
déséről szóló jelentés, mely rámutat - ismételten — azokra a 
hiányokra és szükségletekre, melyek az árvaház anyagi viszonyai, 
felszerelése, berendezése és legszerényebb szükségleteinek fedezhe-
tése körül mutatkoznak. Legégetőbb szükségletként jelentkeznek 
— a jelentés szerint — az árvaházi épület tetőzetének alapos át-
javítása; a helyiségek újrafestése és padlózatának átjavítása; a fürdő-
szoba berendezése és a mosdók átalakítása; egy tanterem és egy 
munkaterem építése, felszerelése; óhajtandó volna egy diakonissa 
alkalmazása a leányok mellé; ezeken felül az árvák élelmezését is 
javítani kellene. De mindenekelőtt azon 4 — 5000 koronás fedezetről 
szükséges gondoskodni, mely évről évre tőkefogyás czímén (191 l-ben 
4346 kor. 62 fill.) szolgál számadási egyenlegül; mert az alaptőke 
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kicsi, nem szaporodik, sőt fogy, a drágasággal nő a kiadás, de vele 
arányosan nem nő, nem szaporodik a bevétel, nem fokozódik a 
jótékonyság. Az egyházak legtöbbje jóindulattal van az árvaház 
iránt, de sok egyház még ma sem vett tudomást róla, még a kö-
teles nagypénteki offertórium sem folyt be mindenünnen, sőt maga 
az egyházkerület se segélyezte az intézetet 1§97. óta egy fillérrel sem. 

Anyagi körülményeit megvilágítják a zárszámadás és vagyon-
mérleg. 

Zárszámadás 1911-ről: 
15,149 kor. 83 fill. 

19,496 kor. 45 fill. 
4,346 kor. 62 fill. 

Bevétel 
Kiadás 

többlet 
19,496 kor. 45 fill. 19,496 kor. 45 fill. 

Vagyonmérleg 1911-ről: 
1910. decz. 31-ikén a va-

gyon 57,047-90 + 5000 62,047 kor. 90 fill. 
Távozó árvák letétje 1,650 kor. 15 fill. 
1911. évi kiadási többlet 
1911. évi tiszta vagyon 

4,346 kor. 62 fill. 
59,351 kor. 43 fill. 

63,698 kor. 05 fill. 63,698 kor. 05 fill. 

Ha a fenti zárszámadás szerint igazolt 1911-ik évi összkiadás 
19,496 kor. 45 fillért tevő összegéből levonatik a kamatmegtérítésre 
(40 kor.), ingatlanokba fektetett tőke kamatjába (1614 kor. 12 fill.), 
közös költségekre (9% = 574 kor. 79 fill.) fordított s együtt 
2228 kor. 91 fillért tevő összeg, mint olyan, mely nem az árvák 
gondozására és nem az árvaház fenntartására fordíttatott, akkor kitű-
nik, hogy a felmaradó s árvaházi kiadásnak számítható 17,267 kor. 
54 fill. összegből 383 kor. 72 fill. évi átlagos költség esik egy-egy 
árvára, tehát egyenként 27 kor. 87 fillérrel több, mint 1910-ben. 
Ha pedig csupán az élelmezésre fordított 7497 kor. 46 fillért 
osztjuk el az élelmezettek (45 árva, árvaatya és"családja, cselédség) 
között, akkor kitűnik, hogy egy-egy személy élelmezési költségeinek 
évi átlaga 144 kor. 18 fill., a melyből egyre-egyre 3 9 f i l l é r esik 
naponkint, tehát l/2 fillérrel több, mint 1910-ben. 

A növendékek száma az 1911. év első felében 48, a második 



111 

felében (az elmúlt tanévben) 42 volt. Az évi átlagos szám tehát 45. 
A növendékek számának apasztását az árvaház fentebb jelzett nyo-
mott anyagi helyzete s a fokozódó drágaság tette szükségessé. Az 
elmúlt tanévi 42 növendék közül fiú volt 22, leány 20. Ezeknek 
zöme a rozsnyói állami elemi iskolába járt; 4 fiú a helybeli ev. 
főgimnáziumban, 5 leány a ker. polg. leányiskolában folytatta ta-
nulmányait. Mindannyian tandíjmentességet élveztek. A növendékek 
magaviselete, szorgalma és előmenetele a kívánalmaknak megfelelt. 

Az árvaház jóltevői között első helyen ismét Hevessy Bertalan 
áll, ki alapítványát az elmúlt évben 100 koronával 1800 koro-
nára emelte. 

/ r r 

Ujágh Zsolt mérnök (Ozd) az „Ujágh Károly-emlékalaplt-oi 
245 kor.-ról 325 kor.-ra növelte. 

Palásthy Arpád, gömörhosszúszói ev. lelkész saját adománya 
és gyűjtéseinek eredményéből 117 kor. alapítványt tett azon nemes 
szándékkal, hogy azt évről-évre szaporítani fogja. 

Özv. Csiesovszky Károlyné, szül. Gerhardt Auguszta (Kassa) 
korábbi 200 kor. alapítványát újabb 200 korona adományával 400 
koronára növelte. 

Hasonlóképen: Mészáros János és neje Rozsnyón, korábbi 100 
kor. alapítványát 25 kor. adományával 125 koronára emelte. 

Lavotta Kornél, nyug. kir. törvényszéki bíró, ev. egyházfelügyelő 
200 kor. alapítványnyal lépett az árvaház nemes gyámolítói közé, 
Alsókubinból. 

A z EVANG. ŐRÁLLÓ, az EVANG. LAP és a HARANGSZÓ ez. ev. 
egyh. lapok szerkesztői és kiadótulajdonosai ezidén is díjmentesen 
küldték lapjaikat az árvaháznak. 

Végül fájdalommal emlékezik meg a jelentés az árvaházi 
bizottság elhúnyt két nagyrabecsült tagjáról: Hevessy Józsefről és 
özv. Glédura Károlynéról, mindkettő szívén viselte az árvaház és 
az árvák ügyét. Nemesszívű emberbarátokat vesztett bennük az in-
tézet, mely emléküket hálával és áldással őrzi meg. 

Ezeknek előrebocsátása után a következő kérelemmel járul a 
bizottság a kerületi közgyűléshez: 

a) Méltóztassék az árvaház 1911-ik évi állapotáról és műkö-
déséről szóló bizottsági jelentést (mely kinyomatva minden egyház-
nak és az árvaház pártfogóinak is megküldetett) tudomásul venni. 
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b) Méltóztassék már a jövő évi egyházker. költségvetésben az 
árvaház rendszeres évi segélyezésére s ezzel talpraállítására bizo-
nyos összeget felvenni. 

c) Méltóztassék úgy a kegyes alapítványokért, mint az egyes 
egyházmegyékben, egyházakban eszközölt gyűjtésekért, adományokért 
hálás köszönetet mondani. 

d) Méltóztassék Hevessy József elhalálozott férfi bizottsági, 
nemkülönben megbold. özv. Glédura Károlyné női bizottsági tagok 
emlékezetét jegyzőkönyvileg megörökíteni s helyeiket Pósch Gyula 
rozsnyói egyházfelügyelővel és Incze Ilonka polgári leányiskolái 
tanítónővel betölteni. 

A közgyűlés meleg érdeklődéssel hallgatta meg az 
árvaházról előadottakat s a bizottság mindenre kiterjedő, 
mindenről beszámoló és hű képet adó jelentésének tudo-
másulvétele után a hozzáfűzött javaslatokra, illetve kérel-
mekre nézve a következőket határozza: 

1. Kimondja, hogy az árvaház rendszeres évi segélye-
zéséről gondoskodni kiván, mely czélból elhatározza, hogy 
a jövő évi egyházkerületi költségvetés összeállításánál 
figyelemmel lesz arra, hogy a lehetőséghez képest az 
árvaház anyagi támogatására bizonyos segélyösszeg állít-
tassák be. Ezzel kapcsolatosan felhívja az árvaház elnök-
ségét, fordulna a budapesti árvaházhoz, hogy az a tartás-
díjakat felemelje. 

2. Hálás köszönetét fejezi ki Hevessy Bertalannak, 
Újágh Zsoltnak, Palásthy Árpádnak, özv. Csicsovszky 
Károlynénak, Mészáros János és nejének, Lavotta Kornél-
nak kegyes alapítványaikért; az EVANG. ŐRÁLLÓ, az EVANG. 
LAP és a HARANGSZÓ szerkesztő- és kiadótulajdonosainak 
a nevezett lapok ingyenes küldéseért; egyházak, iskolák, 
egyesek gyűjtéseiért, adományozásaiért és támogatásáért. 

3. Részvéttel és fájdalommal veszi tudomásul Hevessy 
József és özv. Glédura Károlyné árvah. bizotts. tagok el-
hunytát s hálás kegyelete jeléül neveiket jegyzőkönyvében 
megörökíti. 

A megürült árvaházi bizotts. tagsági helyekre Pósch 
Gyula rozsnyói egyh.-felügyelőt a férfi-bizottságba, Incze 
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Ilonka polg. leányisk. tanítónőt pedig a női-bizottságba 
beválasztja. 

4. Elismerését és köszönetét fejezi ki az árvaházi 
bizottság élén : Hevessy Bertalan és Terray Gyula elnökök-
nek, az árvaház férfi- és női-bizottságának, az árvaatyának 
és nejének, mint árvaanyának, lelkiismeretes és szeretettől 
áthatott, odaadó működésükért; mely után a vezetésükre 
bízott emberbaráti intézet szives és hathatós gyámolítását 
minden egyes egyháznak, lelkésznek, tanárnak, tanítónak, 
iskolának, egyháztagnak jóindulatú pártfogásába és gyámo-
lítására ajánlja a közgyűlés. 

52. (F. K) Előterjesztetett az egyházkerület főhatósága alatt 
álló jogakadémia 1911 —1912. iskolai évi állapotát tartalmazó 
jelentés, a mely egész terjedelmében jelen jegyzőkönyvhöz csatol-
tatik s a következőképen szól: 

A jogakadémián az 1911 —1912. évben 8 nyilvános rendes 
és 5 magántanár működött. 

A téli félévben a tanárok 14 kötelezett tantárgyat, a nyáriban 
9-et adtak elő; speciálkollégiumot a téli félévben 12-őt, a nyáriban 
22-őt tartottak. 

A tanév alatt a jogakadémián a két félévben összesen 319 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tan-
intézet a hazai tíz jogakadémia között az első volt. 

A hallgatók között volt az első félévben I. éves 74, II. éves 76, 
III. éves 72, IV. éves 63; a második félévben I. éves 62, II. éves 77, 
III. éves 59, IV. éves 49; tanfolyam hallgatása nélkül, miniszteri 
engedélylyel vizsgálatot tevő 6. 

Vallás szerint volt: ág. hitv. ev. 88, ref. 35, róm. kath. 94, 
izr. 81, gör. kath. 20, gör. kel. 1. 

A hallgatók születési hely tekintetében magyarországiak voltak, 
kivéve 2 galíciai és 1 amerikai születésű hallgatót. 

A hallgatók anyanyelv szerint a következőképen oszlottak meg: 
magyar 304, német 12, román 2, tót 1. 

Első alapvizsgára jelentkezett 119, képesíttetett 72, nem képesí-
tetett 47; második alapvizsgálatra jelentkezett 88, képesíttetett 71, 
nem képesíttetett 17; államtudományi államvizsgára jelentkezett 23, 
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képesíttetett 18, nem képesíttetett 5; jogtudományi államvizsgálatra 
jelentkezett 4, képesíttetett 2, nem képesíttetett 2. 

Vizsgálatra tehát összesen 234 hallgató jelentkezett, kik közül 
képesíttetett 163, nem képesíttetett 71. Kitüntetéssel képesíttetett 4, 
egyszerűen 159. 

A jogakadémiai ifjúsági könyvtár 7 csoportban 714 kötetből áll. 
A jogakadémiai ifjúsági egyesületekben a lefolyt iskolai évben 

is elevenség uralkodott. A Joghallgatók Testülete sikerült ünnepé-
lyeket tartott. 

A Jogász Segélyegylet ez évben 22 hallgató között 765 kor. 
segélyt osztott ki. 

A közgyűlés az előterjesztett jelentést örvendetes tu-
domásul veszi. 

53. (F. K) Előterjesztetett az egyházkerület főhatósága alatt 
álló hat főgimnázium 1911 —12. évi állapotáról szóló jelentés, mely 
következőképen szól: 

A tanulók száma: Eperjesen beíratott 371, vizsgálatot tett 355; 
Iglón beíratott 446, vizsgálatot tett 426; Késmárkon beíratott 288, 
vizsgálatot tett 279; Nyíregyházán beíratott 507, vizsgálatot tett 497; 
Rimaszombatban beíratott 365, vizsgálatot tett 351; Rozsnyón be-
íratott 237, vizsgálatot tett 229. 

A hat főgimnáziumban beíratott 2214, vizsgálatot tett 2137 
# tanuló. (A mult évben beíratott 2166, vizsgálatot tett 2075.) 

Népesség szerint tehát így következnek az egyes intézetek: 
Nyíregyháza, Igló, Eperjes, Rimaszombat, Késmárk, Rozsnyó. 

A megvizsgált 2137 tanuló között volt 71 magántanuló, vagyis 
20-al kevesebb, mint a mult évben. 

A vizsgálatot tett tanulók között leánytanuló volt 11. 
A vizsgálatot tett tanulók között ismétlő volt összesen 92 tanuló. 
A felső négy osztálybeli 964 tanuló közül a görög nyelv 

helyett választott tantárgyakat tanulta összesen 546 tanuló (56"6 %). 
A tanulók Eperjesen 60 kor., Iglón helybeliek 50 kor., vidékiek 

60 kor., Késmárkon 44 kor., Nyíregyházán 60 kor., Rimaszombat-
ban 60 kor., izr. tanulók 64 kor., Rozsnyón 48 kor. tandíjat fizettek. 
A tandíj s egyéb járulékok összevetésével egyes tanulók évenkint 
összesen fizetnek: Eperjesen 77 kor.-t, Iglón a helybeliek 62 kor.-t, 
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a vidékiek 72 kor.-t, Késmárkon 63 kor.-t, Nyíregyházán 75 kor.-t, 
Rimaszombatban 80 kor.-t, Rozsnyón 63 kor.-t. 

A tanulók vallása: a vizsgálatot tett 2137 tanuló között vallásra 
nézve volt: ág. hitv. ev. 639 (29*90 %), ref. 388 (18-16%), unitárius 
3 (0-14%), róm. kath. 525 (24-57%), gör. kath. 67 (313 %), gör. 
kel. 7 (0-33%), izr. 508 (23-77%). 

Több izraelita, mint evangélikus tanuló volt Eperjesen (ev. 115, 
izr. 140) és Nyíregyházán (ev. 109, izr. 126); több római kath., 
mint evangélikus volt Iglón (ev. 104, róm. kath. 179) és Rima-
szombatban (ev. 80, róm. kath. 97); több református, mint evan-
gélikus volt Nyíregyházán (ev. 109, ref. 142) és Rimaszombatban 
(ev. 80, ref. 103). Legtöbb evangélikus volt Késmárkon (119), leg-
kevesebb Rimaszombatban (80). Legkevesebb róm. kath. volt Rozsnyón 
(24) és Eperjesen (53), tudvalevőleg mindkét helyen róm. kath. 
főgimnázium van. Legkevesebb izraelita volt Rozsnyón (47) és 
Késmárkon (57). 

Eperjesen volt 115 evangélikus, 240 másvallású; Iglón 104 
evangélikus, 322 másvallású; Késmárkon 119 evangélikus, 160 más-
vallású; Nyíregyházán 109 evangélikus, 388 másvallású; Rima-
szombatban 80 evangélikus, 271 másvallású; Rozsnyón 112 evan-
gélikus, 117 másvallású. 

Mind a hat főgimnáziumban volt evangélikus 639 (29 90 %), 
másvallású 1498 (70-10 %). Az evangélikusok létszáma az előbbi 
évinél 22-vel, a másvallásúaké 40-nel több. 

A tanulók anyanyelve: anyanyelv szerint magyar volt 1753 
(82-03%), német 264 (12*35%), tót 107 (5%) , egyéb 13 (0-62%). 
Legtöbb magyar volt Nyíregyházán (489), legkevesebb magyar volt 
Késmárkon (163), legkevesebb német Rimaszombatban ( —), leg-
kevesebb tót Rozsnyón (3). 

Az egészségi állapotot tekintve, előfordult betegségi eset összesen 
2736 könnyű, 139 súlyos, 29 járványos megbetegedés. Haláleset 
volt betegség folytán Késmárkon és Rimaszombatban 1—1, öngyil-
kosság folytán Rimaszombatban 1. Az egészségi állapot a meg-
előző évihez képest javult, mert a könnyű betegségek száma 265-el, 
a súlyos betegségek száma 26-al, a járványos betegségek száma 8-al, 
a betegségek folytán bekövetkezett halálozások száma 3-al csökkent. 

A tanulók magaviseletét tekintve, a vizsgálatot tett 2066 nyil-
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vános tanuló közül jó osztályzatot érdemelt a viseletből 1720, sza-
bályszerűt 332, kevésbbé szabályszerűt Eperjesen 2, Iglón 2, Nyír-
egyházán 6, Rimaszombatban 3, Rozsnyón 1. A fegyelmi eseteket 
tekintve, igazgatói megrovásban részesült 33, tanárkari megrovásban 
19, tanács folytán távozott 3, kizárt tanuló nem volt. 

A tanulók mulasztása: a tanulók igazoltan 43,332 órát, nem 
igazoltan 187 órát mulasztottak. Egyetlenegy órát sem mulasztott 
386, míg igazolatlanul 75 tanuló mulasztotta el az órát. 

A tanulmányban elért eredményre nézve a vizsgálatot tett 
2137 tanuló közül minden tantárgyból jeles osztályzatot nyert 168 
(7-86 % ) ; minden tantárgyból legalább jó osztályzatot 374 (1Y50 %) ; 
minden tárgyból legalább elégséges osztályzatot 1111 (51-99%); 
egy tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot 202 (9-45 %) ; két tan-
tárgyból nyert elégtelen osztályzatot 186 ( 8 7 0 % ) ; több tantárgy-
ból nyert elégtelen osztályzat alapján osztályismétlésre utasíttatott 
96 (4-50%). 

A rendkívüli tárgyak közül franczia nyelvet tanult 41 (Igló, 
Késmárk, Rozsnyó), angol nyelvet 3 (Igló), rendkívüli rajzot 322, 
műéneket 711, zenét 141, gyorsírást 144 (Eperjes, Igló, Késmárk, 
Rozsnyó), egészségtant 223 (Eperjes, Késmárk, Nyíregyháza, Rima-
szombat, Rozsnyó), vívást 20 (Rozsnyó). 

Vallásos ifjúsági egyesület, magyar önképző-kör volt minden 
intézetben. Gyorsíró-kör: Eperjesen, Iglón, Késmárkon. Dalkör: 
Eperjesen, Iglón, Késmárkon, Nyíregyházán. Zenekör: Eperjesen, 
Iglón, Késmárkon, Nyíregyházán, Rozsnyón. Tornakör: Iglón, Kés-
márkon, Nyíregyházán, Rimaszombatban, Rozsnyón. Történelmi 
szeminárium: Iglón, Késmárkon. Szavalókör: Késmárkon. Ifjúsági 
gyámintézet: Nyíregyházán, Rozsnyón. Fillér-egylet: Nyíregyházán. 
Olvasókör: Késmárkon, Rimaszombatban, Rozsnyón. Sakkor: Rima-
szombatban. 

A hat főgimnáziumban működött tanárok, tanítók és óraadók 
összes száma 120, kik közül 71 rendes, 6 helyettes tanár, 5 rendes 
tornatanító s Eperjesen három rendes tanár megosztva tanítja a 
tornát; rendes vallástanár van 7, óraadó hitoktató 18, egyéb tárgyak 
tanítója 13. 

A rendes tanárok közül állami oklevele van 66-nak; felekezeti 
vizsgáló-bizottságtól nyert oklevele van l -nek; az 1883:XXX. t.-cz. 
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29. §-a alapján elismertetett 3. A helyettes tanárok közül okleveles 4, 
nem okleveles 3. A tornatanítók közül főgimnáziumra 5 volt képesítve. 

Helyiségek. A hat főgimnázium a modern paedagogiai és egész-
ségügyi követelményeknek megfelelő épülettel rendelkezik. 

Tanítási eszközök. A hat főgimnáziumnak van 70,376 termé-
szetrajzi tárgya, természettani eszköze 4441, vegytani eszköze 2857, 
a földrajz tanításához szükséges szerek száma 3637, az éremgyűj-
teményekben van 8045 (Eperjes rendezés alatt), a filologiai és tör-
ténelmi múzeum darabjainak száma 3317. A rajztanítás czélját 6579 
eszköz szolgálja, a tornacsarnokokban 1182 eszköz található. 

Könyvtárak. A rendezés alatt álló eperjesi és rimaszombati 
gimnáziumi könyvtárakon kívül a többi főgimnázium tanári könyv-
tárában önálló szakmunka 30,299, és pedig 58,534 darabban. Tudo-
mányos folyóiratokban és egyebekben 13,296 mű, 35,548 darabban. 
Az ifjúsági olvasmányok száma 16,899 mű, 17,349 kötetben. Tan-
könyvekben található 2996 kötet. 

Jótékonyság. Mind a hat főgimnáziumnak volt tápintézete, 
melyekben összesen 533 tanuló nyert ellátást. Ösztöndíjas volt 310, 
jutalomban részesíttetett 159, segélyeztetett 387. 

Vagyoni állapot. A hat főgimnázium összes vagyona 4.728,442 
koronát képvisel; az évi bevétel volt az 1911 — 12. tanévben 
623,649 korona. 

Államsegélyben mind a hat főgimnázium részesült. Egyes in-
tézetek államsegélye 34,000 korona, csupán Késmárkon még ezidő 
szerint 22,000 korona. 

A közgyűlés az előterjesztett jelentésből örömmel 
győződött meg arról, hogy a főgimnáziumok és azok 
tanárai híven töltik be magasztos hivatásukat; hazafias és 
vallásos szellemben nevelik a reájuk bízott ifjúságot; a 
jelentést egész terjedelmében tudomásul veszi. 

54. (K L.) Előterjesztetett az egyházkerület főhatósága alá tar-
tozó hat főgimnáziumban az 1911/12. tanévben tartott érettségi 
vizsgálatokról szóló jelentés. A jelentés a következőket tartalmazza: 

Az 1912. év június havában érettségi vizsgálatot tett: 
Eperjesen: 42 tanuló. Ág. hitv. ev. 16. Jelesen érett 2, jól 14, 

egyszerűen 19, szeptemberben teendő javító-vizsgálatra utasíttatott 7. 
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Vizsgálati elnök volt Loysch Ödön rimaszombati főgimn. tanár, 
kormányképviselő Wiesinger Károly balassagyarmati áll. főgimn. tanár. 

Iglón: Vizsgálatot tett 38. Ág. hitv. ev. 13. Jelesen érett 9, 
jól 6, egyszerűen 21, szeptemberi javító-vizsgálatra utasíttatott 2. 
Vizsgálati elnök volt Geduly Henrik püspök, kormányképviselő 
dr. Theisz Gyula budapesti főreáliskolai tanár. 

Késmárkon: Vizsgálatot tett 31. Ág. hitv. ev. 10. Jelesen érett 6, 
jól 8, egyszerűen 14, szeptemberi javítóra-utasíttatott 3. Kiegészítő 
érettségi vizsgálatot tett a latinból 1, a ki megfelelt, a görögből í elég-
telen eredménynyel. Vizsgálati elnök volt Leffler Sámuel nyíregyházai 
főgimn. igazgató, kormányképviselő dr. Serédi Lajos budapesti ág. 
hitv. ev. főgimn. tanár. 

Nyíregyházán: Vizsgálatot tett 31. Ág. hitv. ev. 11. Jelesen 
érett 8, jól 5, egyszerűen 15, szeptemberi javítóra utasíttatott 3. 
Vizsgálati elnök volt Gömöry János eperjesi koll. főgimn. igazgató, 
kormányképviselő Hirschmann Nándor pozsonyi ág. hitv. ev. főgimn. 
igazgató. 

ŕ 

Rimaszombatban: Vizsgálatot tett 34. Ag. hitv. ev. 8. Jelesen 
érett 3, jól 13, egyszerűen 16, szeptemberi javítóra utasíttatott 2. 
Kiegészítő érettségi vizsgát tett 1, a ki megfelelt. Vizsgálati elnök 
volt Hronyecz József püspöki irodavezető lelkész, kormányképviselő 
dr. Wallentínyi Samu eperjesi koll. főgimn. tanár. 

Rozsnyón: Vizsgálatot tett 25. Ág. hitv. ev. 11. Jelesen érett 7, 
jól 9, egyszerűen 4, szeptemberi javítóra utasíttatott 5. Vizsgálati 
elnök volt Csók György miskolczi evang. lelkész, kormányképviselő 
Fischer Miklós kir. tanácsos, 'iglói főgimn. igazgató. 

Teljes érettségi vizsgálatot tett összesen 201 tanuló. Ag. hitv. ev. 69 
(34-32%). Másvallásű 132 (65-67%). Mind a hat főgimnáziumban 
a követelményeknek jelesen megfelelt 35 (174%) , jól 55 (274%) , 
elégségesen 89 (44"2%), két hó múlva teendő javító-vizsgára uta-
síttatott 22 (11%), ismétlő-érettségi vizsgára egy sem utasíttatott. 

A pótló- és javító-érettségi vizsgálatok 1911. szept. 4 — 6. és 
decz. 8-ikán tartattak meg Késmárkon. 

Szeptemberben teljes érettségi vizsgálatot tett 6, Eperjesről 3, 
Késmárkról 1, Nyíregyházáról 1, Rozsnyóról 1. Érettnek nyilvánít-
tatott jól 1, egyszerűen 1, deczemberi javítóra utasíttatott 3, egy év 
múlva teendő ismétlő-vizsgálatra utasíttatott 1. Kiegészítő érettségi 
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vizsgálatot tett 4; a latinból 2 elégséges eredménynyel, a görögből 2 : 
1 jeles eredménynyel, 1 pedig a deczemberi javítóra utasíttatott. 

Javító-érettségi vizsgát tett 15. Ezek közül érett 11, deczemberi 
második javítóra utasíttatott 4. 

Deczemberbeti teljes érettségi vizsgát tett 2, mindkettő egyszerűen 
érettnek nyilváníttatott. 

Javító-érettségi vizsgálatot tett 7, érett 7. Kiegészítő érettségi 
vizsgát tett a görögből 7, érett 7. 

Úgy szeptemberben, mint deczemberben vizsgálati elnök volt 
Hronyecz József püspöki irodavezető lelkész, kormányképviselő 
dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. akad. tanár. 

Összehasonlítva az utóbbi években felmutatott eredményt, hatá-
rozott emelkedés konstatálható, a mi kedvező fényt vet a kerület 
középiskoláiban végzett tanításra. így pl. az 1910. évvel szemben 
(a mikor szintén 6 középiskola statisztikai adatai jönnek számba) 
a jelesen érettek száma ez évben újból 3%-al , a jól éretteké szintén 
3%-a l emelkedett, az egyszerűen éretteké 1 %-al, míg a javítóra 
utasítottak száma 1 %-al, az ismétlőre utasítottak száma pedig 
4%-a l csökkent. 

Az érettségi vizsgálati ügyiratokból megállapítható, hogy a 
vizsgáló-bizottság mindenütt a törvény és az utasítások szigorú 
betartásával, a kormányképviselőkkel való egyetértésben, igazságos-
sággal párosult humánus eljárással végezték feladatukat. 

Úgy az elnöki jelentésekből, mint a kormányképviselők nyilat-
kozataiból örvendetes tényként tűnik ki, hogy kerületünk középiskolái 
a modern kor követelményeivel együtt lépést tartanak, az elért ered-
ményből következtethető magas színvonaluk azt bizonyítja, hogy a 
tanári testületek az evangéliumi szellemben való nevelés s az ifjúság 
hazafias és tudományos kiképzése terén lelkes buzgalommal teljesítik 
nemes missziójukat. 

A közgyűlés ezen jelentést örvendetes tudomásul veszi-

55. (K- L.) Előadó előterjeszti az egyházkerület összes nép-
iskoláiról az 1 9 1 1 - 1 2 . tanévre vonatkozó jelentését és a táblás 
kimutatást, mint a mely a népiskolák mult évi állapotát tünteti fel. 

A jelentést tudomásul veszi a közgyűlés, a kimuta-
tást pedig mellékletképpen jegyzőkönyvébe iktatni rendeli. 
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56. (F. K) Bemutattatott a tátraaljai egyházmegye f. évi június 
5-ikén Késmárkon tartott ülésének a szepestótfalvi iskola ügyére 
vonatkozó 11. sz. határozata. E szerint az állami iskola szervezé-
sére vonatkozó iratok a közigazgatási bizottság útján felterjesztettek 
a kormányhoz, mely azonban e tárgyban még nem döntött. Az 
ev. tanköteleseket pedig, mint eddig, Kallath Károly lelkész és oki. 
tanító részesíti oktatásban minden külön díjazás nélkül, ezért jelen-
leg intézkedésre nincs szükség. 

Az egyházker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

57. (F. K) Bemutattatott a tátraaljai ág. hitv. ev. egyházmegye 
f. évi június 5-ikén Késmárkon tartott közgyűlésének a krighi isko-
lára vonatkozó 11. sz. határozata. 

Ezzel kapcsolatban az elnökség jelenti, hogy ezen ügyben a 
hozzá már előbb beérkezett felvilágosító jelentések alapján f. évi 
május 11-ikén, 2035. sz. a. már előterjesztéssel élt, melynek lényege 
az, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium vagy 
adja meg a krighi ág. hitv. evang. iskolának is a fizetéskiegészítő 
államsegélyt és támogassa az egyházközséget rendkívüli építési 
segélylyel, vagy a mennyiben ez lehetséges nem volna, úgy a ha-
sonló körülmények közt levő róm. kath. iskola megszüntetése mellett, 
közös állami iskolát szervezzen a már ismételten kért és javasolt 
módon. Erre leirat még nem érkezett. 

Az egyházkerületi közgyűlés a tátraaljai egyházmegye 
határozatát és az elnökség jelentését jóváhagyólag tudo-
másul veszi. 

58. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 78. pontjára vonatkozás-
sal a kishonti főesperes azon jelentését, hogy a kétkeresztúri iskola 
államosítása folyamatban van, 

a közgyűlés tudomásul veszi. 

59. (D. E.) Püspök, vonatkozással a mult évi közgyűlés jegyző-
könyvének 84. pontjára, jelenti, hogy a homonnai vallástanítás kér-
dését az evang. vallástanítás érdekeinek teljes biztosításával sikerült 
megoldania. A homonnai ref. lelkész ugyanis a hozzája intézett 
kötelező nyilatkozatában a beállítandó két új vallásóra ellenében 
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kért 160 kor. tiszteletdíjért az evang. vallástannak és ezzel együtt 
az egyházi énekeknek tanítására késznek nyilatkozott. Ezen alapon 
a püspök úr őt f. évi szeptember l-jétől kezdődőleg az evang. 
vallástannak tanításával megbízta. 

A közgyűlés a jelentést megnyugvással veszi tudomásul. 

60. (K L.) A mult évi kerületi jegyzőkönyv 86—88. pontjai-
nal előadó jelentést tesz a rimaszombati, eperjesi, iglói, rozsnyói 
és nyíregyházai főgimnáziumok államsegélyének felemelése ügyéről. 

1. A mult évi jegyzőkönyv 86. pontjánál előadó jelentést tesz a 
rimaszombati egyesült prot. főgimnázium államsegélye felemeléséről. 

A főgimnáziumnak igazgató-tanácsa eddigi államsegélyének 
felemelése iránt kérvényt intézett a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez. A megállapított normális költségvetés 100,441 kor. szükség-
letet, 50,147 kor. bevételt és 50,203 kor. államsegélyt tüntet fel. 

Miután a szerződéstervezetet a rimaszombati egyesült prot. 
főgimnáziumnak két főhatósága a jóváhagyó záradékkal ellátta, 
egyházkerületünk püspöke a szerződéstervezetnek példányait 1911. 
évi június 26-ikán jóváhagyás végett az egyetemes felügyelőhöz 
felterjesztette. 

Az 1911. évi nov. 8—11-ik napjain tartott egyetemes köz-
gyűlés az egyetemes tanügyi bizottságnak javaslatára szintén jóvá-
hagyta a szerződéstervezetet, mely megerősítés végett a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez felterjesztetett. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1012. évi május 18-ikán, 
64,073. sz. rendeletében arról értesíti püspökünket, hogy a törvény-
hozás hozzájárulása esetén hajlandó kisebb pótmunkák foganato-
sítására az intézetnek 38,000 kor. újabb beruházási államsegélyt 
engedélyezni. 

2. A mult évi jegyzőkönyv 87. pontjánál előadó jelentést tesz 
az eperjesi főgimnázium államsegélye felemelésének ügyéről. 

Az eperjesi főgimnázium új szerződésének ügyével úgy az 
1909., mint az 1910. és 1911. évi egyházkerületi közgyűlések fog-
lalkoztak már. 

Minthogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az 
1910. évben felterjesztett normális költségvetést sem fogadta el, 
az igazgató-választmány 1912. évi márczius 18-ikán az új állam-
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segély ügyében újból tárgyalt a kormány megbízottjával, dr. Mázy 
Engelbert kassai tankerületi főigazgatóval. E tárgyalás eredménye 
az újabb normális költségvetés, mely szerint az évi szükséglet 
122,498 kor., a fentartóhatóság hozzájárulása 72,498 kor., állam-
segély pedig 50,000 kor. Vagyis az eddigi 32,000 kor.-t újabb évi 
18,000 koronával kellene emelni. 

Az ez alapon megszerkesztett szerződéstervezetet a kormány 
megbízottja a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé terjesztette, ki 
azt 1912. évi április 20-ikán, 51,947. sz. rendelete kapcsán egye-
temes felügyelőnkhöz szabályszerű tárgyalás végett leküldte. 

Egyetemes felügyelőnk a szerződéstervezetet 1912. évi június 
28-ikán további eljárás végett püspökünknek küldte meg. 

Minthogy ezen szerződéstervezet szerint a fentartóhatóság évi 
hozzájárulása (72,498 kor.) nagyobb a kért államsegélynél (50,000 
kor.), ennélfogva az intézetnek önkormányzati jellege érintetlen 
marad, azt indítványozza az előadó, hogy a szerződéstervezet a 
jóváhagyó záradékkal elláttassák és jóváhagyás végett az egyete-
mes gyűléshez felterjesztessék. 

3. Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium fentartóhatósága az új 
államszerződés ügyében utoljára 1910. évi márczius 21-ikén tárgyalt 
a kormány megbízottjával, Jurkovich Emil tankerületi kir. főigaz-
gatóval. 

Az ez alkalommal megállapított normális költségvetés 99,065 kor. 
szükségletet, 57,065 kor. fentartóhatósági hozzájárulást és 42,000 kor. 
fedezetlen hiányt, mint államsegélyt tüntet fel. 

Az eddigi 32,000 kor. államsegély tehát az új szerződésben 
10,000 koronával volna emelendő. 

Az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés felhatalmazta az elnök-
séget, hogy a szerződéstervezetet a jóváhagyó záradékkal ellássa és 
jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez felterjeszsze. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1911. évi október 
17-ikén, 119,794 sz. rendeletében kijelentette, hogy hajlandó a szer-
ződéstervezetet elfogadni, azonban egy pótpontban kifejezés lesz 
adandó annak, hogy a 42,000 kor. államsegély a beruházási állam-
segély után fizetendő 3360 kor. nyugdíjjárulék fizetési kötelezett-
ségének megszűnte után megfelelőleg alább száll. A fentartóhatóság 
a kormány ezen kívánalmának eleget tett s a szerződéstervezet öt pél-
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dánya az öt drb költségvetéssel együtt, úgy az egyházkerület, mint 
az egyházegyetem jóváhagyó záradékával 1912. évi július 4-ikén a 
tanügyi kormányhoz felterjesztetett. 

4. A rozsnyói ág. hitv. evang. főgimnázium fentartótestülete 
eddigi államsegélyének felemelése iránt kérvényt intézvén a tanügyi 
kormányhoz, az ezirányú tárgyalások még 1910. évben megállapí-
tották az intézetnek normális költségvetését, mely szerint a szükséglet 
99,588 kor., a fenntartóhatóság hozzájárulása 55,588 korona, tehát 
a fedezetlen hiány, mint államsegély, 44,000 kor., vagyis az eddigi 
32,000 kor. államsegély 12,000 kor.-val volna emelendő. 

Mult évi egyházkerületi közgyűlésünk felhatalmazta az elnök-
séget, hogy a szerződés-tervezetet a jóváhagyó záradékkal ellássa 
és jóváhagyás végett az egyetemes közgyűléshez felterjeszsze. 

Az egyetemes egyház jóváhagyó záradékával ellátott szerződés-
tervezet öt példánya 1912. évi április 16-ikán érkezett vissza az 
egyetemes felügyelőtől a püspöki hivatalba, honnét elfogadás végett 
1912. évi április 17-ikén a tanügyi kormányhoz felterjesztetett. 

5. A nyíregyházi ág. hitv. ev. főgimnázium kormányzótanácsa 
1912. évi június 27-ikén az egyházkerületi közgyűléshez terjeszti fel 
az 1911. évi október hó 18-ikán kelt s az állammal újabban kötendő 
szerződésnek tervezetét, melyet nemcsak a kormányzótanács, hanem a 
vele kiegészített egyháztanács is jóváhagyott s kéri, hogy az az egyház-
kerület részéről jóváhagyassék s jóváhagyás végett az egyetemes 
gyűléshez felterjesztessék. 

Géresi Kálmán tankerületi kir. főigazgatóval, mint a kormány 
megbízottjával folytatott tárgyalások megállapították az intézetnek 
normális költségvetését, mely szerint a szükséglet 114,760 kor., fede-
zet 64,760 kor., tehát fedezetlen hiány, mint államsegély, 50,000 kor. 

A szerződéstervezetre reá van vezetve azon klauzula is, melyet 
a tanügyi kormány újabban minden szerződésnél követel, hogy a 
beruházási államsegély után fizetendő 3 % - o s járulék (itt 4050 kor.) 
fizetési kötelezettségének megszűntével az államsegély ugyanannyival 
alább fog szállni. 

Minthogy a normális költségvetés szerint a fentartóhatóság évi 
hozzájárulása meghaladja a kért államsegélyt, mivel tehát — tekintve 
az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a d) pontjának intézkedéseit — az 
intézetnek önkormányzati jellege érintetlen marad, azt indítványozza 
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az előadó, hogy a kérelemnek hely adassék, a szerződéstervezet az 
egyházkerület részéről jóváhagyassék és jóváhagyás végett az 
egyetemes közgyűléshez felterjesztessék. 

A kerületi gyűlés a jelentéseket- tudomásul veszi s 
az előadó javaslata alapján az eperjesi és nyíregyházai 
államsegélyekre nézve, minthogy a fentartótestület évi 
hozzájárulása mindkettőnél meghaladja a kért és folyósí-
tandó államsegélyt, és így — tekintve az 1883: XXX. 
t.-czikk 47. §-a d) pontjának intézkedéseit — ez intézetek 
önkormányzati jellege érintetlen marad, felhatalmazza az 
elnökséget, hogy mindkét szerződéstervezetet a jóváhagyó 
záradékkal ellássa és jóváhagyás végett az egyetemes 
gyűléshez felterjeszsze. 

61. (D. E.J Az egyházker. pénzügyi bizottság előadója beter-
jeszti a lefolyt közigazgatási év alatti működésére, az egyházkerület 
1911. évi zárszámadásaira és az 1913. évi költségelőirányzatára, 
valamint a hozzája utalt ügyekre vonatkozó véleményes jelentését és 
javaslatait, a mennyiben azok az előző pontok alatt még tárgyalás 
alá nem kerültek. 

1. Az 1911. évi egyházkerületi rendes közgyűlés kimondta, hogy 
az egyházkerületi pénztár a püspök székhelyére, Nyíregyházára 
helyeztessék át, ennélfogva jegyzőkönyvének 11. pontja alatt hozott 
határozatával újjáalakította a pénzügyi bizottságot is, amely a ház-
tartási szabályrendelet 42. §-a értelmében 1911. évi október hó 
9-iki alakuló teljes ülésében pénztári igazgató- és pénztári felügyelő-
osztályra oszlott, olyképen, hogy az igazgató-osztály a bizottság 
világi elnökének Meskó Lászlónak elnöklete alatt Májerszky Béla 
alelnök, Meskó Elek, Somogyi Gyula, Pöppel Gyula, Leffler Samu, 
Martinyi József és Eltscher Simon tagokból áll, és a felügyelő-
osztály a pénzügyi bizottság egyházi elnöke elnöklete alatt Sim-
kovics János, Varga Márton, Materny Imre, Paulik János, Lichten-
stein László és Dómján Elek tagokból alakult meg. A bizottság 
jegyzőjévé Eltscher Simon választatott meg. Trillhaas Lajos ellenőr 
állásáról lemondván, a legközelebbi kerületi közgyűlésig a bizottság 
azért, hogy az ellenőrzésben megszakadás ne álljon be, a legszük-
ségesebb ellenőri teendők ellátásával ideiglenesen Oberländer Zsig-



_125 

mond nyíregyházi városi pénztárost bízta meg, amit a kerületi 
elnökség jóváhagyólag tudomásul vett. 

2. Ugyanezen teljes ülésből nyert meghatalmazás alapján a 
bizottság elnöke és alelnöke október hó 11-ikén, a régi igazgató-
osztálytól leltár alapján az egyházkerület vagyonát átvették és ideig-
lenesen Nyíregyházán a város pénztárában, véglegesen pedig a 
Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület pénzszekrényében helyezték 
el. Minthogy ez intézet az egyházkerület vagyonát mindezideig 
teljesen díjtalanul kezelte, indítványozza a bizottság, hogy ezért 
a kerületi közgyűlés köszönetét fejezze ki. 

A kötelezvények a szabályrendelet értelmében a tőkevagyon-
tól elválasztatván, a főpénztárban visszatartattak. 

3. A mult évi deczember 7-ikén tartott teljes ülés az ügy-
menet gyorsítása érdekében kisebb jelentőségű ügyekben az intéz-
kedés jogával az igazgató-osztályt bízta meg. 

4. A tőkék elhelyezését illetőleg a mult évi kerületi gyűlés 
62. jegyzőkönyvi pontja alapján a bizottság akként döntött, hogy 
a Nyiregyházi Takarékpénztár-Egyesületnél 80,000 koronáig, a 
Szabolcsi Agrár-Takarékpénztárnál 50,000 kor.-ig, a Szabolcsi Hitel-
banknál 40,000 kor.-ig, az Általános Hitelintézetnél 40,000' koronáig 
javasolta az egyházkerületi elnökségnek a tőkék elhelyezését. 

5. Megállapította továbbá a bizottság, a mult évi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 68-ik pontja értelmében, Terray Gyula püspök-
helyettes tiszteletdíját a kerületi számvevő számításai alapján 6572 ko-
rona 22 fillérben. 

6. Tárgyalta a bizottság Gerhard Béla tanítóképző-intézeti igaz-
gató felterjesztését a tanítóképző-intézet két használhatatlanná vált 
orgonájának kijavítása, illetőleg átépítése tárgyában. A bizottság, 
jóllehet nem szívesen látja, hogy ilyen előrelátható rendkívüli ki-
adások a tanítóképző-intézet évi rendes költségvetésén kívül merül-
nek fel, tekintettel arra, hogy az egyházi zene tanításához az orgonák 
jókarbahozása elkerülhetetlenül szükséges, nem zárkózhatik el attól, 
hogy a javításokra kért 2255 korona a közalapból kölcsönkép ki-
utalványoztassék, de felkéri a püspök urat, hogy a tanári-kar által 
a kölcsön visszafizetése czéljára javasolt tandíjbevételi többletet és 
a másvallásúak tandíját illetőleg szerezzen biztos tudomást, vájjon 
ezen. bevételek nincsenek-e már más czélra lekötve és egyúttal arról, 
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hogy a Kobiaíka-féle, 1910-ben kelt végrendelettel a tanítóképzőre 
hagyományozott 1000 korona nem lenne-e ugyanezen czélra fel-
használható? 

A pénzügyi bizottság által megszabott korlátok között a püspök 
űr az orgonák átépítését, illetőleg kijavítását elrendelte. 

7. Bányai Béla egyházkerületi pénztáros részére, a kinek állá-
sát már augusztus havában kellett Nyíregyházán elfoglalnia és így 
októberig két helyütt fizetett házbért, az általa kért 150 koronának 
kiutalványozását a közigazgatási államsegélyből elhatározta. 

8. A bizottság felügyelő-osztálya kétszer, és pedig mult évi 
deczember 7-ikén és folyó évi június 24-ikén tartott a pénztárban 
rovancsolást, a mikor is a felvett jegyzőkönyvek tanúsága szerint 
mindent rendben talált. 

9. A bizottság folyó évi június hó 25-ikén és 26-ikán tartott 
teljes ülésében tárgyalás alá vette a felügyelő-osztály által már 
előzetesen megvizsgált, a bevételi és kiadási okmányokkal, számlák-
kal, ellenőrzési naplóval, főkönyvvel és segédkönyvekkel egybevetett 
1911. évi pénztári zárószámadást és mivel azt a valósággal egyező-
nek és teljesen rendben levőnek találta, jóváhagyta, hitelesítette és 
az egyházkerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánlja azzal a javas-
lattal, hogy Bányai Béla egyházkerületi pénztárosnak, Oberländer 
Zsigmond ideiglenes ellenőrnek s egyúttal a pénzügyi bizottság 
igazgató-osztályának az 1911. évre a felmentvényt a szokásos fen-
tartással, a hűséges pénzkezelésért méltán kijáró elismeréssel adja meg. 

A számadás szerint: 

I. Az 1911. évi pénztári forgalom. 
Bevétel 1.353,334 K. 42 f. 
Kiadás 1.351,495 44 „ 
Készlet 1911. deczember 31-ikén 1,838 K. 98 f. 

II .Az 1911. évi vagyonállapot. 

Vagyon 1911. deczember 31-ikén ... 1.065,391 K. 14 f. 
1910. „ „ 1.063,916 „ 92 „ 

Gyarapodás 1,474 K. 22 f. 
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A vagyongyarapodás kimutatása. 
A) Csökkent a vagyon: 

1. A nyugdíjintézeti alapnál 
2. Az árvaházi alapnál 
3. A Baldácsy-alapnál... 
4. Tűzbiztosításnál 
5. Gyámintézetnél 

8,193 K. 58 f. 
4,346 „ 62 „ 

118 „ 28 „ 
223 „ 01 „ 
674 „ 06 „ 

Összesen ... 

B) Emelkedett a vagyon: 
1. A Zsedényi-alapnál 
2. A Stenczel — Nendtvich-alapnál 
3. A Czékus-alapnál 
4. Az AJ, B), C) alapnál ... 
5. A távozó árvák-alapnál 
6. A letétalapnál 
7. Budaméri templom-alap 
8. Feketehegyi imaház-alap 
9. Haskó-alapítvány 

10. Postatakarékpénztár 
Összes emelkedés 

Egybevetve a csökkenéssel 
Vagyongyarapodás 

13,555 K. 55 f. 

3 K. 86 f. 
364 „ 47 „ 

56 
44 
78 

6,625 
506 
741 

1,037 
5,570 

80 
40 „ 
52 „ 
89 „ 
70 „ 
23 „ 
74 „ 
16 „ 

15,029 K. 77 f. 
13,555 a 55 a 

1,474 K. 22 f. 

10. A bizottság, tekintettel a kerületi közgyűlés mult évi hatá-
rozatára, megbízta elnökségét, jegyzőjét, a kerületi számvevőt és a 
pénztári tisztviselőket, hogy az egyetemes közgyűlés utasításának 
megfelelő oly számadási mintát állítsanak össze, mely eltérőleg az 
eddigitől, az egész háztartásról világos, áttekinthető képet nyújtson. 

Ugyanezen szűkebbkörű bizottság nyert felhatalmazást arra is, 
hogy a háztartási szabályrendeletnek szükségessé vált módosítására 
vonatkozólag a jövő egyházkerületi közgyűlés elé javaslatot tegyen. 

11. Ugyancsak a bizottság június 24. és 25-iki gyűlésében 
megvizsgálta az egyházkerület vagyonleltárát és azt pontról-pontra 
a vagyonértékekkel és kötelezvényekkel, értékpapírokkal és betéti 
könyvekkel összehasonlítván, megállapította, hogy az egyházkerület 
tőkevagyonának kezelése teljes rendben és kifogástalanul történik. 
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12. A mennyiben az átmenetileg takarékpénztári betétek alak-
jában kezelendő tőkék a pénztár székhelyén helyezendők el, a bizott-
ság mult évi intézkedését fentartja és ugyanazon nyíregyházi pénz-
intézeteket ugyanazon összeg erejéig hozza a kerületi közgyűlésnek 
javaslatba. 

13. A bizottság a háztartási szabályrendelet 40. §-a értelmében 
egybeállította a pénztáros és ellenőr munkálatai alapján az egyház-
kerület 1913. évi költségelőirányzatát. Az összes szükséglet 290,072 kor., 
a mult évinél 8550 koronával több. Ez a többlet csekélyebb elté-
réseken kívül nagyobbrészint úgy állott elő, hogy a költségvetésben 
új beállításként szerepel az egyházlátogatásra felvett 1200 kor., a 
püspök szabad rendelkezésére* bocsátott 500 kor., ezenkívül a taná-
rok pótlékára, kollégiumi közös kiadásokra, tanítóképző berendezé-
sére, tantermek bérletére és főesperesek káplántartására (1200 + 5 5 0 + 
4 0 0 + 2 0 0 + 4500) 6850 koronával, összesen tehát 8550 kor.-ral több 
irányoztatott elő a közigazgatási államsegély terhére. 

Ezen eltérések egyébként magyarázatukat az alábbi pontoza-
tokban találják meg. (Lásd a költségelőirányzatot a mellékletek közt.) 

14. A költségvetéssel kapcsolatosan Bányai Béla pénztáros, 
hivatkozással a megélhetés rendkívüli nehézségeire és főként arra, 
hogy az egyházkerületi pénztárnak Nyíregyházára történt átköltöz-
tetése következtében a miskolczi egyháznál viselt tiszteletbeli állá-
sával együtt annak 800 kor. évi javadalmát is elvesztette, illetmé-
nyének méltányos felemelését és idősb korára nyugdíj biztosítását 
kéri a maga számára. 

A bizottság a kérelem jogosságát elismeri és a pénztáros illet-
ményét az 1913. évi költségvetésbe felvett 400 kor.-val emeli, illető-
leg az egyházkerületnek emelni javasolja. Nyugdíj iránti kérelmét 
csak akkor tartja elintézhetőnek, ha a zsinat a kerület mult évi 
felterjesztéséhez képest a pénztárosi állás véglegesítését kimondja. 

15. A missiói lelkészi állásokat illetőleg a bizottság csak az 
egy rendszeresített míssionáriusnak, t. i. a máramarosszigetinek irányoz 
elő 2600 koronát, míg a szabolcsi missiói kör ellátására 1200 koronát 
vesz fel azon oknál fogva, hogy ezen missiói kör szervezése érde-
kében a tárgyalások folyamatban vannak ugyan, de befejezésük 
hamarosan a' fennforgó nehézségeknél fogva nem várható; az elő-
irányzott költséggel pedig a püspöki irodasegéd, mint püspöki 
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missionárius, Nyíregyháza segédlelkészeivel együttesen elláthatja a 
szabolcsi missió vallási szükségleteit. Az egyházkerületi közgyűléstől 
ezen javaslata elfogadását kéri a bizottság. 

16. A sajtóiroda czímén, minthogy annak olcsóbb ellátása 
remélhető, 250 koronát vett fel a bizottság a költségelőirányzatba. 
A megtakarítás e czímen 250 korona. 

17. Felvett a költségelőirányzatba a bizottság 500 kor.-t a püspök 
szabad rendelkezésére azért, hogy a kerületben működő, váratlanul 
nehéz helyzetbe jutott s sanyarú viszonyok közt élő tisztviselőkön, 
vagy egyes a nyilvánosság elé nem tárható szükségleteken a pénz-
ügyi bizottságnak adandó utólagos elszámolás mellett legjobb 
belátása szerint segítsen. Ennek jóváhagyását kéri a bizottság. 

18. Mint új tételt állítja be a bizottság a költségelőirányzatba 
a püspöki egyházlátogatások költségeit 1200 koronában, mert első-
rangú egyházi érdekből kívánatosnak tartja, hogy az egyházláto-
gatások anyagi terheitől az egyházak mentesek maradjanak. A püspök 
úrnak, irányadóul véve a dunántúli gyakorlatot, útiköltségeken kívül 
30 kor. napidíjat, kísérőjének az útiköltségeken kívül 16 kor. napi-
díjat állapít meg a látogatások idejére. Úgy ezen javaslatával, mint 
azon indítványával járul a kerületi közgyűlés elé, hogy a püspök 
f. évi egyházlátogatási költségeit, összesen 676 kor. 70 fill.-t, vala-
mint kísérőjének útiköltségeit a kerületi pénztárból utalja ki. 

19. Az egyházkerületi tanügyi bizottság arra kéri a pénzügyi 
bizottságot, hogy tekintettel az egyházkerületet terhelő 10 kor.-ás 
napidíjak elégtelenségére, azoknak korszerű felemelését javasolja a 
kerületi közgyűlésnek. 

A bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a mennyiben a 
kerület részéről a megbizatás vagy kiküldetés szükségszerüleg meg-
hálással jár, 16 kor.-t, egyébként továbbra is 10 kor. napidíjat fizessen. 

20. Tárgyalta a bizottság Mayer Endre theologiai dékánnak a 
kollégium igazgató-választmánya által is támogatott felterjesztését, 
melyben 

a) szemináriumi terem és könyvtár berendezésére, theologiai 
könyvtár, tanári szoba és iroda, tantermek felszerelésére stb. 6180 kor. 
80 fillért kér; 

b) Draskóczy Lajos részére, ki a folyó évi szept. hó l-jével a 
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tanári fizetés 3. fokozatába lép, 400 kor. javadalom-emelkedés és 
ugyanannyi korpótlék kiutalványozását kéri; 

Obál Béla és Deák János rendkívüli tanárok részére, kik tanári 
működésük 5. évét töltik be, utalással csekély fizetésükre, 4 0 0 - 4 0 0 
kor. korpótlék kiutalványozását kéri; 

c) végül arra is kéri a kerületet, hogy a mult évi egyetemes 
közgyűlés által az összes theologiai tanárok részére kiutalt drága-
sági pótlékból az eperjesi theologiai tanárokra eső 14,220 kor.-nak 
rendes fizetés és lakáspénz czímén leendő állandósítása és a nyug-
díjba való beszámítása iránt az egyetemhez fölterjesztendő kérel-
müket az egyházkerület is támogassa. 

A dologi szükségletek fedezésére a bizottság a theologiai letéti 
alapból 1000 kor., az egyházkerületi közalap tartalékából 3000 kor. 
kiutalását javasolja. A könyvtár szükségletét a bizottság véleménye 
szerint az évenként felveendő 800 kor.-ból fedezze az intézet. 

Draskóczy Lajos tanár igényjogosultságát elismeri a bizottság; 
javadalom-emelkedése ténylegesen azonban csak 1913. január hó 
l-jével kezdődik, a mennyiben ez év végéig a folyó évi drágasági 
pótlékból igénye kielégítést nyert. Obál Béla és Deák János részére 
méltányosnak találja a 400 — 400 koronás pótlék megadását. 

A drágasági pótlékot illető kérelem tárgyában javasolja a bizott-
ság, hogy a kerület ajánlatával és támogatásával terjesztessék fel az 
egyházegyetemhez. 

21. A tanítóképzőben a tornának osztályonkint elkülönített 
tanítása következtében az eddigi 320 kor.-val szemben kért 800 kor. 
előirányzásához a bizottság hozzájárul. 

22. A Theologiai Otthon épületjavítási költségeire az Otthon 
felügyelőjének előterjesztésére 800 kor. kiutalását hozza javaslatba 
a bizottság a folyó évi bevételek terhére. 

23. A közigazgatási államsegélyből az esperesi segédlelkészek 
díjazására rendelkezésre álló 6500 koronából minden esperes részére 
a mult évi közgyűlés 66. jkvi pontja értelmében kiutaltatott 500 kor., 
a mely összeg az állam által biztosított 10,000 korona káplántartási 
kongruából 1000 koronáig kiegészíthető lévén, a pénzügyi bizottság 
azt javasolja, hogy a segédlelkész díjazására megállapított 1400 koro-
náig még hiányzó 400 korona közigazgatási segély czímén necsak 
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a tényleg segédlelkészt tartó öt, hanem segédlelkész tartása esetén 
valamennyi esperes részére megadassék. 

24. Materny Lajos kerületi számvevő azt indítványozza, hogy 
a minisztérium által az 1910. évre engedélyezett összegből egyház-
megyénként mintegy 100 kor., összesen tehát 1000 kor. hasíttassék 
ki a káplánok felszentelési és költözködési költségeinek fedezésére. 
Elfogadás végett az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztetik. 

A pénzügyi bizottság jelentésére és javaslataira vonatkozólag 
az egyházkerületi közgyűlés az alábbi határozatokban állapodik meg: 

1. A pénzügyi bizottság osztályainak megalakulását, 
az egyházkerület vagyonának Miskolczról Nyíregyházára 
történt átszállítását és elhelyezését jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

2. A háztartási szabályrendelet 18. §-a értelmében 
ideiglenes takarékpénztári betétek alakjában kezelendő 
tőkevagyonának elhelyezésére vonatkozólag a javasolt érte-
lemben kimondja, hogy a Nyíregyházi Takarékpénztár-
egyesületnél 80,000 koronáig, a Szabolcsi Agrártakarék-
pénztárnál 50,000 koronáig, a Szabolcsi Hitelbanknál 
40,000 koronáig, az Általános Hitelintézetnél 40,000 koro-
náig helyezhető el az egyházkerület tőkevagyona. 

3. A Nyíregyházi Takarékpénztár-egyesületnek hálás 
köszönetét fejezi ki azért, hogy az egyházkerület értékeit 
ezideig díjtalanul kezelni szíveskedett. 

4. Az 1911. évről készült számadást és vagyonkimu-
tatást (lásd a mellékletet) elfogadja, jóváhagyja és Bányai 
Béla pénztárosnak, Oberländer Zsigmond könyvelő-ellen-
őrnek a felmentvényt a szokásos fentartással, köszönetének 
és elismerésének kifejezésével megadja; ugyancsak köszö-
netét fejezi ki a pénzügyi bizottság igazgató- és felügyelő-
osztályainak, élükön Meskó László és Korbély Géza 
elnöknek lelkiismeretes működésükért, és az egyházi értékek 
pontos és hűséges kezeléseért Majerszky Béla bizottsági 
alelnöknek. 

5. Jóváhagyólag tudomásul veszi a tanítóképző-intézet 
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két orgonájának átépítésére és kijavítására . vonatkozó 
intézkedést. 

6. A háztartási szabályrendelet módosítása végett a 
pénzügyi bizottságból kiküldött szűkebbkörű bizottság 
munkálataiban való részvételre felkéri még Gyürky Pál 
főesperest. 

7. Az 1913-ik évre készült és bemutatott költségelő-
irányzatot a közgyűlés megállapítja. (Lásd a mellékletet!) 

8. A költségelőirányzat keretében a pénzügyi bizott-
ság által javasolt 400 koronával Bányai Béla pénztáros 
javadalmát felemeli s az 1912. évre ezen összeget részére 
személyi pótlékul megszavazza. 

9. A püspök szabad rendelkezésére bocsát a bizott-
ság által megjelölt czélra 500 koronát, melynek hováfor-
dításáról a pénzügyi bizottságnak utólag számol el. 

10. A püspöki egyházlátogatások költségeire elő-
irányoz évi 1200 koronát és a püspöknek f. évi egyház-
látogatási költségeit, valamint kísérője útiköltségeit a pénz-
tárból kiutalja. Napidíjul egyházlátogatás esetén az úti-
költségeken kívül a püspök részére 30 kor.-t, kisérője 
részére 16 koronát állapít meg. 

11. Az egyházkerületi pénztárt terhelő napidíjakat, a 
mennyiben a kiküldetés vagy megbízatás meghálással jár, 
az 1913-ik évtől kezdve 16 koronában, egyébként 10 kor.-
ban állapítja meg. A napidíjon kívül felszámíthatok a II. 
osztályú vasúti menetjegy s a kocsifuvarok díjai. 

12. Draskóczy Lajos theol. tanár igényjogosultságát a 
tanári fizetés 3. fokozatára s a vele együttjáró 400 kor. fizetés-
emelkedésre és ugyanannyi korpótlékra, mely javadalom-
emelkedés ténylegesen 1913. január l-jével kezdődik,elismeri. 

13. Obál Béla és Deák János rendkívüli tanárok ré-
szére 400-koronás ötödéves korpótlékot rendszeresít s a 
jövő tanévvel az első korpótlékot kiutalja. 

14. Az eperjesi theologiai tanároknak az egyetemes 
közgyűléshez intézendő azon kérelmét, hogy a mult évi 
egyetemes közgyűlés által az összes theol. tanárok részére 
kiutalt drágasági pótlékból reájuk eső 14,220 kor. fizetés 
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és lakáspénz czímén rendszeresítessék és nyugdíjukba be-
számíttassék, pártolólag és ajánlólag terjeszti fel a közgyűlés. 

15. A tanítóképző-intézeti tornatanításra előirányozza 
a kért 800 koronát. 

16. A theol. Otthon épületjavítási és átalakítási költ-
ségeire, és pedig a folyó évi bevételek terhére kiutal 800 kor.-t. 

17. A segédlelkészek felszentelési és költözködési 
költségeire a közigazgatási pénztárból kihasít egyház-
megyénként 100, összesen 1000 koronát. 

18. Az esperesi segédlelkészi állások díjazása tárgyá-
ban más pont alatt határoz a közgyűlés. 

19. Egyebekben a pénzügyi bizottság jelentését és 
intézkedéseit tudomásul veszi és jóváhagyja. 

62. (D. E.) Olvastatott az eperjesi kollégiumi igazgató-választ-
mány azon kérelme, hogy a mennyiben az 1909, évi egyházkerü-
leti közgyűlés méltánylandónak ismerte el a Kollégium igazgató-
választmányának abbeli kérelmét, hogy az egyházkerület az eperjesi 
vértanúk emlékművének felállításával kapcsolatban felmerült és a már 
bemutatott számadások szerint ezidőszerint 110073 kor.-t tevő hiány 
felerészét vállalja el — határozza el a közgyűlés, hogy ezen kimu-
tatott hiány felerészét az egyházkerület terhére elvállalja, esetleg 
annak elvállalása iránt az egyházegyetemnél előterjesztést tesz. 

Fedezet hiányában a közgyűlés a kérelemnek sajná-
lattal csak annyiban tehet eleget, hogy a kérelmet pártoló-
lag terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez. 

63. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 64. pontjánál jelenti az 
előadó, hogy ä két protestáns egyháznak adott 3 milliós állam-
segélyből egyházunkat illető 903,600 kor. a megállapított arány 
szerint osztatott szét az elmúlt évben is az egyetemes adóalap, az 
egyetemes nyugdíjintézet és a közigazgatás czéljaira. Az 1911-ik 
évben a fenti hármas czélra nyert újabb 480,000 kor. államsegély-
ből egyházunk 144,756 kor.-t kapott. A mult évi egyetemes jegyző-
könyv 71. pontja alatti határozat szerint ez összegből az egyetemi 
nyugdíjalapra 48,800 kor., adóalapra 30,000 kor., közigazgatási 
czélokra 65,776 kor. fordíttatott; ez utóbbiból az egyetemes egyház 
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5776 kor.-t a saját közigazgatási czéljaira tartott vissza, 60,000 kor.-t 
pedig egyenlő 15,000 koronás összegekben az egyházkerületek közt 
osztott fel. 

Az egyetemes közgyűlés felterjesztést intézett a kormányhoz, 
hogy a jövő évi segély felemelendő része ne adassék határozott 
czélokra, hanem bocsáttassák az egyház szabad rendelkezésére. 

Tudomásul szolgál. 

64. (D. E.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1913. évi állam-
segély költségelőirányzatát azzal a megjegyzéssel, hogy az állam-
segély és a közigazgatási államsegély eddig külön szereplő elő-
irányzata e költségelőirányzatban számviteli czélszerűségből össze-
vonatott. 

Bevétel: 
Állampénztárból, általános 

„ Brassónak 
Egyetemes pénztárból közigazg. pénztárnak 
Közös kamatjövedelemből 
Hiány fedezésére a tartalékalapból 

• Összesen 

68,500 kor. 
1,378 „ 

55,000 „ 
1,600 „ 
1,439 „ 

127,917 kor. 

Kiadás: 
Közig, pénztárba tisztviselőknek 8,900 kor 
Közös pénztárba tisztviselőknek 2,200 » 
Brassói egyházmegyének 
Egyházmegyéknek 
Egyházmegyei segédlelkészeknek 
Eperjesi jogakadémiának 
Kerületi leányiskolának 
Közigazgatási pénztárnak 
Tudományi pénztárnak 
Theologiai Otthonnak 
Tanítóképzői pénztárnak 
Luther-Társaságnak 

Összesen 

11,100 kor. 
1,378 „ 

25,700 „ 
9,000 „ 
2,800 „ 
2,800 „ 

20,862 „ 
23,644 „ 

7,025 „ 
23,008 „ 

600 „ 
127,917 kor. 

Kapcsolatban ezzel olvastatik a liptói egyházmegye azon ké-
relme, hogy a közigazgatási segélyt a kerület a szükséghez képest 
felemelje. 
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Az államsegély számadását a közgyűlés jóváhagyja; 
az összes egyházmegyéket pedig a püspök útján felhívja, 
hogy közigazgatási szükségleteikről, illetőleg ez irányban 
táplált kívánalmaikról a püspökhöz jelentést tegyenek, a ki 
javaslattétel végett a pénzügyi bizottságnak adja ki azokat. 

65. (D. E.) Kapcsolatosan a mult évi jegyzőkönyv 66. pont-
jával a pénzügyi bizottság azon javaslatot terjeszti elő, hogy a 
mennyiben a közigazgatási államsegélyből, az esperesi segédlelké-
szek díjazására rendelkezésre álló 6500 kor.-ból minden esperes 
részére kiutaltatott 500 kor., a mely összeg az állam által biztosí-
tott 10,000 kor. káplántartási kongruából 1000 kor.-ig kiegészíthető 
lévén, a segédlelkész díjazására megállapított 1400 kor.-ig még 
hiányzó 400 kor. közigazgatási segély czímén necsak a tényleg 
segédlelkészt tartó öt, hanem segédlelkész tartása esetén valamennyi 
esperes részére megadassék. 

A közgyűlés a javaslatot határozati erőre emeli. 

66. (Sz. J.) Tárgyaltatott az egyházkerületi nyugdíjintézeti 
bizottság jelentése az alábbiakban. 

Javasolja a bizottság, hogy a következők kapjanak nyugdíj-
kiegészítést 1912. évre az egyházkerületi pénztárból: 

1. Egyenkint 160 kor.-t: Bartholomaeidesz Gyuláné, Benyó 
Jánosné, Borcsa Mihály, Dobsinszky Pálné, Fabriczy Jánosné, Fábry 
Jánosné (iglói), Farbaky Józsefné, Holub Józsefné, Kollár Jánosné, 
Mikulás Imréné, Nemes Pálné, Tavassi Lajosné, Weisz Vilmosné. 
Összesen 2080 kor. 

2. 90 kor.-t: Lersch Mihályné. 
3. Egyenként 80 kor.-t: Kicsiny Lászlóné, Habzsuda Dánielné, 

Korcsek Istvánné, Palásti Gáborné, Philippi Jánosné (korompai). 
Összesen 400 kor. 

4. 60 kor.-t: Vitényi Adolfné. 
5. 40 kor.-t: Vida Lajosné. 
6. 30 kor.-t: Jamniczky Lajosné. 
7. Egyenként 16 kor.-t: Droppa Emiiné, Gömöry Andrásné, 

Prunyi Edéné. Összesen 48 kor. -
8. 8 kor.-t: Vasskó Jánosné. 
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Jelenti továbbá az egyházkerületi nyugdíjintézeti bizottság, 
hogy 1912. évi július 8-ikán Nyíregyházán tartott ülésének hatá-
rozata alapján szabályszerű nyugdíjat és végkielégítést a követke-
zőknek utalt ki, illetve intézte el kérvényeiket: 

1. Weisz Antal dobsinai lelkésznek 1911. deczember l-jétől 
évi 240 kor.-t. 

2. Marcsek Andorné iglói tanárözvegynek 1912. január l-jétől 
240 kor.-t. 

3. Loysch Mátyás késmárki tanítónak 1912. szeptember l-jétől 
évi 120 kor.-t. 

4. Vandrák Vilma eperjesi tanítónőnek 1911. szeptember l-jétől 
120 kor.-t. 

5. Mőszl Gusztávné kassai tanítóözvegynek 1912. június hó 
8-ikától évi 240 kor.-t. azzal, hogy a mennyiben férje még fel nem 
vette volna, részére a nyugdíj 1912. január l-jétől is kijár. 

6. Horváth László barczaújfalui lelkésznek 1912. július l-jétől 
évi 240 kor.-t. 

7. Gréb Jánosné kakaslomniczi tanítóözvegynek 1912. márczius 
22-ikétől, illetőleg 1912. január l-jétől évi 24 kor.-t. 

8. Justh Gusztáv ménhárdi lelkésznek 1912. április l-jétől évi 
240 kor.-t. 

9. Sehréter Károly szepesolaszi lelkésznek 1912. november 
l-jétől évi 120 kor.-t. 

10. Augusztiny Elek kassai tanítónak attól az időponttól, a 
melytől az állam nyugdíjazza, évi 240 koronát. Állami nyugdíjaz-
tatását okmányilag kell igazolnia. A nyugdíj kiutalványozásával a 
püspök bízatik meg. 

11. Hörk Margit árvának 1912. január l-jétől évi 240 kor.-t 
1914. szeptember 5-ikéig, a mikor is 18-ik életévét betölti. 

12. Zéman Jánosné abosi lelkészözvegynek 1911. május l-jétől 
évi 240 kor.-t. 

13. Jeszenszky Pál kérvénye, hogy évi 240 kor. nyugdíja 
160 kor.-val egészíttessék ki, teljesíthető nem volt, mert a segély-
egylet, melynek ő nem is volt tagja, már megszűnt, emellett ő 
az államtól is tetemes nyugdíjat húz. 

14. Özvegy Gréb Jánosné kakaslomniczi tanítóözvegy kéri, 
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hogy kiskorú Jolán gyermeke részére is állapíttassék meg nyugdíj-
illetmény, lévén nevezett apátlan árva. 

Kérelmével elutasíttatik, miután árváknak nyugdíj 
csak akkor jár, ha szülőtlenekké váltak. 

15. Néhai Sztehlo János örökösei a nekik kijáró 50 kor.-t az 
egyházkerületi nyugdíjintézet javára ajánlották fel. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

67. (Sz. J.) Püspöki irodavezető beterjeszti a Baldácsy-bizott-
ság javaslatát a báró Baldácsy Antal-alapítvány jövedelméből egy-
házkerületünk részére 1912. évre kiutalt összeg kiosztása tárgyában. 

E szerint: 
Az alapítványból kerületünk ré-

szére 1912. évre kiutalt összeg 14,000 K — f. 
Ennek időközi kamata 190 M I) 
Püspök javadalmazására Vs rész 4,666 K 66 f. 
Kiosztásra maradt 9,523 „ 34 

14,190 K - f. 14,190 K - f. 
Már eddig kiadatott: 

Bartal Andornak ... ... 
Nemes Károlynak 
Boross Jánosnak 
Lám Lajosnénak 191 l-re 
Blázy Lajosnak 
Polyák Jenőnek 

200 K 
200 „ 
100 „ 

60 „ 
200 „ 
160 „ 

Összesen 920 K 
A közgyűlés rendelkezésére áll tehát még 8603 kor. 34 fill. 

A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést, jóváhagyja 
az eddig kiutalt segélyeket s a fennmaradó összegből 
kiutalja az alábbi összegeket, a mint következik: 

a) Egyházközségek: Egyenkint 160 korona segély-
ben részesülnek Brassó, Garamvölgy, Mikolcsány, Abaúj-
szántó, Újcsanálos, Hernádvécse, Várgede, Liptószentpéter, 
Eperjes I., Szepesszentgyörgy, Kölese, Nagybánya, Sátoralja-
újhely, Nagykároly, Szatmárnémeti, Szomolnok. 16 egyház-
község ä 160 korona, összesen 2560 korona. 
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Egyenkint 100 korona segélyben részesülnek Lestin, 
Berdárka, Bácsfalu, Isztebne, Fancsal, Türkös, Felső-
pokorágy, Aranypatak, Kislankás, Szepestótfalu, Busócz, 
Svábfalu, Nagysolymár, Nagykázmér, Németporuba, Tokaj, 
Nyárasdomb, Királyfehota. 18 egyház á 100 kor., össze-
sen 1800 kor . ' 

Egyházközségek összesen 4360 koronával segé-
lyeztetnek. 

b) Lelkészek: Egyenkint 160 korona segélyben része-
sülnek: Hrobony János, Isztebne; Fejér Gyula, Pükerecz; 
Honéczy Pál, Martonháza; Czékus László, Abaújszántó; 
Krmann Lajos, Cserencsény; Banczik Samu, Rimakokova; 
Laczkó János, Margonya; Alexy Mátyás, Sörkut; Bortnyik 
György, Kölese; Margócsy Aladár, Ungvár; Wallentínyi 
Aladár, Hernádvécse; Petrovics Pál, Fürészmezö; Petrenkó 
János, Kövi; Augusztinovics Győző, Nyárasdomb; 14 lel-
kész ä 160 korona, összesen 2240 korona. 

200 korona segélyben részesül Simkovic János Hybbe 
összesen 200 kor. 

Lelkészek összesen 2440 koronával segélyeztetnek. 
c) Lelkészözvegyek: Egyenkint 80 koronával segé-

lyeztetnek Brózik Zsófia Árvából, Vaskó Jánosné és 
Lám Lajosné Gömörből, Benyó Jánosné Hegyaljáról, 
Lehoczky Jánosné és Droppa Emiiné Liptóból, Vida La-
josné, Nemes Pálné, Honéczy Miksáné, Palásti Gáborné, 
Farbaky Józsefné Tiszavidékről. 11 lelkészözvegy ä 80 ko-
rona, összesen 880 korona. 

Egyenkint 60 koronával segélyeztetnek: Dobsinszky 
Pálné, Bartholomaeidesz Gyuláné, Tavassy Lajosné, 
Philippy Jánosné, Vitényi Adolfné, Renner Károlyné, 
Krcsméry Miloszlávné. 7 lelkészözvegy ä 60 kor., ösz-
szesen 420 kor. 

Lelkészözvegyek összesen 1300 kor.-val segélyeztetnek. 

68. (K G.) Az egyházkerület kezelése alatt álló régi ösztön-
díjalapítványok megvizsgálására a püspök által Korbély Géza elnök-
lete alatt Adorján Ferencz, Hronyecz József és dr. Prok Gyula 
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tagokból kiküldött bizottság beterjeszti jegyzőkönyvét és az újabb 
nyomozások eredményét. 

Ezek szerint megállapítja a bizottság: 
1. hogy Gömöry András rozsnyói lelkész 1857. aug. 14-ikén 

kelt végrendeletében 400 pengőforintot hagyott azon rendeltetéssel, 
hogy azt a tiszai egyházkerület kezelje s kamatait évenként egy 
külföldi egyetemen theologiát tanulmányozó ág. hitv. ev. ifjúnak 
adja ki, a mennyiben pedig ily ifjú nem volna, a kamat a tőkéhez 
csatoltassék. 

Megállapítja a bizottság, hogy az egyházkerület pénztárába 
az 1870. évi kerületi közgyűlési jegyzőkönyv 35. pontja szerint 
összesen 526 frt 89 kr. fizettetett be s hogy a lefolyt hosszú idő 
alatt a kamatok hováfordításáról alig talál Írásbeli bizonyítékot. 

Javaslata ennélfogva az, hogy ezen alapítvány 800 kor. összeg-
ben a közigazgatási pénztár tartalékállományából hasíttassék ki, 
„Gömöry András emlékalapítvány" czímén külön kezeltessék, kamata 
évenként egy hittanárjelölt részére, a ki külföldön folytat tanulmányt, 
adassék ki. 

2. Német István cs. és kir. tábornok 1846. évi márczius 19-ikén 
kelt végrendeletével összeg szerint meg nem határozott készpénzt 
hagyományozott a Királyhágón inneni 8 protestáns egyházkerület 
részére azzal a rendeltetéssel, hogy a tőkék kamata két szegény, 
jó tanuló ifjú felsegélyezésére fordíttassék akként, hogy egynek-
egynek 40 pengő forintnál kevesebb ne jusson. 

Megállapítható a rendelkezésre bocsátott iratokból és a pénz-
tári könyvekből annyi, hogy ezen hagyományból 1869. október 
havában az egyházkerület pénztárába 2265 korona,- 1871. deczember 
havában 2320 korona, 1894-ben 1980 kor. 68 fill., összesen tehát 
6565 kor. 68 fill. tőke folyt be. A bizottság feladatának nem tekint-
heti annak vizsgálását, hogy mindezideig ezen alapítványok kamatai 
évről-évre és mily összegben kiadattak-e, javasolja azonban, hogy 
ezen 6565 kor. 68 fill. a közigazgatási pénztár tartalékállományá-
ból hasíttassék ki, „Német István tábornok alapítványa" czímén 
ösztöndíj-alapítványként kezeltessék s az 1871. évben tartott kerü-
leti közgyűlésnek 31. jegyzőkönyvi pontjában foglalt intézkedés 
értelmében a kamatai évenként ezen kerületbeli, felsőbb tanintézetet 
látogató tanulóknak adassanak ki. 
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3. Megállapítja a bizottság, hogy Csiz (Tsitseh) Tamás az 
1830-as években 1500 váltóforintnyi alapítványt tett a tiszai egyház-
kerületnél oly rendeltetéssel, hogy ezen alapítványból 1000 váltó-
forint kamatja egy gömörmegyei születésű és bányászati iskolát 
látogató tanulónak, vagy ilyennek nemlétében külföldi egyetemen 
tanulmányt folytató theologusnak adassék ki. Az 1836. évben meg-
tartott kerületi közgyűlés ezen alapítványt elfogadta s az alapító-
levél intézkedéséhez képest a fennmaradó 500 váltóforintról akként 
rendelkezett, hogy annak kamatait a késmárki ifjúságot zené-
ben oktató orgonistának adja ki. Megjegyzi a bizottság, hogy az 
1000 váltóforintos alapítványnak 1877. évi kamata gömörmegyei alkal-
mas ifjú nemlétében nyíregyházi születésű theologusnak adatott ki s 
hogy kivételképpen az 1000 váltóforintos alapnak kamatát erdészeti 
hallgató is kapta. 

Javasolja a bizottság, hogy ezen alapítvány két részre osztandó, 
és pedig: 1600 kor, »Csiz Tamás alapítványa "-ként a közigazga-
tási pénztár tartalékállományából hasíttassék ki s ezen alapítvány 
kamatai elsősorban gömörmegyei születésű, bányászati vagy erdészeti 
főiskolát látogató, ilyenek nemlétében külföldön theologiai tanul-
mányt folytató egy ifjúnak adassék ki, vagy ha ilyen nem volna, 
ugyanezen szabály figyelembevételével más, ezen kerülethez tar-
tozó ifjúnak. 

800 korona ugyanezen forrásból elkülönítendő s kamata 
évenként a késmárki orgonista javára a közigazgatási pénztárnak 
adassék ki. 

4. .Megállapítja a bizottság, hogy a Máday-féle alapítvány jelen-
leg 7692 kor. 90 fill. tőkében elkülönítve kezeltetik. Az 1872. évben 
kelt Máday-féle alapítványi bizottság jelentése, valamint az 1872. évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 48. pontja szerint a kerü-
leti gyűlés elhatározza: 

a) hogy az eddig begyűlt s utólag még netán begyűlendő 
külön czímen s lehetőleg 8 % kamatozással kezelt tőke évi jöve-
delméből egyelőre egy 100 frtos ösztöndíj, bel- vagy külföldi 
egyetemen papi vagy tanári pályán magát képező, kerületünkbeli 
ág. hitv. ev. szegényebb oly ifjaknak, kik előbbi tanulási pályájukon 
is jó magaviseletben és szorgalmi haladásban kitűntek, adassék 
mindaddig, míg egyetemi pályájukon magukat arra érdemesítik. 
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A kamatfelesleg pedig a tőkéhez csatoltassék, míg ebből egy második 
100-frtos ösztöndíj kitelnék. 

b) Ily folyamodók hiányában az ösztöndíjbeli összeg ideigle-
nesen az eperjesi Kollégiumnál, szegényebb és kitűnő hittanhallgatók 
élelmezési segélyezésére fordíttassék. 

Most két, 200—200-koronás ösztöndíj adatik. Ezen adatoknak 
figyelembevételével a bizottság azt a javaslatot terjeszti elő, hogy 
ezen alapítványokra vonatkozóan sžabályszeríí alapító-levél készít-
tessék s terjesztessék a kerületi közgyűlés elé. 

5. Megemlítendőnek tartja még a bizottság, hogy 1882. év 
óta két, egyenként 200-koronás ösztöndíj szerepel, a melyet azóta 
a közigazgatási pénztár fedez s a költségelőirányzat kiadási tételei 
között évről-évre elhelyezést talál. 

Erre vonatkozóan alapítólevél-készítést a bizottság szükséges-
nek nem talál. 

Az egyházkerületi közgyűlés köszönetet mond a bizott-
ságnak és javaslatait elfogadva, határozatilag kimondja: 

1. hogy a Gömöry András-féle hagyomány 800 kor. 
összegben, a Német István tábornok hagyománya 6565 
kor. 68 fill. összegben, a Csiz Tamás kétrendbeli hagyo-
mánya 1600 meg 800 kor. összegben a közigazgatási 
pénztár vagyonából kihasíttassék, s mint a hagyományozok 
nevét viselő ösztöndíj-alapítványok külön-külön kezel-
tessenek s kamataik a hagyományozok által rendelt czé-
lokra fordíttassanak. 

2. Az előbbi pontban felsorolt ösztöndíj-alapítványok-
ról és a Máday-alapról dr. Prok Gyula kerületi ügyész 
által szabályszerű alapító-levelek készíttessenek s a bizott-
ság útján az egyházkerülethez terjesztessenek fel. 

69. (Sz. J.) A tanügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 
rendelkezése alatt álló tanulmányi ösztöndíjak elnyeréseért Kozlay 
Kálmán, Kuszy Adolf, Marcsek János theologiai hallgatók adtak 
be pályázatot; javasolja, hogy a külföldi tanulmányi ösztöndíjak 
kiosztásával az elnökség bízassék meg, hogy a rendelkezésére álló 
összeget oszsza fel a három folyamodó között a következő sorrend 
szem előtt tartásával: 
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1. Marcsek János III. éves, 
2. Kozlay Kálmán III. éves, 
3. Kuszy Adolf III. éves. 
Javasolja továbbá, hogy miután nem helyesli, hogy a theolo-

gusok még a négyéves tanfolyam elvégzése előtt, otthoni tanul-
mányaik megszakításával mennek ki külföldre, kérje meg a kerületi 
közgyűlés az egyetemes közgyűlést, változtatná meg a lelkész-
képesítő-szabályrendeletet olyformán, hogy a theologusok csak a 
négy év teljes elvégzése után mehessenek ki külföldre. 

Közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát változatlanul 
elfogadja s az abban foglaltakat határozatban kimondja. 

70. (D. E.) Az egyházkerületi számvevőszék beterjeszti az 
egyházmegyék, a közép- és főiskolák és a rozsnyói leányiskola 
számadásairól évi jelentését, a mely szerint a számvevőszék az összes 
beérkezett számadásokat elbírálta, észrevételeit ezekre megtette, a 
melyek határozatok alakjában az illető egyházmegyékkel s iskolák-
kal közöltetni fognak. Néhány számadás befejezetlen, illetőleg átdol-
gozás alatt áll, ezek beterjesztés után fognak felülvizsgáltatni. 

Tárgyalja a számvevőszék Petrovics Pál hosszúfalu-fűrészmezei 
lelkésznek a brassói egyházmegyei számvevőszék ama határozata 
ellen beadott felebbezését, mely szerint az a H.-Alszegen általa 
teljesített hitoktatásért felvett tiszteletdíj visszafizetését rendelte el; 
a felebbezést a számvevőszék felszerelés végett a brassói egyház-
megyének visszaadatni határozta. 

A részletes jelentés a jegyzőkönyvhöz csatoltatik. 

Tudomásul szolgál. 

71. (F. K) Rás-Benyék filiák 1898-ban a hegyaljai egyház-
megyétől, illetve a kassai II. egyházközségtől elcsatoltatván, a sárosi 
egyházmegyéhez, illetve ennek budaméri anyaegyházközségéhez 
csatoltattak. 

A hegyaljai egyházmegye 1906. évi közgyűlésében e filiák 
visszacsatolása iránt Hammersberg László által előterjesztett indít-
ványra kimondotta, hogy az ügyet — a nélkül, hogy előzetesen 
állást foglalna — az összes érdekelt egyházközségekkel és a sárosi 
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egyházmegyével alkotmányos tárgyalás és nyilatkozattétel végett 
közli. Az indítvány főbb indokai a következők voltak: 

a) a gyakorlati szempont a politikai és az egyházi közigazga-
tásnak egymást területileg fedő beosztása mellett szól; 

b) ettől az elvtől 1898-ban, a politikai községeknek egyház-
községekbe való beosztását tárgyazó egyházkerületi szabályrendelet 
alkotásakor, a budaméri egyházközség és az akkori sáros-zempléni 
egyházmegye kivánatos megerősítése szempontjából még indokolt 
volt eltérni; azonban időközben a budaméri egyházközség a kongrua 
czímén, a sárosi egyházmegye pedig a VI sz. kir. városi esperesség 
legerősebb gyülekezeteinek a sárosi egyházmegyébe történt bekebe-
leztetése révén annyira megerősödött, hogy az a) pont alatti elvtől 
való további eltérés indokolatlanná vált; 

c) a rásiak gazdaságilag, így különösen forgalmi szempontból 
Kassára vannak utalva; 

d) A nemzeti művelődés szempontjából előnyösebb, ha a szó-
banforgó filiák a szellemben és nyelvben hasonlíthatatlanul inkább 
magyar Abaúj-Tornához, illetve a hegyaljai egyházmegyéhez vissza-
esatoltatnak. 

A meghallgatott érdekeltek immár valamennyien nyilatkoztak 
a következőképen: 

1. a hegyaljai egyházmegye Rás visszacsatolását kivánja (1911. 
közgyűlés 19. jegyzőkönyvi pont); 

2. a sárosi egyházmegye ellenzi a visszacsatolást (1912. köz-
gyűlés 27. jegyzőkönyvi pont), mert Budamér elerőtlenednék; 
továbbá a politikai egyházközségek beosztásakor alapvető gon-
dolat volt a kettős egyházaknak, tehát a kassai két egyházközségnek 
is idővel való egyesítése, a mi Rás visszacsatolásával ismét meg-
nehezíttetnék, mert Rás missiói központtá át nem szervezhető; 

3. Rás kéri a visszacsatolást 1909. évi július hó 26-ikán és 
1912. évi május hó 12-ikén kelt kérvényekben és 1910. évi július 
hó 19-ikén felvett jegyzőkönyvben azért is, mert Kassára járnak 
templomba, nem pedig Budamérre, miután a budaméri templom 
egyrészt kicsiny, másrészt félnek az esetleg jövőben építendő új 
templom kiadásaitól; 

4. Benyék maradni kiván Budamérnél (1907. hegyaljai esp. 
közgyűlés 30. jegyzőkönyvi pont). 

7 * 
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A sárosi egyházmegye 1912. évi közgyűlésének 27. sz. a. 
határozata ellen a rási leányegyház 20 tagja felebbezést adott be. 

Az egyházkerületi közgyűlés az ügy érdemi elbírá-
lása előtt felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy az 
érdekeltek meghallgat4sa után méltányos egyezségre nézve 
tegyen javaslatot. 

72. (D. E.J Gyámintézeti egyházi elnök beterjeszti jelentését 
az egyházkerületi gyámintézet közgyűléséről. 

Az egyházkerületi közgyűlés lelki megnyugvással és 
örömmel szemléli az eleven, pezsgő, egyre gyarapodó és 
czéltudatos szeretet munkáját a gyámintézet minden munka-
mezején, gyülekezeti, egyházmegyei életben mindenütt. 
Szívesen nyújtja az elismerés jobbját a kerületi gyám-
intézet kipróbált vezetőségének. 

Istenitiszteleti szónokának, Csók Györgynek, eszmék-
ben gazdag beszédeért köszönetét fejezi ki. 

A gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét e jegyző-
könyv mellékletéül kinyomatja. 

73. (Sz. J.) Székely Gyula főesperes előadásában tárgyaltatott 
a tátrai fürdőtelepek lelkészi gondozása a következőkben: 

A szepesi és tátraaljai egyházmegyék jelentése szerint: 
ŕ 

1. Ujtátrafüreden a f. év nyarán ág. hitv. ev. istentisztelet fog 
tartatni. A mult évben offertorium czímén a kántori költségek le-
vonása után befolyt 25 kor. 90 fillér. A templom újbóli és a tető 
bemázolására 49Ő kor. 24 fill. lett fordítva. A templom alapvagyona 
1911. deczember 31-ikén 977 kor. 63 fill. vagyis 414 kor. 66 fill.-rei 
kevesebb az előbbi évinél. 

2. Tátralomniczon f. év nyarán ref. istentisztelet fog tartatni. 
Offertorium czímén befolyt a mult évben 68 kor. 95 fill. A tem-
plom javítására fordíttatott 72 kor. 86 fill. A templom vagyona 
1911. deczember 31-ikén 4195 kor. 23 fill, vagyis 27 kor. 98 fill.-rel 
kevesebb, mint az előző évben. Az orgonaalap, az új harmónium 
220 kor. vételárának és különböző, 8 kor. 50 fillért kitevő kiadá-
soknak levonása után kitett a mult év végén 78 kor. 72 fillért. 
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Apadás 221 kor. 38 fill. A régi harmoniumra vevő még nem akadt. 
A templom összes vagyona tehát 4273 kor. 95 fill. 

Úgy az újtátrafüredi, mint a tátralomniezi templom vagyonát 
a tátraaljai egyházmegyei pénztáros kezeli az esperességi szám-
vevőszék ellenőrzése mellett. 

3. Barlangligeten az ág. hitv. ev. istentiszteleteket Ratzenberger 
Ferencz szepesbélai lelkész tartotta 1911. év nyarán. A begyűlt 
offertorium fedezte a lelkész kocsidíját. A templom látogatottsága 
elég jó. Bevétel volt 175 kor. 01 fill., kiadás 68 kor. 40 fill. Az 
így mutatkozó 106 kor. 61 fillér fölösleggel együtt a templom 
vagyona 2580 kor. 40 fill., mely összeg takarékban nyer elhelyezést. 

4. Feketehegyen Gura Jenő merényi ev. lelkész 1911. aug. 
elején tartott magyar istentiszteleteket. A templomépítési alap 1911. 
deczember 31-ikén 6830 kor. 05 fillért tett ki. Gondozó lelkész 
jelenti, hogy az imaház építése Stincsik István terve alapján épül, 
Bolla Mihály m. kir. földművelésügyi miniszteri tanácsos felügyelete 
alatt. Az építés költsége 7200 kor.-ra van előirányozva, mihez a 
Giesinger fakereskedő-czég cca 800 kor. értékű nyersfával járult. 
Felszentelés 1913. év végén terveztetik. 

Tudomásul szolgál, azzal a hozzáadással, hogy a f. 
évben tartandó istentiszteletek ellátásának mikéntjével 
püspök a főesperessel egyetértőleg bízatik meg. 

74. (K G.) A liturgia egységessé és egyöntetűvé tételét czélzó 
és a különböző nyelvű egyházközségek részére külön-külön terve-
zett és megkezdett munkálatok az egyházkerületi lelkészegyesület 
véleménye szerint az egyetemes gyűlés által a püspökökre bízott 
háromnyelvű agenda elkészültéig függőben hagyandók, hogy az 
istentiszteleti rend az agendával összhangzásban legyen. 

Tudomásul szolgál. 

75. (F. K) A mult évi kerületi gyűlés 79. jegyzőkönyvi pont 
alatt foglalt határozattal felhívta az eperjesi Kollégiumot, hogy az 
egyházkerületi levéltárnak ottan való elhelyezése tárgyában tegyen 
javaslatot. 

Elnökség jelenti, hogy az eperjesi Kollégium még nem volt 
abban a helyzetben, hogy ennek a felhívásnak eleget tehessen, mert 
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épp most folynak az átalakítási munkálatok a Kollégium központi 
épületében. A Kollégium pedig csak ezeknek befejezése után és az 
egyes intézeteknek a nekik rendelkezésre bocsájtott helyiségekben 
való elhelyezkedése után fog nyilatkozhatni az iránt, vájjon a levéltár 
részére szükségelt helyiséggel rendelkezik-e. 

A közgyűlés az elnökség jelentését tudomásul veszi 
és a Kollégium javaslatát a jövő évi közgyűlésre elvárja. 

76. (D. E.) Jelenti az előadó, hogy a mult évi jegyzőkönyv 
80. pontja alatt Kishonthoz és Tiszavidékhez a népkönyvtárak léte-
sítése érdekében intézett felhívásra mind a két egyházmegye f. évi 
közgyűlésében nyilatkozott. Kishont az iskolai népkönyvtárak léte-
sítését szükségesnek tartja s az egyházakat felhívja, hogy a beira-
tási díjak e czélra felhasználásával állítsák is be, és pedig lehetőleg 
a Protestáns Család és Iskola kiadványai csoportjaival. 

Tiszavidék hasonló értelemben nyilatkozik; szintén a nép-
iskolai könyvtárakkal kapcsolatban óhajtja létesíteni. 

A közgyűlés megnyugvással veszi a jelentést tudo-
másul. 

77. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 83. pontja kapcsán jelenti 
az előadó, hogy a mult évi szeptember l-jétől, a mint az a kerületi 
közgyűlésnek tudomására adatott, a püspök úr Harsányi István 
lelkészt állította a máramarosszigeti misszió élére, a ki azóta rend-
szeres istenitiszteletet tart a reform, liczeumnak e czélra átengedett 
imatermében, a növendékeket heti 15 órában, 9 csoportban része-
sítette vallásoktatásban s heti 1 órában az egyházi énekben is gya-
korolta. A vidéki missziói pontok szervezése munkában van. Eddig 
a bustyaházi kör szerveztetett; folyamatban van a nagybocskói és 
felsővisói missziói pontok szervezése. Eddig Máramarosszigeten 
70, a vidéken 40 adófizető egyháztag Íratott össze, a kiknek hozzá-
járulása 1000 koronára rúg. Az államkincstártól 375 négyzetöl 
belsőséget szerzett 375 kor. áron, mintegy 15,000 kor. értékben, 
paplak- és templomépítési czélra. A kongruális lelkészi állomás 
azonban még nem szervezhető. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a misszió 
fejlődését és eddig végzett munkáját. Egyben felhívja a 
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misszió szervezésével és gondozásával megbízott lelkészt, 
hogy működéséről felettes hatóságának évnegyedenként 
jelentést tegyen. 

78. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 85. pontjával kapcsolat-
ban a protestáns sajtóiroda fenntartásának kérdésében jelenti az elő-
adó, hogy a protestáns sajtóiroda mostani vezetőjétől, ifj. Lukács 
Gyulától a dunántúli és dunáninneni egyházkerület már megvonta 
a segélyezést és az egyetemes közgyűlés is a vele való összeköttetés 
felbontása mellett döntött; ellenben Noszkó István, az EVANG. ŐRÁLLÓ 
szerkesztője tett egy olcsóbb, elfogadhatóbb ajánlatot, a mennyiben 
a kerületektől egyenkint és az egyetemtől nyerendő évi 250 korona 
díj ellenében hajlandó a prot. sajtóiroda vezetését 1913. január hó 
l-jétől elvállalni. Miután a Lukácscsal még ezidő szerint szerződéses 
viszonyban álló bányakerület püspöke is az ajánlatot elvben elfogadta. 

Az egyházkerületi közgyűlés Noszkó István előnyös 
ajánlatát elfogadva, a kerület részéről a kért 250 kor. 
segélyt számára biztosítja. 

79. (Sz. J.) A mult évi kerületi közgyűlés a kerület összes 
tagjait a Luther-Társaságba való belépésre s a társaság támogatá-
sára hívta fel. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi jegyzőkönyvének 146. pontja 
értelmében a társaságot az összes egyházi testületek és hitrokonok 
figyelmébe ajánlja s felszólítja a kerületeket, hogy a társaság tan-
könyvvállalatának sikere érdekében nyilatkozzanak a társaság által 
kívánt értelemben a jelenleg érvényben levő és megírandó vallás-
tanítási tankönyvek tekintetében. 

A püspök a 144—1912. sz. körlevél tanúsága szerint felhívta 
nyilatkozattételre az összes egyházakat és bekérte a belépők név-
sorát. Az egyházak nyilatkozataikat a főesperesek útján beterjesztették. 

Tudomásul szolgál. 

80. (Sz. J.) Elnökség jelenti, hogy a jövő évi egyházkerületi 
közgyűlésre egyik egyháztól sem kapott meghívást, minek folytán 

a kerületi közgyűlés elhatározza, hogy a következő közgyűlés 
helyének és idejének megállapítását az elnökségre bízza. 
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81. (K- L.) Az állami és felekezeti tanítók közt fennforgó 
fizetéskülönbség elenyésztetése tárgyában a mult évi kerületi gyűlés 
jegyzőkönyvének 90. pontjánál jelenti az előadó, hogy az egyete-
mes közgyűlés ez ügyet a mindkét protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz tette át, de az eddig meg-
nyugtató elintézést nem nyert. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s — az elő-
adó javaslatához képest — az egyetemes közgyűléshez 
sürgető felterjesztést intéz az iránt, hogy ez ügyben s álta-
lában a tanítói javadalomnak és a nyugdíjnak mielőbbi 
rendezése ügyében a kormánynál lépéseket tenni szíves-
kedjék, az ügyet pedig továbbra is nyilvántartani határozza. 

82. (K L.) A kerület mult évi közgyűlésének 91-ik pontjánál 
előadó jelenti, hogy a nem szabályosan képesített tanítók nyugdíja-
zása körül felmerült sérelmek — a mint azt a mindkét protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1911. évi 
április 27-iki jegyzőkönyvének 7-ik pontja tanúsítja — az egyház-
kerületek felterjesztése folytán a minisztériumnál orvosoltatván, külön 
intézkedés szüksége fenn nem forog. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 

83. (F. K) A sárosi egyházmegye f. évi közgyűlésében 23. sz. 
alatt hozott határozatával az eperjesi tudományegyetem felállítása 
tárgyában tett s az 1910. évi egyházkerületi és egyetemes közgyű-
lések által elfogadott indítványát megújítja. Kapcsolatosan jelenti az 
elnökség, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 112. sz. határoza-
tával — tekintve, hogy e tárgyban tett felterjesztésére a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől válasz még nem érkezett — a javasolt 
újabb felterjesztést mellőzvén, csupán az ügynek nyilvántartását 
mondotta ki; ezenkívül pedig az egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő a f. év tavaszán az evang. theol. egyetemi fakultás mikénti 
felállíthatása tárgyában értekezletet hívott össze, a melyből a köz-
oktatásügyi kormánynyal való tárgyalás czéljából bizottság küldetett ki. 

A közgyűlés — tekintettel arra, hogy a sárosi egyház-
megye kezdeményezésére még 1910-ben tett s az egye-
temes közgyűlés által is elfogadott indítványával azért 
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javasolta az eperjesi Kollégiumnak egyetemmé való kifej-
lesztését, mert egyrészt az új egyetemek felállítása orszá-
gos egyházunk alaptörvényében biztosított főiskola-fen-
tartási jogának érvényesülését érinti, másrészt az egyetemi 
theol. fakultás kérdésének megoldása is — az 1848: XX. 
t.-czikkben biztosított viszonosság elvének mellőzhetetlen 
figyelembevételével — legczélszerűbben s a történelmi fej-
lődés követelményének eleget téve az eperjesi Kollégium-
nak egyetemmé való kifejlesztésével érhető el: az egye-
temes közgyűlést újból felkérni határozza az iránt, hogy 
a közoktatásügyi kormánynál a nagyfontosságú kérdés 
érdemi tárgyalása czéljából, országos és egyházi alkotmá-
nyunkban biztosított jogaink nyomatékos hangsúlyozásával, 
sürgősen közbenjárni szíveskedjék. 

84. (F. K) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 93. pontja 
kapcsán jelenti az elnökség, hogy a vallásoktatásra vonatkozó köz-
oktatásügyi miniszteri intézkedések ügyében az egyetemes közgyűlés 
útján tett felterjesztésre 150,614/1910. sz. rendelettel a panasz tár-
gyává tett konkrét esetek (a tárgy és tanfelügyelőség megnevezé-
sével) közlésére nyertünk felhívást s ez alapon a mult évi egyete-
temes közgyűlés 20. sz. határozatával a püspököket bízta meg azzal, 
hogy a kivánt konkrét alakban tudomásukra jutott sérelmes eseteket 
a miniszteri rendeletre való hivatkozással a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek tudomására adni sziveskedjenek. 

A jelentés tudomásul vétetvén, kiadatik a liptói egy-
házmegye elnökségének azzal a felhívással, hogy az egy-
házmegye 1910. évi február hó 5-ikén tartott rendkívüli 
közgyűléséből idevonatkozólag tett panaszát az egyház-
kerületi elnökséghez intézendő felterjesztésében a kivánt 
konkrét alakban újítsa meg. 

85. (F. K) A mult évi jegyzőkönyv 94. pontja kapcsán jelenti 
az elnökség, hogy a portómentességnek az egyházkerület és egyház-
megyék tanügyi bizottságaira, továbbá számvevőszékeire való kiter-
jesztése tárgyában tett indítványa felett a mult évi egyetemes köz-
gyűlés 166. sz. alatt hozott határozatával napirendre tért azzal az 
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indokolással, hogy a portómentesség ügyében már előzőleg tett 
fölterjesztése elintézést még nem nyert. 

A közgyűlés a szóbanforgó egyetemes felterjesztés 
elintézésének megsürgetésére az egyetemes közgyűlés 
figyelmét felhívja. 

86. (Z. L.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyve 95. pont-
jánál elnökség jelentése, mely szerint a hivatkozott egyházkerületi 
határozatban foglalt feltételnek elég tétetvén, annak értelmében Kis-
poruba leányegyháznak anyásításához az egyházkerület jóváhagyását 
megadta, 

örvendetes tudomásul szolgál. 

87. (Z. L.) A mult évi jegyzőkönyv 96-ik pontja kapcsán 
olvastatott a kassai I. egyház felterjesztése, melyben bemutatott 
vagyonmérlege és 2228 kor. 03 fill. hiánylatot feltüntető költség-
vetése alapján kijelenti, hogy a hitoktatásnak önálló vallástanári 
állás szervezése útján történő ellátását szorgalmazó kerületi hatá-
rozatnak önerejéből még ezidő szerint nem tehet eleget. 

A közgyűlés eddigi álláspontját fenntartva, elvárja a 
kassai hittestvérek hagyományos áldozatkészségétől, hogy 
az ottani két egyház jól felfogott közös érdekében hozott 
kerületi határozatnak — ha kell, nagyobbmérvű áldo-
zattal is — mielőbb érvényt szereznek. 

A kérdést addig is nyilvántartani rendeli. 

88. (Z. L.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 98-ik 
pontja kapcsán tárgyaltatott az egyházkerület elnökségének jelen-
tése, mely szerint 

a Romániában élő hitsorsosaink részére Bukarest központtal 
szervezni tervezett romániai missziói egyház létesíthetése érdekében 
a brassói magyar egyházmegye, főesperese útján, a Romániában élő 
hitsorsosok számbeli adatairól és felekezetközi viszonyairól tájéko-
zódást szerezvén, miután ehhez képest a romániai hívek összeírása, 
a Sára András brassói egyháztag által közvetlen tapasztalás alapján 
beterjesztett megbízható és értékes adatokra való tekintettel, ezidő 
szerint nélkülözhető; másrészt pedig, minthogy romániai hitsorso-
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saink vallási szükségleteinek ellátása az ottani református egyház-
községek keretében bár, de megnyugvást keltöen biztosítottnak 
látszik: ott a külön evangélikus missziói egyháznak szervezése 
ezidő szerint már csak korlátolt anyagi erőnkre s a református egy-
házközségeknek több helyen, így Bukarestben is valósággal magvát 
képező hittestvéreinknek velők a magyarság egységében rejlő érdek-
közösségére való tekintettel is, egyelőre még időelőttinek mutatko-
zik. Ellenben avégből, hogy az ottani hittestvéreink koronként emlé-
keztettessenek anyaszentegyházunk kötelékéhez való tartozóságukra, 
kívánatos Romániában lakó hitsorsosainknak legalább a főbb pon-
tokon egy, az egyetemes egyház megbízása folytán kiküldendő 
brassói magyar egyházmegyebeli lelkész által évenként két ízben 
történő meglátogatása, kinek körülbelül összesen évi 800 koronát 
kitevő útiköltségei és napidíjai, a végzett munkáját feltüntető s az 
ottani hívek által igazolandó utazási napló adatai alapján megálla-
pítva, az egyetemes közalapból lennének fedezendők. 

Az egyházkerület elnöksége a megfelelő intézkedéseket ebben 
az irányban megtette. 

Tudomásul szolgál. 

89. (K> L.) Az 1910. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 34-ik 
pontja kapcsán jelenti a tanügyi bizottság, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter tűzbiztonsági szabályzatára az egyházmegyék-
től beérkeztek a jelentések. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését — miután 
a kérdéses szabályzat a tanítókkal közölve lett, a szükséges 
óvintézkedések megtétettek — tudomásul veszi. 

90. (K L.) Klinczkó János ósvacsákányi tanító fegyelmi ügyé-
ben jelenti az előadó, hogy az ügy folyamatban van. 

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi. 

91. (D. E.) Az egyetemes névtár ügyében (mult évi jegyzőkönyv 
105.) jelenti az előadó, hogy a kérdőívek az egyes egyházaktól és 
egyházmegyéktől visszaérkeztek s azok az egyházkerületre vonatkozó 
adatokkal együtt Hegedűs János névtárszerkesztőnek megküldettek. 

Tudomásul szolgál. 
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92. (D E.) Előadó jelenti, hogy a mult évi jegyzőkönyv 106. 
pontja alatt hozott határozatával az egyházker. közgyűlés az elnök-
séget bízta meg azzal, hogy a tiszavidéki egyházmegye közbenjöt-
tével indítson tárgyalást a nyíregyházi egyházzal a szabolcsi misszió 
kérdésének sikeres megoldása végett. Ezen határozat értelmében a 
tiszavidéki egyházmegye elnöksége a nyíregyházi egyház kiküldöt-
teivel f. évi április hó 11-ikén tanácskozást tartott, melyen megálla-
podás történt arra nézve, mely terület vonandó be a missziói körbe. 

A missziói kör gondozásával és szervezésével megbízott lelkész 
a felettes hatóságtól kapott utasítás értelmében a hívek gyűjtését 
megkezdte, Kálmánházán, Kisvárdán és Tiszalökön istenitiszteletet 
tartott, Kisvárdán hitoktatást végzett és konfirmált. A hívek gyűj-
tése tehát folyamatban van, azonban a szervezkedés legyőzhetetlen 
akadályokba fog ütközni, mivel egyes községeknek Nyíregyházától 
való elcsatolása annak anyagi érdekeit erősen érintené és maguknak 
az egyháztagoknak erős ellenkezésével találkoznék. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a továb-
biakra nézve megbízza az elnökséget, hogy ha a mult évi 
határozat értelmében a sikeres megoldás keresztülvihető 
nem volna, a misszió ellátásáról rnás úton gondoskodjék. 

93. (K L.) Egyházkerület mult évi jegyzőkönyvének 108. pontja 
alatt felvett ama vitás kérdés: szavazhat-e az eperjesi tanítóképző és 
főgimnázium az ugyanottani egyházmegyei e lnökségre? . . . tárgyában 
jelenti az előadó, hogy ez ügy a mult évben az egyetemhez fel-
terjesztetvén, onnan a zsinati bizottsághoz lett áttéve, a honnan 
eddig válasz nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

94. (Sz.J.) Az amerikai ev. hívek gondozása mult évi jegyző-
könyvünk 109. pontja alatt tárgyaltatott s ez alkalommal Rúzsa 
István clevelandi lelkész kérelme az amerikai hívek felkarolása tár-
gyában felterjesztetni rendeltetett az egyetemes közgyűléshez. Egye-
temes közgyűlésünk, mult évi jegyzőkönyvének 170. pontja szerint, 
áttette az ügyet kerületünkhöz s megengedte, hogy az ez ügyben 
szükséges lépéseket mi tegyük meg. 
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Az egyházkerületi közgyűlés a+érdésnek nagy jelen-
tőségét, de egyben nehézségeit ismerve, tudatában van 
azoknak a kötelességeknek, a melyeket az Amerikába sza-
kadt ev. hívek gondozása tekintetében teljesítenie kellene, 
de mielőtt bármely irányú végleges intézkedést jelentő 
határozatot hozna, szükségesnek találja, hogy a kérdés 
tanulmányoztassék, mely czélból felhívja Rúzsa István 
clevelandi lelkészt, hogy úgy ő, mint közbenjárása folytán 
más odaszármazott magyarországi ev. lelkészek együt-
tesen megfelelő s kimerítő jelentést tegyenek az ott levő 
ev. hívek és egyházak állapotáról. Ezeknek beszerzése után 
az amerikai ev. hívek jól felfogott érdekeért, teljes tuda-
tában egyetemes egyházunk kötelességének, minden lehetőt 
el fog követni a mentési munkának sikere biztosításáért. 

95. (K L.) A gömöri egyházmegye Sexty-alap-pénztárának ügyé-
ben a mult évi kerületi gyűlés, jegyzőkönyve 111. pontja alatt hozott 
egyházkerületi' határozata alapján, az egyházkerületi ügyész, úgy is 
mint előadó, a kerület jogügyi és közigazgatási bizottságaiban tár-
gyalt és elfogadott véleményes jelentését beterjeszti tárgyalás alá. 

A közgyűlés beható tárgyalás után a gömöri egyház-
megye határozatát helybenhagyja s az egyházmegyét arra 
utasítja, hogy a Sexty-alap-pénztárt a jövőben az egyház-
megyei pénztáros által kezeltesse, nemkülönben utasítja 
az egyházmegyét arra is, hogy erről az alapítványról a 
szükséges számú alapító-levelet készíttesse el s azt sür-
gősen terjeszsze fel, s alkosson ezen alapítvány kezeléséről 
szabályrendeletet s azt is terjeszsze ide. 

Helyben volt hagyandó az egyházmegyei közgyűlés 
határozata azért, mert magából a végrendeletből úgy szó-
szerinti, mint logikai magyarázattal csak az állapítható 
meg, hogy a Sexty-féle alap a jogosított és kötelezett 
három lelkész által kezelhető, csupán egy lelkész által 
azonban nem kezelhető. A végrendelkező akarata az ide-
vágó anyagi jogszabályok szerint feltétlenül teljesítendő. 
A végrendeletből az örökhagyó akaratától eltérő értelmet 
kimagyarázni nem lehet. Tekintettel arra, hogy az örök-



_154 

hagyó végrendeletében határozottan kijelölt három személyt, 
— (kik egymással szemben anyagi felelősséggel is terhelvék), 
mert hiszen a végrendelet idevonatkozó része: „Executores 
et administratores testamenti erunt tres viri . . . " nem tűr 
meg olyan enyhe magyarázatot, hogy a kijelölt három 
személy közül egy is eljárhat a másik kettő helyett — 
következik az, hogy ezt az alapot a kezelésre jogosított, 
de főként kötelezett három lelkész csak együttesen kezel-
heti, mert hiszen ezen alap kezelésére vonatkozó szabad 
értelmezésnek, t. i. annak, hogy az alap a kijelölt három 
személy közül egy által is kezelhető legyen, határt szab 
a végrendeleti nyilatkozat azon tartalma, melyben a vég-
rendeleti intézkedés felügyeletére és végrehajtására három 
személyt bíz meg anélkül, hogy a személyek számában 
való esetleges változást, főleg kevesbedést megengedné. 
Már pedig a végrendeletek magyarázatánál követendő ál-
talános érvényű szabály az, hogy egy bizonyos jog tar-
talmi köre csak akkor szűkíthető vagy nagyobbítható, ha 
a jogkeletkeztető hatású nyilatkozat — e helyütt a vég-
rendelet — azt kifejezetten megengedi; tekintve azt, hogy 
a végrendelet ilyen klauzulát nem tartalmaz, ma a tény-
leges helyzet és az abból jog szerint való következmény 
csak az lehet, hogy a végrendeletnek ezidő szerint nincs 
végrehajtója és felügyelője; mert hiszen a jolsvai lelkész 
egymagában számításba n e n r jöhet, s így, hogy az alap 
kellő felügyelet alatt álljon s a végrendelkező akarata ér-
vényesülhessen, Egyh. Alkotmányunk értelmében az alap 
kezelése egyedül és kizárólag az egyházmegye egyetemét 
illeti meg, a mely azt megfelelő felügyelet mellett az Egyh. 
Alkotm. 227. §-a alapján gyakorolja is. 

96. (Sz. J.) Székely Gyula előadásában tárgyaltatott a kislom-
niczi lelkésznek a tátraaljai egyházmegyéhez beterjesztett jelentése, 
melynek értelmében: 

A kislomniczi szórványhoz 12 politikai község tartozik, melyek 
közül missziói szempontból ezidő szerint csak Ólubló s kisebb 
mértékben Alsózúgó jöhet tekintetbe, mert a többi községekben 
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vagy nincs evang. hívünk, vagy csak egy-egy evang. lélek található. 
Ólublón 43 hívünk lakik. 

r 

A kislomniczi lelkész az elmúlt évben kétszer tartott Olublón 
istentiszteletet, az úr szent vacsorájának kiosztásával, német és 
magyar nyelven. Végzett ezenkívül két beteggyónást is. 

Vallástanítás czéljából a nevezett lelkész a lefolyt tanévben 
13-szor ment Ólublóra, márczius hó óta a vallástanítás szünetel 
a lelkész súlyos betegsége miatt. A vallástanulók száma 2. Egy 
7- és egy 9-éves, kikkel a lelkész az elemi iskolai tantervben meg-
szabott tananyagot átvette s az ev. híveket házaikban többször 
meglátogatta. 

A hitoktató fizetésének rendezése tárgyában a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter, a kerületi elnökség közbenjárása foly-
tán, f. évi márczius 6-ikán kelt 31,266. számú, a püspök úrhoz 
intézett leiratával Hajts Pál kislomniczi ág. h. ev. lelkész, hitoktató 
illetményét 1912. évi január hó l-jétől kezdődőleg a következő-
képpen állapította meg: jövedelem: 1137 kor. 29 fill.; kiadás: 
140 kor. 08 fill., kiegészítendő tiszta jövedelem 997 kor. 21 fill. 
Az 1600 koronáig való kiegészítés 602 kor. 79 fill.-t tesz ki. Viszo-
nyítva az előbbi megállapításhoz, mely 552 kor. 79 fill.-t tesz ki, 50 kor. 
többlet mutatkozik. Ehhez képest nevezett lelkész részére az 1912. 
év I. felére pótlólag még 25 kor. kifizetendő a rendelkezésére álló 
pénzmaradványból. A miniszter úr tehát a lelkésznek a ólublói 
szórvány ellátásáért 50 kor. fuvardíjat engedélyezett, a hitoktatást 
azonban kongrua szempontjából tekintetbe nem vehette. 

Tekintettel arra, hogy a mult évi közgyűlésünk 112. pontjá-
ban foglaltaknak megfelelően ez a kérdés megoldást nem nyerhe-
tett, előadó indítványozza, szavazzon meg a közgyűlés az 50 kor. 
államsegélyen kívül évi 200 kor.-t a kislomniczi lelkésznek, fuvar-
díj és hitoktatási tiszteletdíj czímén. 

A közgyűlés előadó javaslatának a lehetőség szerinti 
végrehajtását az elnökségre bízza. 

97. (F. K) A liptói egyházmegye bejelentette volt a mult évi 
egyházkerületi közgyűlésnek (egyházkerületi jegyzőkönyv 115. pontja), 
hogy Liptóvármegye kir. tanfelügyelője az 1911. február 28-ikán 
Szentpéteren tartott iskolalátogatása alkalmával a lelkésznek, mint 
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iskolaszéki elnöknek a látogatásnál való jelenlétét megakadályozta, 
ugyancsak az esperesség orvoslást kért a felsőbb egyházi hatósá-
gok közbejöttével. Az egyházkerületi közgyűlés a panaszt tudomá-
sul vette s elhatározta, hogy az esetet az egyetemes közgyűlésnek 
bejelentvén, azt felkéri, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz intézendő felterjesztésben az ügy megvizsgálását 
és ennek eredményéhez képest orvoslást kérjen. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára azt 
határozta, hogy az orvoslást az egyházkerület útján maga az iskola-
szék kérje. 

Az esperes közölte az egyetemes közgyűlés ezen határozatát 
a szentpéteri lelkészi hivatallal, a mely azonban ezen ügyben to-
vábbi lépéseket nem tett. 

i 

Tudomásul szolgál. 

98. (K. G.) Vonatkozással a mult évi egyházkerületi közgyűlés 
116. jegyzőkönyvi számú határozatára, a melyben az egyházkerület 
a Czékus-család kérelmére Czékus István püspök síremlékének át-
helyezésére, s annak alsó részén, immár hozzákölíözött hitvestársa 
emlékezetének megörökítésére engedélyt adott, az áthelyezés költ-
ségeit elvállalta és a munkálatok végrehajtásával a rozsnyói egyház 
elnökségét megbízta, olvastatott a rozsnyói egyház lelkészének, 
Terray Gyula udvari tanácsos, főesperesnek jelentése, mely szerint a 
szükségelt intézkedések a család képviselőjének, dr.4 Czékus Miklós 
katonai főtörzsorvosnak közbejöttével megtétettek, a munka meg-
kezdetett, de a szakértő vállalkozó költségszámláját, a munkálat 
nagyságáról biztos tájékozódása nem lévén, csak utólag nyújthatja be. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul 
veszi és a rozsnyói egyház elnökségét, a költségek gon-
dos ellenőrzése mellett, a síremlék áthelyeztetésével és a 
sírfelirat elkészítésével újból megbízza. 

\ 

99. (K. G.J A mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 
120-ik pontjánál előadó jelenti, hogy a szepesvárosi és a tiszavidéki 
egyházmegyéknek az egyházkerület által felterjesztett kérelmére az 
egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez oly 
értelmű felterjesztést intézett: 1. hogy az 1908. évi 46. t.-czikkben 
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biztosított tandíjkárpótlások sürgősen utalványoztassanak ki mind-
azon egyházi elemi népiskoláinknak, a melyek arra igényt tartottak, 
de államsegély-kérvényük eddigelé még nem intéztetett el; továbbá 
2. hogy az elerni népiskoláinkban az egyes tanulók után fizetett, 
vagy természetben szolgáltatott vagy ledolgozott összes termény-
beli és dologi járulékokért is, a melyek tandíj természetével birtak, 
s most a tanítás ingyenessége miatt többé nem szedhetők, mint 
bevételi csökkenésért, a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1908. 
évi 46. t.-cz. 3. §-a értelmében iskoláinknak állami kárpótlást adjon. 

Tudomásul szolgál. 

100. (Z. L.) A mult évi jegyzőkönyv 121 -ik pontja kapcsán a 
brassói magyar egyházmegye főesperese ismertette egyházmegyéje 
f. évi közgyűlésének vonatkozó határozatát, mely szerint a felmerü-
lendő költségeknek az egyházkerület által fedezése mellett kérik 
előzetesen az 1895. évi 39,210. sz. vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri rendelet visszavonásának és nevezetesen annak kieszközlését, 
hogy egyházkerületünknek lehetővé tétessék az ország erdélyi részé-
ben, ott, a hol magyar evangelikus híveinknél szükségesnek mutat-
koznék, ezek lelki szükségleteiről a brassói magyar egyházmegye 
területén kívül is gondoskodhatni. 

Püspök indítványára 
a közgyűlés a fogarasi magyar hitsorsosok szervezkedési 
kérelme tárgyában teendő további lépésektől, az ország 
erdélyi részeiben levő szász testvéregyház érzékenységé-
nek kimélése s a közegyházaink érdekében kívánatos jó 
viszonynak ápolására tekintettel, magyar hitsorsosaink val-
lásos és lelki szükségleteinek a szász testvéregyház által 
magyar nemzeti szempontból is megnyugvást keltő kielé-
gítésének reményében ezúttal eltekint és ottani magyar 
hittestvéreink jogos és méltányos igényeinek kielégítését a 
szász egyházi konzisztorium atyafiságos jóindulatába ajánlja. 

101. (D. E.) Jelenti az előadó, hogy a kerület mult évi jegyző-
könyvének 123. pontja alatti határozata értelmében 

a reverzálisokkal űzött lélekvadászat megszüntetése érdekében 
a vonatkozó törvény megváltoztatása és a házasságkötési tanúsít-

8 
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ványon a gyermekek vallására vonatkozó megjegyzés feltüntetése 
iránt az egyetemes közgyűléshez felírt, a mely az utóbbi indít-
ványt jegyzőkönyvének 168. pontja szerint nem fogadta el, a rever-
zálisokat és kapcsolatosan az áttéréseket illetőleg pedig 162. jegyző-
könyvi pontja alatt úgy határozott, hogy kérvény intéztessék a 
kereskedelmi miniszterhez, hogy az áttérések- és reverzálisadásokra 
vonatkozó részletes adatok az országos statisztikai közlemények-
ben tétessenek közzé, vagy hogy engedtessék meg, hogy a statiszti-
kai hivataltól mi magunk szerezhessük be a részletes adatokat. 

Tudomásul szolgál. 

102. (F. K) Bemutattatott az árvanagyfalusi ág. h. ev. egyház 
felebbezése az árvái egyházmegye elnökségének f. évi márczius hó 
26-ikán 170. sz. a. hozott azon határozata ellen, melylyel ez az 
egyházkerületi elnökség által az egyetemes egyház jogügyi bizott-
ságának véleménye folytán hozzá illetékes eljárás végett leküldött, 
Klein Mihály árvanagyfalusi kántortanító elleni ügyben az E. A. 
359. §-ának e) pontjában megállapított hatáskörénél fogva a vizs-
gálat elrendelését mellőzte. 

Az egyházkerületi közgyűlés az árvanagyfalusi ág. h. 
ev. egyház felebbezését visszautasítja, mert az E. A. 420. 
§-a taxative felsorolja azokat a végzéseket, a melyek ellen 
felebbezéssel élni lehet, ezek között pedig a 359. § alap-
ján hozott határozatok nem foglaltatnak. Kétségtelen tehát, 
hogy a panasz elutasítása vagy a vizsgálat elrendelése 
tárgyában hozott határozat elleni felebbezés ki van zárva, 
és így a benyújtott felebbezést már az egyházmegyei elnök-
ségnek kellett volna az E. A. 421. §-ának 3. bekezdése alap-
ján visszautasítania. 

103. (D. E.) Tárgyalás alá került a tiszavidéki egyházmegye 
felterjesztése alapján a varannómezei iskola államosításának az ügye. 

A közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye 1912. évi 
június hó 18-ikán tartott közgyűlésének a varannómezei 
iskola állami kezelésbe leendő átengedését tárgyazó hatá-
rozatát jóváhagyja s felhatalmazza a püspököt, hogy az 
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529/912. sz. a. a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
intézett felterjesztésében közölt feltételek megóvásával az 
átadást foganatosítsa. 

104. (F. K) Újházy József és neje szül. Priessnitz Zsófia 
1867. október 20-ikán Budaméren kelt s Máday Károly püspök által 
1867. deczember 6-ikán záradékolt alapítványi oklevélben a buda-
méri anyaegyházközség részére - budaméri birtokaikra bekebelezett 
jelzálogi biztosítással — a következő alapítványt tették: 

I. A budaméri ev. lelkésznek évenkint 600 frt, 
„ n a a 20 hold szántóföld, 
n n a a 12 bécsi-ö hasogatott tűzifa, 
a a n a nyaranta 3 tehén legeltetése, 
v a n n rendes lakás a szükséges gazda-

sági épületekkel. 
II. A budaméri tanítónak évenkint 300 frt, 

a u n 6 hold szántóföld, 
n a a 6 bécsi-öl hasogatott tűzifa, 
M II II lakás egy külön tanteremmel, 

„ „ egy tehén legeltetése. 
/ 

III. A budaméri ev. templomnak az alatta levő Ujházy-család 
sírboltjának főképeni jókarban tartására és a lelkész és tanító épü-
leteinek jókarban tartására évenkint 300 frt. 

A beltelek és a földek kihasítva, külön okirat által átírattak. 
/ / 

Az évi járulékokat ezideig az Ujházy-örökösök, jelenleg Ujházy 
Iván és Újházy László évenként szolgáltatták ki. 

Újházy Iván a sárosi egyházmegyének, mint az alapítványi okirat 
szerinti alapítványi hatóságnak ajánlatot tett, mely szerint hajlandó 
a fenti évi járulékokat egyszersmindenkorra 60,000 kor. tőke-
összegben megváltani. A sárosi egyházmegye 1911. évi rendes köz-
gyűlése 19. jegyzőkönyvi pont alatt tárgyalta az ajánlatot, s egyrészt az 
egyházmegyei ügyésznek adta ki véleményezés végett, másrészt meg-
bízottakat jelölt ki oly czélból, hogy ezek a budaméri egyházköz-
séget hallgassák meg az ajánlat tárgyában s igyekezzenek velők a 
kérdést békés úton megoldásra juttatni. 

Az ügyész kedvező véleményezése után a budaméri egyház-
község közgyűlése 1911. július hó 31. és 1911. október hó l-jén tár-

8* 
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gyalta az ajánlatot s az első közgyűlés azt elutasítván, a második 
közgyűlés — melyen az alapítványi főhatóság képviseletében Geduly 
Henrik püspök is résztvett — felajánlott 60,000 koronával szem-
ben 68,890 kor. összeggel az ajánlatot elfogadta. 

Az 1912. évi sárosi egyházmegyei közgyűlés abból a szem-
pontból indulván ki, hogy a jelen esetben alapítványról van szó, 
az ügy előkészítésének felülbírálatát, valamint a hozandó határo-
zatot az E. A. 227. §-a és illetve az egyetemes alapítványi szabály-
rendelet értelmében fogta fel. E jogforrásokhoz alkalmazkodva, 
megállapította, hogy a törvény és az alapítványi szabályrendelet 
értelmében az érdekeltek és az ügyész előzetesen meghallgattattak 
és hogy az alapítványi oklevél eme szavai szerint: „Jelen alapít-
ványunkat a sáros-zempleni esperesség és közvetve a tiszai egyház-
kerület felügyelete, oltalma és védelme alá helyezzük" — alapít-
ványi hatóságul első fokban a sárosi egyházmegye közgyűlése 
tekintendő. Ez alapon hozatott meg a mellékelt esperess. határozat. 

Az egyházmegyei közgyűlés a bemutatott határozat meghoza-
talára illetékes volt. A mi pedig a határozat érdemi részét illeti, 
igazolva van, hogy egyrészt az évi járulékok kiszolgáltatása, külö-
nösen pedig a közös templom-kápolna használata, annak jókarban 
tartása stb. körül az örökösök és a gyülekezet között a magasabb 
egyházi szempontból kerülendő súrlódás napirenden volt; a buda-
méri egyházközség a kápolna kicsinysége és sírboltnak való hasz-
nálata miatt amúgy is templomépítés kényszerhelyzete előtt áll; 
végül a 4%-ka l számított megváltás, valamint a szolgalmi jognak 
a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó hiteles becslés alapján való 
megváltása az egyházközség érdekeit hátrányosan nemcsak hogy 
nem befolyásolja, de emberi számítás szerint módot nyújthat arra 
is, hogy idővel a jövedelemfölöslegből a gyülekezet számottevő 
tartaléktőkére tehessen szert. 

A sárosi egyházmegye véghatározatát Hamborszky Bertalan 
budaméri egyházfelügyelő és 20 társa az egyházkerületi közgyűlés-
hez intézett felebbezéssel támadta meg a következő indokok alapján : 

aj a budaméri egyházközség és az Újházyak között az alapít-
vány megváltása iránt létrejöttnek állított egyezség voltaképpen 
létre nem jött, azt egyetlen egyháztag sem írta alá; 

b) hogy nem hallgattatott meg az egyházközség; 



_161 

c) hogy az alapítvány az alapító-levél szavai szerint örök időkre 
szól, örökös teherként telekkönyvileg bekebeleztetett; 

d) hogy a mindenkori lelkészt az alapítók családja iránt ima-
mondás kötelezettsége terheli; 

e) a jelzálogilag biztosított évi járulék biztosabb, gyümölcsö-
zőbb, gazdaságosabb, mint a koczkázatnak, veszélynek kitett s csak 
4%-ot kamatozó megváltási összeg (válság, sikkasztás, bukás gya-
kori eset); 

f ) hogy a mostani kápolna építéséhez a gyülekezet is hozzá-
járult, tehát arról nem mondhat le; 

g) hogy az elégedetlen hívek a ref. vallásra áttérni szándékoznak; 
h) különben is minden évi járulék vagy bármilyen alapítványi 

összeg kezelésére az egyházközség pénztára illetékes. 
Mindezek alapján a megváltás tárgyában az egyházmegyei köz-

gyűlés által elfogadott egyezség-tervezet jóváhagyásának megtaga-
dását kérik. 

Az ügy egyrészt hivatalból, másrészt a budaméri hívek felebbe-
zése folytán is a jelen egyházkerületi közgyűlés napirendjére sza-
bályszerűen kitűzetvén, végelintézést igényel. 

Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a sárosi 
egyházmegye f. évi rendes közgyűlésének, mint alapít-
ványi hatóságnak, a budaméri Újházy-féle alapítvány meg-
váltása tárgyában 26. jegyzőkönyvi pont alatt hozott s az 
egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása alá hivatalból fel-
terjesztett határozatát indokainál fogva, valamint a határozat-
nak megfelelően szerkesztett s ugyancsak hivatalból be-
mutatott egyezség-tervezetet jóváhagyja, utóbbit azzal a 
pótlással, miszerint az egyezség szövegének 10. pontjá-
hoz még bevétessék a következő rendelkezés: „Jelen jog-
ügylet után esetleg kiszabandó kincstári illeték kizárólag 
Újházy Iván urat terheli; őt terheli a jogügylet bejelen-
tési kötelezettsége is". 

Hamborszky Bertalan és társai felebbezésében foglalt 
kérelemnek hely adható nem volt, mert 

az ügyiratok tanúsága szerint az érdekelt budaméri 
egyházközség a megváltás tárgyában 1911. július 31. és 
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október 1-jei közgyűlésben alkotmányszerűen meghall-
gattatott, mert az Egyh. Alk. és az alapítványi szabály-
rendelet az örök időre szóló s évi járulékokból álló alapít-
ványok megváltását bizonyos körülmények fenforgása esetén 
— a mi a jelen esetben is beállott — megengedik; mert 
a lelkészt és tanítót a megváltás ténye fel nem menti az 
alapítványi oklevélben körülírt kötelezettségek további tel-
jesítésétől ; mert a 4%-kal kamatozó megváltási összeg 
éppen olyan gazdaságos és biztos, mint az eddigi évi 
járulékok, sőt esetleg magasabb kamatoztatás mellett elő-
nyösebb; és mert ha való is, hogy az eddigi kápolna 
építéséhez a budaméri hívek hozzájárultak, ennek ellen-
értékét a templomépítésre tőkében kiadott megváltási összeg 
időközi kamatai fedezik; végül, mert a budaméri hívek 
belátván azt, hogy az egyházi hatóságok teljes pártatlan-
sággal s kizárólag az egyházközség érdekeit tartva szem 
előtt, hozták meg határozataikat, — az indokolatlan elé-
gedetlenséget mellőzve — belátják azt is, hogy jogsza-
bályaink értelmében a budaméri egyházközség alapítványi 
hatóságnak tekinthető nem lévén, a megváltási összeg ke-
zelésével sem bízható meg. 

105. (K L.) Tárgyalta az egyházkerület közgyűlése Algöver 
Andornak, az IFJÚ ÉVEK czímű ifjúsági lap szerkesztőjének a lap 
anyagi és erkölcsi támogatása iránt az egyházkerülethez intézett 
kérelmét. 

Az egyházkerület közgyűlése arra való tekintettel, hogy 
a serdülő nemzedék számára protestáns szellemű ifjúsági 
lapra szükség van, figyelemmel továbbá arra, hogy az 
IFJÚ ÉVEK czímű ifjúsági lap eddigi számai biztatóknak 
látszanak abban a tekintetben, hogy helyes irányban és 
evangélikus ifjú nemzedékünk szellemi igényeinek meg-
felelő lappá nőheti ki magát; figyelemmel másrészt az 
egyházkerület sok oldalról igénybevett anyagi erejére: 
az IFJÚ ÉVEK támogatására egyelőre egy évre terjedő 
hatálylyal egyszáz korona évi segélyt szavaz meg. Egy-
idejűleg megbízza az egyházkerületi iskolai bizottságot, 
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hogy a lapot figyelemmel kisérje s tapasztalatairól tegyen 
jelentést a jövő évi közgyűlés elé. Végül felhívja a kerü-
leti közép- és polgári iskolák tantestületeinek figyelmét e 
lapra azzal, hogy azt növendékeik figyelmébe ajánlják. 

106. (F. K) Tárgyaltatott a tátraaljai ág. hitv. evang. egyház-
megye 1912. évi június hó 5-ikén tartott közgyűlésének 15. számú 
határozata, melylyel a késmárki egyházközséget, annak előterjesztett 
kérelme folytán, felhívta, hogy Buchalla Gyula és Progner Lajos 
egyházközségi tanítók javadalmának elődeik javadalmánál kisebb 
összegben való megállapításának okait igazolja. Az egyházmegyei 
elnökség fel hatalmaztatott, hogy az előterjesztendő kérelmet az 
egyházkerületi közgyűléshez felterjeszsze az intézkedés jóváhagyása 
és az 1911. évi közgyűlés 118. számú határozatának hatályon kívül 
való helyezése végett. 

Olvastatott a késmárki egyházközségnek az előbb említett 
egyházmegyei határozat értelmében tett és 1912. június 26-ikán 
kelt jelentése, valamint a tátraaljai egyházmegye elnökségének 1912. 
június 28-ikán kelt jelen felterjesztése. 

Az egyházkerületi közgyűlés nem tartja ugyan helyes-
nek Késmárk egyházközség azon eljárását, hogy a két 
tanítói állás betöltése iránt a mult évi közgyűlés 118-ik 
pontjában körülírt utasítás teljesítése előtt, sőt egyenesen 
ezen határozat ellenére leszállított javadalmazással intéz-
kedett, mégis tekintettel arra, hogy az eredeti javadalmazás 
fentartása az egyházközség elviselhetetlenül súlyos meg-
terheltetését vonná maga után; tekintettel arra is, hogy a 
kisebb javadalmazás ellen sem a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, sem utólag az egyházmegye kifogást nem tesz-
nek, a megválasztott két tanító pedig állását leszállított 
javadalmazás mellett elfogadta és betölti; — tekintettel 
végül arra is, hogy az egyházkerület az országos törvények 
és alkotmányunk megtartásának ellenőrzése mellett különös 
súlyt helyez a béke, az eredményes munka s az egyház-
községek életfolyamatának zavartalan biztosítására, — miért 
is a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 118. pontja alatt 
hozott határozatától ezúttal és kivételképpen eltekint, a 
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késmárki egyházközség azon intézkedését, melylyel a nyug-
díjazás folytán megüresedett két tanítói állást meghívás 
útján f. évi január 28-ikán 1200 kor. törzsfizetéssel s tör-
vényileg meghatározott járulékokkal betöltötte, jóváhagyja 
s felhatalmazza a püspököt, hogy az augusztus 6-ikán 
felveendő új javadalmi jegyzőkönyvek kiállítása s ezek-
nek alapján a két tanítói állás végleges betöltése iránt 
intézkedjék. 

107. (K L.) Előadó bemutatja a „Magyarhoni evang. lelkész-
egyesület alapszabályait", miket a tegnapi napon megalakult egyház-
kerületi lelkészegyesület közgyűlésében behatóan tárgyalt s módo-
sítások mellett elfogadott, s miket ezen módosított alakban a ker. 
közgyűlésnek elfogadásra ajánl. 

Az egyházkerületi közgyűlés, a bemutatott alapszabá-
lyokat, a kerületi lelkészegyesületnek alakuló-közgyűlése 
jegyzőkönyvében részletesen felsorolt módosításával elfo-
gadja, a maga részéről jóváhagyja, az egyetemes közgyű-
lésnek elfogadásra ajánlja; örömmel üdvözli a magyar-
honi ev. egyetemes egyház lelkészeinek azon nemes törek-
vését és elhatározását, hogy az egyház belső építésének, 
a lelkészi-kar szellemi, erkölcsi és anyagi érdekeinek, az 
evang. vallásos érzület élesztésének, a világiakkal együttes 
és egyetértő szellemben közreműködése szempontjából, 
czéljából, az Egyh. Alkotmány alapján — alapszabály-
szerüleg szervezett magyarhoni evang. lelkészegyesületet 
alkossanak; örömmel veszi tudomásul az egyházkerületi 
lelkészegyesületnek a püspök elnöklete alatt megalakulását, 
s midőn ez egyesületet örömmel üdvözli, azt a gyüleke-
zetek és egyesek meleg pártfogásába is ajánlja. 

108. (D. E.) Tárgyalás alá került a Tiszavidék felterjesztése 
alapján a beregszászi misszió szervezésének ügye. A Beregszászon 
és vidékén lakó ág. hitv. evangélikusok ugyanis Bortnyik György 
kölesei lelkész kezdeményezésére, f. évi május 5-ikén a reform, 
templomban tartott istenitisztelet után gyűlést tartottak, a melyen 
az egybegyűltek elhatározták, hogy „beregszászi ág. hitv. ev. missziói 
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kör" czímén missziói egyházi körré alakulnak. Ez alkalommal 
azon javaslatot fogadták el, hogy a nagygeresdi szerződés értelmé-
ben egyesülnek a beregszászi ref. egyházzal oly módon, hogy az 
ott helyben szokásos egyházi adót fizeti minden evang. egyháztag, 
úgy, hogy fele a ref. egyházat, másik fele a kölesei egyházat illeti, 
a melyhez tartoznak, a lelkész költségeinek a fedezésére. A bereg-
szászi ref. egyház ennek fejében, a nagygerendi szerződés értelmé-
ben, templomát és temetőjét használatra átengedni tartozik és az 
egyházi szolgálat igénybevétele esetén az evangélikusokat a refor-
mátusokkal egyenlő elbánásban részesíti. Ugyanakkor megválasz-
tották a felügyelőt és egyháztanácsot s elhatározták, hogy a kölesei 
lelkész évenkint kétszer, május első és október utolsó vasárnapján 
tartson ott istenitiszteletet és hogy a konfirmandusokat ő oktassa. 

A tiszavidéki egyházmegye örömmel fogadta az evangélikusok 
tömörülését, a missziói kör helyett, a lélekszámra való tekintettel, a 
fiókegyház elnevezést helyesebbnek találta és beleegyezését adta 
ahhoz, hogy Beregszász, mint Kölese fiókegyháza, az említett fel-
tételek mellett „csatlakozott" viszonyba lépjen a beregszászi reform, 
egyházzal. 

A kerületi közgyűlés örömmel látja a Beregszászon 
és vidékén lakó evang. hívekben az evang. öntudat ébre-
dését és azoknak egyházi szervezetté való tömörülését. 
Jóváhagyólag tudomásul veszi az eddig történteket és 
felhívja a fiókegyházat, hogy a református egyházzal való 
megállapodásáról szóló egyezséget a maga útján jóvá-
hagyás végett terjeszsze fel. 

109. (F. K) Tárgyaltatott az árvái egyházmegye háztartásáról 
szóló, az egyházmegye ezévi rendes közgyűlésének 17. számú hatá-
rozatával elfogadott és jóváhagyás végett felterjesztett szabályrendelet. 

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott és az 
Egyh. Alk. rendelkezéseinek megfelelő szabályrendeletet 
jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátva az egyház-
megyének visszaadni rendeli. Felhívja azonban az egyház-
megyét, hogy a módosított 1904. évi szabályrendeletet a 
kerületi elnökségnek mutassa be. 
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110. (F. K) Olvastatott a sárosi egyházmegye 1912. évi köz-
gyűlésének 41. számú határozata, a melyben arra kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy az egyházegyetem útján intéztessék felterjesztés a 
vallás- és közoktatásügyi kormányhoz aziránt, hogy a minisztérium 
intézzen rendeletet a katonai hatóságokhoz a hadsereg, honvédség 
és csendőrség kötelékébe tartozó ág. hitv. ev. egyének egyházi 
adófizetési kötelezettsége tárgyában. 

Tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1911. május 30-ikán 61,126. sz. a. és 1911. évi 
október 17-ikén 122,813. szám alatt kelt és a cs. és kir. 
hadtestparancsnokságokhoz és a m. kir. honvédkerületi 
parancsnokságokhoz intézett rendeleteiben arról értesítette 
a katonai hatóságokat, hogy a hadseregnek, honvédségnek, 
csendőrségnek aktiv katonai tisztjei és tisztviselői, a 
mennyiben a református egyházhoz tartoznak, jogok és 
kötelességek tekintetében ugyanazon egyház polgári tag-
jaitól nem különböznek és így az egyházi adó fizetésére is 
kötelezve vannak, az egyházkerületi közgyűlés felkéri az 
egyetemes közgyűlést, hogy a kormánynál hasonló értelmű 
rendeletnek az ág. hitv. ev. egyházra vonatkozóan való 
kiadását kérelmezze. 

111. (Sz. J.) Tárgyaltatott a liptói egyházmegye felterjesztése, 
mely szerint a Zsedényi-alapítványból évenkint 10 ösztöndíj osztatik 
szét a kerület tanítói között s ezen elosztás úgy történik, hogy 
tanítóinak nagy száma miatt a gömöri egyházmegye két ösztöndíjat 
kap, míg Árva egyházmegye kilencz tanítója az ösztöndíjak kiosz-
tása czéljából, kerületi közgyűlési határozattal, a liptói egyház-
megyéhez csatoltatott s megállapíttatott az, hogy a liptói egyház-
megye 59 tanítója közül egy-egy két egymásután következő évben 
kapja az ösztöndíjat s a harmadik évben az árvái egyházmegyéhez 
tartozó tanító. A liptói tanítóság ezt a beosztást aránytalannak, 
magára sérelmesnek találja s kéri a kerületi közgyűlést, válaszsza 
el az árvái tanítóságot a liptóitól s csatolja a hegyaljai esperességhez, 
mivel így az árva - hegyaljai esperességek összesen 27 tanítója 
még mindig jóval kevesebb, mint a liptói egyházmegyében levők 
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s így egyik évben árvái, a másik két évben hegyaljai tanító részesül-
hetne az ösztöndíjban. 

A közigazgatási és jogügyi bizottság javasolja, hogy mivel 
ennek a kérdésnek elintézése, illetőleg a Zsedényi-féle ösztöndíj kiosz-
tása már régen a kerületi elnökség hatáskörébe tartozik, kérje fel 
a kerületi elnökséget, hogy az — méltányolva a liptói tanítók 
kérésének jogosultságát — a kérvényt saját hatáskörében elintézze. 

A közgyűlés a közigazgatási és a jogügyi bizottság 
javaslatát magáévá téve, azt határozattá emeli. 

112. (Z. L.) Olvastatott a liptói egyházmegye f. évi köz-
gyűlése jegyzőkönyvének 40-ik pontjában foglalt felterjesztése a 
mult évi kerületi gyűlés 20-ik jegyzőkönyvi pontja alatt hozott, 
az alsóbbfokú egyházi és iskolai hatóságoknak a felsőbbekkel való 
érintkezésében a magyar nyelv kötelező használatát elrendelő kerületi 
közgyűlési határozatnak megváltoztatása tárgyában. 

Püspök előterjesztésére, mely szerint a liptói, szóbanforgó, fel-
terjesztés a közigazgatási és jogügyi bizottságoknak néhány tagjá-
ból és a liptói egyházmegye képviselőiből alakult ad hoc bizottság 
előtt tárgy altatván, a bizottság a liptói egyházmegye főesperesének 
nyilatkozata folytán az ügynek felvilágosítás alakjában elintézése 
végett annak az egyházkerület elnökségére bízását hozta javaslatba: 

a közgyűlés az ügy elintézésének ezt a módját hatá-
rozattá emeli. 

113 . (Sz.J.) Elnökség jelenti, hogy az 1911. évi egyházkerületi 
közgyűlés 8. számú határozatával a püspöki irodában 2400 kor. 
törzsfizetés és 500 kor., illetve jelenleg 600 kor. lakásbérre] egy 
rendszeresített állást szervezett, melyre Rozsonday József irodasegédet 
választotta meg oly módon, hogy a legközelebbi közgyűlés lesz 
hivatva az állásnak megfelelő czímet adni már azon oknál fogva is, 
hogy a megválasztott az egyet, nyugdíjintézetnek is tagjává lehessen. 

A közgyűlés a megválasztott Rozsonday Józsefnek 
az elnökség által javasolt „püspöki misszionárius" czímet 
adja, s az egyetemes nyugdíjintézetbe való felvétele végett 
a szükséges intézkedéseket megteszi. 
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114. (Sz.J.) Elnökség jelenti, hogy áldott emlékű Zelenka Pál 
püspökünknek halhatatlan nevét megörökítendő, Miskolczon emléket 
kiván állítani, e czélböl megbízta Szent-Ivány József kerületi jegy-
zőt e nemes czélra való gyűjtéssel. Kerületi jegyző jelenti, hogy a 
gyűjtés megindult s a nemesszívű adakozók jóvoltából eddig 1072 ko-
rona Íratott alá s 692 korona fizettetett be kezeihez, mely összeget 
az egyházkerületi pénztárba, megfelelő nyugta ellenében befizette. 

Javasolja, mondjon hálás köszönetet a közgyűlés az áldozat-
kész adakozóknak adományaikért. Bízza meg a befolyt és még be-
folyandó pénzösszeg kezelésével további intézkedésig az egyház-
kerületi pénztárt, egyben hívja fel mindazokat, kik aláírt adományaikat 
még be nem fizették vagy a kik adakozni kívánnak, az e czélra 
szánt adományaikat az egyházkerületi pénztárba, a czél megjelölé-
sével, beküldeni sziveskedjenek. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz s örömét fejezi 
ki a gyűjtés ily sikeres keresztülvitelén. 

115. (K G.) A durándi és a kölesei egyház hálás köszönetét 
fejezi ki a tűzkár-gyűjtésből nyert segélyért. 

Tudomásul szolgál. 

116. (Z. L.) Olvastatott a tátraaljai és gömöri egyházmegyék 
f. évi közgyűlései jegyzőkönyvének XXXIX, illetőleg 17. pontja a 
lelkészválasztási szabályrendelet 31. §-ának olyaténkép leendő módo-
sítása tárgyában, hogy bizonyos számú választó kívánságára a vá-
lasztás titkos módon is végrehajtható legyen. 

A közgyűlés a kérdést egyetemes szabályrendelet vagy 
zsinati törvényhozás útján szabályozandónak nyilvánítja, 
mivégből a két egyházmegyei határozatot megfelelő intéz-
kedés végett az egyetemes gyűlés útján a zsinati bizottság 
elé juttatni rendeli. 

117. (Sz.J.) Tárgyaltatott a tátraaljai egyházmegye bejelentése, 
mely szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. évi 142,302. 
számú leiratában Alexy Ervin rókusi kántortanító fizetését évi 483 ko-
ronával egészíti ki 1000 koronára és tandíjpótlékul évi 132 koro-
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nát biztosít neki, tehát az egyházközség az államtól összesen 615 ko-
rona segélyt kap iskolájára, vagyis annyit, a mennyit kért. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

118. (Sz. J.) Tárgyaltatott a tátraaljai egyházmegye felterjesz-
tése az alsólechniczi missziói körnek gyámolítása tárgyában. Az 
egyházmegye, tekintettel arra, hogy a kerület az alsólechniczi egyházat 
missziói körnek deklarálta s azt az egyházmegye támogatni nem 
képes, az egyházat a pusztulástól megóvandó, kéri a kerületi köz-
gyűlést, hogy az alsólechniczi missziói kört a többi missziói körök-
höz hasonló támogatásban részesítse, el akarván kerülni a Gusztáv 
Adolf-egylettől pastorisatió czéljaira kapott segélynek a tanító fize-
tésére való fordítását. Egyben kéri, hogy ezentúl a Gusztáv Adolf-
egylet segélyeit ne közvetlenül az érdekelteknek, hanem az egyház-
megyei pénztárnak küldje be az esperességi elnökségnek egyidejű 
kiértesítése mellett. 

Előadó javasolja, hogy a tátraaljai egyházmegye abbeli ké-
relmét, hogy az alsólechniczi missziói kör véglegesen szerveztessék, 
mivel semmi közelebbi s a végleges szervezés kimondásához szük-
séges adatokkal nem támogatja s mivel más, népesebb missziói 
körök vannak jelenleg végleges szervezés alatt, melyek a kerületet 
anyagilag nagy mértékben lekötik, a közgyűlés ezidő szerint nem 
teljesítheti, hanem utasítja a tátraaljai egyházmegyét kellő módon 
felszerelt ebbeli kérelmének újbóli beadására, addig is a közalap 
támogatásába ajánlja az alsólechniczi missziót. 

Az egyházmegye azon kérelmét pedig, hogy a Gusztáv Adolf-
egyleti segélyek a missziói kör javára tőkésíttessenek, a kerületi 
gyámintézet hatáskörébe utalja. 

A közgyűlés előadó javaslata értelmében határoz. 

119. (Sz. J.) Elnökség jelenti, hogy az egyházközségek hiva-
talos pecsétjeinek feliratát, alakját egyöntetűen megállapítani kívánja. 

Közgyűlés elhatározza, hogy az egyházközségek pe-
csétjeik lenyomatának a püspökhöz való beküldésére uta-
síttassanak. 
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120. (D. E.) Olvastatott a Tiszavidéknek azon indítványa, 
hogy a mennyiben szomorú tényként megállapítható, hogy a nagy-
péntek protestáns s általában keresztyéni nagy jelentősége a köz-
tudatban mindinkább elhomályosul, nem lévén megünneplése tör-
vényhozásilag biztosítva, az egyházkerületi, illetve az egyetemes köz-
gyűlés szerezzen törvényes biztosítékot arra, hogy a vasárnapi 
munkaszünet nagypéntekre is kiterjesztessék. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja s pártolólag 
terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez. 

121. (D. E.) Olvastatott folytatólag a Tiszavidéknek azon indít-
ványa, hogy a mennyiben a tanügyi kormánynak „alkoholellenes" 
napok elrendelésével is az alkohol elleni elismerésreméltó küz-
delme csak akkor járhat eredménynyel, ha a vasárnapi korcsmazárás 
elrendeltetik, hasson oda az egyházkerület az egyházegyetem útján 
a kormánynál, hogy a vasárnapi korcsmazárás elrendeltessék. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja s pártoló aján-
lattal terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez. 

122. (F. K) Olvastatott a gömöri egyházmegye 1912. évi 
közgyűlésének 39. sz. határozata, melylyel kéri, hogy az 1911. évi 
kerületi közgyűlés 117. sz. határozata változtattassék meg és mon-
dassák ki, hogy a derencsényi lelkész Eszterényben és Pápócson 
évenként 6—6 vasárnapon istenitiszteletet tartani köteles. 

Az egyházkerület mult évi közgyűlésének 117. jkvi 
pontja alatt hozott határozatához ezúttal is ragaszkodik, 
mert nem lát fennforogni azóta sem oly nyomatékos okot, 
a mely a régi szokás és gyakorlat megváltoztatását az 
érdekelt egyházközségek egyező akaratának hiányában 
indokolná. Kifejezi azonban azt az óhaját és reményét, 
hogy az egyházmegye elnöksége a lelkészválasztási eljárás 
folyamán saját jogkörében módot talál az ellentétes érdekek 
békés kiegyenlítésére. 

123. (Z. L.) Elnökség előterjesztésére: a hegyaljai egyházmegye 
f. évi közgyűlésének jegyzőkönyve XII. pontjában előterjesztett az 
a kérelme, hogy Borsodvármegye legközelebb megüresedő tan-



felügyelői állására nevezett vármegye hitfelekezetünkhöz tartozó segéd-
tanfelügyelőjének kinevezése érdekében a ker. gyűlés lépjen közbe, 

a napirendről levétetett. 

124. (Sz. J.) Tárgyaltatott a szepesi városi egyházmegyének 
felterjesztése a nagysolymári elemi iskola államosítása ügyében. Az 
egyházmegye jegyzőkönyvi kivonata alapján az iskola államosításá-
hoz hozzájárulását nem adja, miután az iskolaépület leégése után 
az egyházközség nagy anyagi áldozattal építette azt fel a mult 
évben, miután az iskola fenntartása a mai keretben biztosítva van, 
s az egyházközségi tagok terhei az államosítás révén nem csök-
kennének, s miután végül az iskola Nagysolymáron az egyház 
egyetlen intézménye s a tanító egyházi funkczióinak végzése az 
iskola evangélikus jellege mellett jobban van biztosítva, de nem 
engedélyezi azon alapelv értelmében sem, mely szerint iskoláink 
államosításához vagy községesítéséhez csak kényszerítő szükség 
esetén járulnak hozzá. 

Kerületi közgyűlésünk hasonló értelemben határoz, 
a nagysolymári elemi iskola államosításához hozzá nem 
járul, tekintetbe vételével annak is, hogy meggyőződése 
szerint ezen iskola kulturális, népnevelő hivatását teljes 
mértékben, kifogástalanul teljesíteni képes. 

125. (K. L.) Előadó előterjesztése alapján tárgyalás alá vette 
a közgyűlés a szepesi városi egyházmegye azon indítványát: intéz-
zen az egyházkerület az egyházegyetem utján felterjesztést a vall.-
és közokt.-ü. miniszterhez a vallástanításnak az állami polgári isko-
lákban heti 2 órában rendezése iránt. Az előadó, miután ezen tárgy 
a jelen közgyűlés 33-ik pontja alatt beterjesztett tanügyi bizottság 
indítványával elintézést nyert, ennek tudomásulvételét ajánlja. 

Tudomásul szolgál. 

126. (K- Q) Felvétetett az 1911. évi egyetemes gyűlés 172-ik 
jegyzőkönyvi sz. határozata, mely egész terjedelmében így hangzik: 
«Bemutattatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, mely 
szerint f. évi augusztus 16-ikán és 17-ikén Bakabányán, a felsőbb 
egyházi hatóság tudtán kívül kerületközi tót belmissziói konferenczia 
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tartatott, mely konferencziát a kerület tudomása szerint már több 
ízben és helyen tartották. A kerületi közgyűlés, mint nyelv és 
nemzetiség szerinti szervezkedés látszatával biró ezen gyülekezéseket 
elítéli és elvárja, hogy a tisztviselők ily gyűlésektől tartózkodnak 
és azokon csakis azon esetben vesznek részt, ha egyházi fenható-
ságuk az engedélyt előzetesen megadja. Az egyetemes közgyűlés 
a bejelentést sajnálattal tudomásul véve, egyébként az egyházkerület 
határozatához teljesen hozzájárul és azt magáévá teszi, annak hatályát 
az egész egyetemes egyházra kiterjeszti." 

A kerületi közgyűlés az egyetemes gyűlés fenti hatá-
rozatát a kerületben tudomás és miheztartás végett kihirdeti 
és kijelenti, hogy minden egyesületi szervezkedést és tevé-
kenységet csak az egyházi hatóságok által jóváhagyott 
alapszabályok keretében tart megengedhetőnek. 

127. (K G.) Felvétetett a királylehotai ág. hitv. ev. egyház-
községnek felebbezése a liptói ág. hitv. ev. egyházmegye 1912. évi 
június 12-ik napján tartott közgyűlésének 32. jegyzőkönyvi számú 
határozata ellen, a mely a királylehotai egyházat az erdőalapítványá-
ból felvett 6000 kor.-nyi kölcsön részletekben leendő visszafizetésére 
kötelezi. 

Mivel az ügy nincs kellőképpen megvilágítva, a 
kerületi közgyűlés a felebbezést az alapadatok beszerzése 
és indítványtétel végett a püspöknek adja ki. 

128. (K G.) Tárgyaltatott a tiszavidéki egyházmegye 1912. 
június 17. és 18. napjain tartott közgyűlésének 29. jegyzőkönyvi 
számú határozata, mely szerint a nagykárolyi iskola beszüntetéséhez 
hozzájárul, de csak úgy, ha az iskola tanítójának jövőbeli sorsáról 
is kellő gondoskodás történik, s egyebekben az elnökséget bízza 
meg a további tennivalókkal. 

A kerületi közgyűlés a tiszavidéki egyházmegye 
határozatát jóváhagyja. 

129. (K G.) Felvétetett Feyér Gyula pürkereczi ág. hitv. ev. 
lelkész felebbezése a brassói ág. hitv. ev. egyházmegye 1912. évi 
június 25-ikén tartott közgyűlésének azon 28. jegyzőkönyvi számú 
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határozata ellen, a mely a pürkereczi egyházat a Pünkösti János 
és Rab Samu zajzoni lakosoktól több éven át jogtalanul beszedett 
119 kor. egyházi illetéknek a zajzoni egyház javára leendő vissza-
fizetésére kötelezi. 

A kerületi közgyűlés a felebbezést a tényállás meg-
világítása és a bizonyítékok beszerzése végett az egyház-
megyéhez terjeszti le. 

130. (K G.J A közgyűlés tárgysorozata letárgyaltatván, egyház-
kerületi felügyelő hálás köszönetet mond a püspöknek a közgyűlés 
gondos és fárasztó előkészítéseért, a nyíregyházi egyházközség fel-
ügyelőjének és tagjainak a szives vendéglátásért, a kerületi tiszt-
viselőknek és a közgyűlés tagjainak az eredményes munkáért, viszont 
a püspök hálás elismerését fejezi ki a kerületi felügyelő iránt, a ki 
kitartásával, buzgóságával, szeretetteljes lelkülete megnyilatkozásával 
mint mindig, ügy most is hálára kötelezte le maga iránt az egész 
egyházkerületet. Végül elnöklő püspök buzgó imában ad hálát a 
kegyelem urának, a ki az egyház és a haza szolgálatában buzgól-
kodó munkásait ezen a közgyűlésen is szent lelkének erejével és 
áldásával támogatta. 

Ezzel a közgyűlés berekesztetett. 

Kelt mint fent. 

Jegyzették a jegyzők neveinek a tárgyak sorszámainál kitett 
kezdőbetűi szerint: 

Korbély Géza (K. G.), 
egyházkerületi egyházi főjegyző, 
egyszersmind e jkv. szerkesztője. 

Dr. Zelenka Lajos (Z. L.), 
egyházkerületi világi főjegyző. 

Kömény Lajos (K. L.), 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Szent-Ivány József (Sz. J.), 
egyházkerületi világi jegyző. 

Dómján Elek (D. E.), 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dr. Flórián Károly (F. K.), 
helyettesített egyházkerületi v. jegyző. 
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Hitelesítették a jegyzőkönyv 
suknál fogva: 

Miskolczon, 1912. július 18 

Geduly Henrik, 
püspök. 

Materny Lajos, 
főesperes. 

Novák Pál, 
főesperes. 

Simkovics János, 
v S Jőespe re s /3 

3-ik pontjában nyert megbízatá-

-ikán, 

Táróczy Pál, 
h.-biz. tag. 

Hronyecz József, 

dr. Brósz László. 

Szent-Iványi Árpád, 
ker. felügyelő. 

dr. Meskó László, 

Fischer Miklós, 

dr. Zelenka Lajos, 
egyházkerületi vil. főjegyző. 

Szent-Ivány József, 
egyházkerületi vil. jegyző. 

dr. Flórián Károly, 
egyházkerületi helyettesített vil. jegyző 

Korbély Géza, 
egyházkerületi egyh. főjegyző. 

Kemény Lajos, 
egyházkerületi egyh. jegyző. 

Dómján Elek, 
egyházkerületi egyh. jegyző. 
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I. melléklet a jegyzőkönyv 5. pontjához. 

Jelentés a püspöki canonica visitatióról. 

Geduly Henrik püspök 1912. május 14-ikétől május 21-ikéig 
a brassói egyházmegye, május 28-ikátöl június 2-ikáig pedig az 
árvái egyházmegye egyházait látogatta meg. A püspöki canonica 
visitatiónak a püspöknek mindkét útján kíséretében levő Kemény 
Lajos egyházkerületi jegyző által jegyzőkönyvekbe foglalt részletes, 
szines leírása rövid foglalatban a következő: 

I. Brassói egyházmegye. 
1. Apácza. A püspök Kemény Lajos egyházkerületi jegyző 

kíséretében 1912. május 14-ikén érkezett Apáczára, hol az állo-
máson Brassóvármegye, mint törvényhatóság nevében dr. Jekeliusz 
Ágoston alispán, majd az egyházmegye nevében Grósz Frigyes, 
mint az egyházmegye felügyelőjének helyettesítője fogadta, a község 
elején felállított díszkapunál a község jegyzője, Mathisz András, a 
templom előtt pedig az egyházközség lelkésze, Bohus Pál üdvö-
zölte. A püspök köszönő szavai után a templomba vonult az egész 
közönség, s itt, az „Isten felséges adománya" kezdetű ének 3 ver-
sének elzengése után, a püspök úr az oltár elől beszédet intézett a 
gyülekezethez. Élénk színekkel ecsetelte e nemes egyháznak küz-
delmes múltját. A kétízben is pusztított rettenetes tűzvész, kolera, 
földrengés, üldöztetés és elnyomatás, majd az 1886. évi forduló-
pont, midőn a mostoha testvér gyámkarja alól az önállóság szabad, 
életlüktető légkörébe, mint a megalakult brassói ev. magyar espe-
resség egy alkotó tagja lép, . . . s a nagy Czékus hatalmas szelle-
métől az 1888-iki első egyházlátogatás alkalmával érintve, mostani 
lelkészének fáradhatatlan, lelkes tevékenysége folytán áldásos virulás 
útján halad, . . . mind, mind egy-egy megható képben rajzolódik a 
beszédben, mely az apostoli szeretetteljes intésbe olvadva, külö-
nösen a gyülekezet véneit szorgalmas templomlátogatásra buzdító, 
lelkesítő imádságban végződik. A felzendült közének után a papi-
lakba vonult a püspök és hivatalos kísérete, hol a református egy-
házmegye, nagyatádi unitárius egyház, Apácza község, állami tanító-
testület tisztelgő üdvözlése után a lelkészi hivatal, ügykezelés, egy-

9» 
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házi épületek alapos vizsgálata következett, melynek befejezésével 
az állami iskola termében az egyháztanács ülését nyitotta meg a 
püspök, örömmel jelentette a vizsgálat eredményeként, hogy min-
deneket ékesen és jó rendben talált, és az egyházkerületi jegyző 
által felolvastatta az egyházlátogatás jegyzőkönyvét. 

A canonica visitatiót megtartva, a püspök a következőket 
rendelte el: 

1. A 161 holdat kitevő erdőbirtok részére, ha még nincs, 
szakértő közbenjöttével üzemterv készítendő a lehető hasznosítás, 
jövedelmező kitermelés szem előtt tartásával. 

2. A gabonás épület tanácsteremmé átalakítása érdekében, a 
mennyiben az egyház anyagi ereje megengedi, a munkálatok folya-
matba teendők. 

3. Kimutatandó, hogy segédlelkész tartása esetén a kerülettől 
járó összegeken kívül megvan-e a kellő fedezet? 

4. Felhívja püspök úr az egyébként kiválóan dicséretes buz-
gósággal működő lelkész figyelmét arra, hogy igyekezzék az új 
templom építésének nagy ügyét a nála megszokott buzgósággal 
egyháztársadalmi, egyesületi úton előkészíteni; feltárni hívei előtt, 
hogy hagyományaikkal is segítsék elő az egyház szent ügyét, mert 
mi csak ideig-óráig munkálódó szolgák vagyunk, de az egyház 
örökké élni, Isten országa javára örökké munkálkodni fog, méltó 
tehát, hogy még életünkben igyekezzünk hozzájárulni az egyház 
jövendő erősségének és dicsőséges munkájának biztosításához. 

5. Felhívja püspök úr az egyház figyelmét arra, hogy kiválóan 
érdemes, buzgó lelkészének javadalmát, a mennyiben az az állami 
anyakönyvvezetés következtében apadt, vagy a stóla megváltásával 
karöltve, vagy más úton kiegészíteni igyekezzék. 

Az egyházlátogatás hivatalos részének befejezése után a tűz-
oltóság a püspök tiszteletére fáklyásmenetet rendezett. 

2. Brassó. Május hó 15-ikén reggel a püspök Bohus Pál 
főesperes, Grósz Frigyes egyházmegyei felügyelő-helyettes és Ke-
mény Lajos egyházkerületi jegyző kíséretében Brassóba érkezett, 
a hol az állomáson dr. Hantz Mihály egyházfelügyelő, a templom előtt 
pedig az egyházközség lelkésze, Moór Gyula és a polgári leányiskola 
magyar-evangélikus növendékei üdvözölték a püspököt. Az üdvöz-
lések megköszönése után a templomba vonul a püspök és a közön-
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ség, hol felhangzik a „Hogyne dicsérném az Istent" kezdetű ének, 
melynek 3-ik versére a püspök szava csendül az oltár elől. Meg-
kapóan festi az egyház változatos sorsát, különösen a gyámság 
korszakát, midőn annyit kellett szenvednie az idősebb testvértől, 
kinek érzelme — a nyelv miatt — nem hajolt szeretettel az ifjabb, 
gyengébb testvér felé; rámutat a sebekre, miket ez a létért, az Úr 
hajlékáért, szabadsága- és jogaiért vívott küzdelmében kapott; reá-
mutat a gyönyörű hivatásra, mely ez ev. magyar egyházra, mint 
hűséges őrállóra, egyházi és nemzeti irányban drága örökségül a 
hithű elődöktől maradt; reámutat egy lelkes kis csapatra, a confir-
máltak zsenge csapatára, mely időről-időre kellemes meglepetések 
sorozatával mutatja be áldozatkészségének, egyházszeretetének gaz-
dagon termő gyümölcseit, s példázza hathatósan, hogy nem a szám-
beli erő, de a tagok lelkessége bir hódító hatalommal; fáj főpász-
tori szívének, hogy az Úr házát a vasárnapi istentiszteletek alkal-
mával gyéren látogatják, s óva, intve, kérve hevíti a lelkeket a 
templom gyönyörűségeinek élvezetére, s azután a lelkesedés tüzével 
gyújt, az imádság varázsával könnyet fakaszt, könnyet szárít s a 
szeretet áldásával megnyugtat és áld. Az istentisztelet a „Térj magad-
hoz drága Sión" s a megnyugvást lehelő „Légy csendes szívvel 
és békével" gyönyörű dallamával végződik. 

Az Úr házából a paplakra megy a püspök és kísérete, hol 
megvizsgálja a lelkészi hivatalt, az ügykezelést, az egyházi épületet 
és anyakönyveket. Ennek befejezése után megtartja az egyháztanács-
ülést. Melegen üdvözölve az egyháztanácsot, az egyházfelügyelőt, 
a lelkészt, továbbá dr. Grósz Frigyest, mint az egyház tevékeny 
másodfelügyelőjét és Barcsay Ákost, az egyház jeles jegyzőjét, ki 
szellemi erejével példát mutat, hogyan kell az egyházat a fekete és 
vörös zászlók előrenyomulása ellenében oltalmazni; örömmel jelzi, 
hogy az egyházban mindent példás rendben, mintaszerűen talált s 
ezért a lelkésznek és az elöljáróságnak teljes elismerését fejezi ki. 
A canonica visitatio jelentőségére utalva felolvastatja az egyház-
látogatási jegyzőkönyvet. 

Ezzel kapcsolatban a püspök a következő rendelkezéseket tette: 
1. A mennyiben az egyház adóslevelekben elhelyezett tőkéje, 

vagy annak bármily csekély része nem teljes biztosíték mellett 
(lehetőleg jelzálogi fedezet mellett) volna elhelyezve, a kölcsönök 
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azonnal felmondandók, úgyszintén intézkedés teendő, hogy pénz-
válság idején az adósoktól magasabb kamatláb legyen követelhető. 

2. Az egyházi adóhátralék, a politikai község kötelezett segít-
ségével, habár kíméletesen, de mégis programmszerű határozottság-
gal behajtandó. 

3. A confirmandusok szépen megnyilvánult adakozási hajlama 
és a hívek önkéntes adományaiból kitetsző jótékonysága oly egy-
házközségi tartalékalap létesítésére volna fordítható, a melyre nézve 
az elkölthetetlenség volna kimondandó azon határig, a midőn egykor 
e tartalékalap jövedelme az egyház összes szükségleteinek fedezé-
sére elegendőnek bizonyul. 

4. Püspök biztosítja az egyházközséget arról, hogy a segédlelkészi 
állás után, annak betöltése napjától számított évi 500 kor.-t az 
egyházkerületi segédlelkészi kongrua-alapból az egyháznak kiutal 
és hogy a mennyiben az egyházkerület közalap-járulékát az egye-
temes egyház felemeli, gondja lesz reá, hogy abból a brassói 
egyház is segélyeztessék. 

5. Felhívja püspök űr az egyházat, hogy az E. M. K. E.-vel 
szemben fennálló követelését minden rendelkezésére álló eszközzel 
érvényesítse, elsősorban lehetőleg békés úton, folyamodásának, 
melyhez a püspök úr készségesen ír támogató, ajánló sorokat, a 
közgyűlés elé ismételt benyújtásával, a mennyiben azonban ez 
sikerre nem vezetne, a törvényes jogorvoslat útján. 

6. A sírhelyek újonnan megállapított megváltási díja meghagyandó. 
7. Kötelességévé tétetik a lelkésznek, hogy: 
a) az egyházi, főként az ev. családi lap terjesztését a tanítók, 

tanítónők felkérésével és az egyházfi munkájának felhasználásával 
gondjaiba vegye, a mire főként a vasárnapi istentiszteletek gyér 
látogatása miatt szükség van; 

b) hogy a szószéki funkczió végzése után vasár- és ünnep-
naponként délelőtt a gyülekezet által énekelt egy énekvers után — 
collecta, epištola (vagy evangélium) felolvasása után oltár előtti 
ároni áldást mondjon. 

8. Figyelmébe ajánlja püspök úr a gyülekezetnek, nem lehetne-e 
gondoskodni arról, hogy a Gödri-féle egyházközségi történeti mű 
1874-től napjainkig a reformáczió 1917-iki nagy jubiláris ünnepére 
folytatást nyerjen. 
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3. Pürkerecz. Brassóból május 15-ikén délután Bohus Pál 
főesperes, Grósz Frigyes fel ügyelő-helyettes, Kemény Lajos egyház-
kerületi jegyző, Baresay Ákos brassói egyházi jegyző és több vendég 
kíséretében Pürkereczre érkezett a püspök az egyházlátogatásra, a 
hol a község határán lovas-bandérium várta s a diadalkapu előtt 
a járás szolgabírája és Giró Sz. István községi jegyző s egyház-
felügyelő fogadta. A templom kapujánál pedig az egyházközség 
lelkésze, Feyér Gyula üdvözölte. Meghatottan válaszolt a püspök 
s áldást mondva már itt az örvenaezőkre, bevonult az egyház-
községnek szép Bárczaság e gyönyörű magaslatán, mintegy őrszemül 
megépített ősi templomába, a hívő, ünneplő sereggel. Az „Isten 
felséges adománya" kezdetű ének ég felé szárnyaló hangjainál oltár 
elé lép a püspök s a meghatottság érzésével csendül a szó ajkán. 
Megragadta lelkét az oltár mögötti „1447—1887" felirat, elmerül 
a 400-éves múltba, s annak hímes virányán és tövises útján viszi 
beszédével a hallgató közönséget az itt tengődött, reformáczió 
előtti vallás-élet sivár, hideg pusztaságán, s a brassói nagy refor-
mátor szelleme által fénynyel, melegséggel fakadó élet virányos 
oázisán, „egyházért — hazáért" lengő zászlók alatt küzdő hősök 
halóporait eltakaró mezőkön, a hitbuzgóság, áldozatkészség vér- és 
könyhullásával megszentelt oltáraihoz, az örvendező és siró, panaszló 
és bízó, szenvedő és vigasztaló, építő és áldó édesanyához, az ev. 
egyházhoz, az örök igazságok kiapadhatatlan kútfejéhez, az evan-
géliom tiszta vizeihez. Azután komoly intelem szavával sújt le az 
ünneprontó, italos, korcsmázó csoportra, végül hithűségre, áldozatra, 
tiszta erkölcsi életre lelkesít s imájával, áldásával szeretetet, csendes 
békét áraszt a hívek lelkébe. 

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk" éneket zengi végül a 
férfi-énekkar s az 587. sz. ének 10. versével az ünnepi istentisz-
telet véget ért. 

Az Úr oltárától a paplakba tér a püspök, megejti a lelkészi 
hivatal, ügykezelés, anyakönyvek, egyházi épületek vizsgálatát s 
ennek befejeztével nyomban az ünnepélyes egyháztanácsülést 
tartja meg. 

Püspök a canonica visitatió rendjén az egyháztanács előtt a 
következő rendelkezéseket tette: 
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1. az egyházközség gondoskodjék templomának teljesen jókarba 
hozataláról és újonnan kimeszeléséről; 

2. igyekezzék beszerezni a meglevő oltárterítőkön kívül új zöld, 
vagy bordeaux-színű oltár- és szószékterítőt; 

3. a közalappal szemben fennálló nagy adóhátralék a politikai 
hatóság kötelező segítségének igénybevételével behajtandó; 

4. a lelkésznek szigorúan kötelességévé tétetik, hogy 
a) a hívek személyes látogatása útján igyekezzék az egyházi, 

főként családi lapokat terjeszteni, a vadházasságokat apasztani, a 
jótékonysági és hagyományozási hajlamot felébreszteni, az egyházi 
esketés mellőzését, mint az egyház elleni hűtelenséget meggátolni; 

b) igyekezzék odahatni, hogy a hívek valláserkölcsi életének 
ellenőrzése és vezetése tekintetében gyakorlandó evangéliumi egyházi 
fegyelmet bizalommal vegyék, szívesen elfogadják; 

c) igyekezzék a viszálykodó házasfeleket lelkipásztori eljárással 
kibékíteni. 

5. Nem hallgathatja el püspök úr, hogy a canonica visitatio-
nális jegyzőkönyv kérdéseire adott feleleteket hiányosaknak találja, 
a mennyiben nincsen felelet azon kérdésekre, hogy a mult év 
bevétele és kiadása főbb czimek szerint mennyi volt, hogy gyako-
roltatik-e s miként az egyházi fegyelem, hogy a lelkészt ki avatta 
fel lelkészül, hogy kicsoda tanítja s milyen tankönyvekből az egyes 
osztályokban a vailástant, hogy a körlelkész jár-e a vizsgákra? stb.. . . 

4 . Zajzon. A püspök Pürkereczről május 15-ikén este 7 órakor 
érkezett Zajzonba, egyházlátogatásra, Bohus Pál főesperes, Grósz 
Frigyes egyházmegyei felügyelőhelyettes, Kemény Lajos egyház-
kerületi jegyző, Barcsay Ákos egyházfelügyelő és többek kíséretében. 
A lovasbandériummal kisért főpásztort a községháza mellett felállított 
diadalkapunál a község jegyzője, Mátis Bálint, a paplak előtt pedig 
az egyház lelkésze, Jónás András szívből jövő szavakkal fogadta, 
melyre a püspök hasonló melegséggel válaszolt. . . 

Másnap, a mennybemenetel ünnepén, istentisztelet előtt meg-
kezdte a püspök az egyházlátogatási eljárást, vizsgálat alá vévén 
az egyházi épületeket, lelkészi hivatalt, anyakönyveket, ügykezelést, 
az aprólékosabb dolgokra is kiterjesztvén figyelmét. 

Tíz órakor kezdetét vette az istentisztelet a „Kegyes Jézus itt 
vagyunk" énekkel, s utána az „Egek egébe költöztél" ünnepi ének 
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zendült a hívők ajakán . . . s aztán az egyház lelkésze Máté ev. 
28., 16., 20. v. alapján mondott lendülettel előadott, építő ünnepi 
beszédet: „A mennybe távozó Jézus szózatáról". Beszéd után a 
115. ének 1-ső verse következett, melynek zengése közben lépett 
oltár elé a püspök s beszédet tartott. Rámutat a mennybemenetel 
jelentőségére, s az egyház sorsát a múltban, mely — bár iratok nem 
mutatják, de a szivekben lakozó érzés mutatja — messze századokba 
futó szálakon mutatja az evangélium élő, ható erejét, küzdelmét, 
elnyomatását és ismét felragyogó fényét, élénk színekkel festve, a 
változó idők, gondolkozás, új alakulások között is ragyogó örök 
ige s abból kiáradó szellem tiszta fényéhez vezet . . . s e fény sugarai-
val világít be ama veszedelmet rejtő sötétbe, hol az itt is bujkáló 
álpróféták szövik a hívő szív nyugalmán, üdvén táplálkozó önérdek 
mérges pókjának hálóját az áligazság csillogó szálaiból s szeretettel 
óva ezektől, az apák hithűségéhez, vallásszeretetéhez, mint legjobb 
fegyverekhez az ellenség ellen utalja a hívőket; majd atyai sze-
retettel emeli fel intő szavát a vasárnap és ünnepnapok elhanya-
golói ellen, s szívet megdöbbentően mutat a sötét, ijesztő képre, a 
mit egyesek és családok anyagi züllése,, boldogsága, békéje, üdve 
romjaival fest a szeszes italokban dőzsölő korcsmázók romboló 
keze; most a jótékonyság szelid angyalát, az áldozatkészség drága 
gyöngyeivel hozza, s meleg szívvel ajánlja a szivek szeretetébe. . . 
s nyomban reá a drága magyar hazára mutat, melynek kebelén itt 
a hegyek alján végighúzódó hűtlen fiak ütnek fájó sebet a magyar 
nyelv s nemzeti érzés ellen irányult durva gyi lokkal . . . s lángoló 
lelkesedéssel e haza szeretetére buzdít, egyház, haza, vallás, tiszta 
erkölcs magasztalásával, ezek iránt nemes cselekedetekben meg-
nyilatkozó hűségre lelkesít, s végül gyermeket és aggot, szegényt 
és gazdagot, férfit és nőt, boldogot és szenvedőt, egyest és családot, 
egyházat és hazát megáld. 

Az istentisztelet után azonnal megtartá a püspök az ünnepélyes 
egyháztanácsülést a templomban, hol szívélyesen üdvözölte az egyház-
tanácsot, az egyházmegye elnökségét s kivált időközben az isten-
tisztelet kezdetén megérkezett Molnár Viktor államtitkár, egyház-
megyei felügyelőt és megtartva a canonica visitatiót, a következőket 
rendelte el: 

1. Az egyházközség minden összeköttetését használja fel a 
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politikai községgel kötött erdőesere-ügylet mennél hamarábbi jóvá-
hagyására. 

2. Szorgos kötelességévé tétetik a lelkésznek, hogy 
a) az ünnep- és vasárnapi korcsmázásokkal, mint veszedelmes, 

ártalmas népszokással szemben a legszívósabb küzdelmet vegye fel; 
b) a hívek jótékonysági hajlamait, magyarhoni evang. egyetemes 

egyházunk sok fájó sebére való szeretetteljes utalással, ébresztgetni 
és fejleszteni igyekezzék; 

c) kövessen el a lelkipásztor hűségével és éberségével mindent 
a hívek egyházhűségének ápolására; 

d) a megállapított perikopa-rendszert, legalább is az üdvtörté-
neti vonatkozások kidomborításának vonaláig, tartsa be; 

e) kisértse meg a szoros értelemben vett katechisatio helyett 
úgy, mint lelkésztársai teszik, egyleti úton hatni az ifjúság vallás-
erkölcsi életére; 

f ) házasságkötéseknél a jövő egyházi generatio biztosítására 
legyen gondja a lelkésznek; 

g) vegye fel munkaprogrammjába a házasfelek közti czivó-
dások esetén azok kibékítését. 

A templomból a paplakra térve vissza, egy a mai örömün-
nepen hirdetett házasulandó jegyespár járult szép, festői csángó 
díszben a főpásztor elé azon megható kéréssel: áldaná meg szán-
dékukat, a mit a püspök szívesen teljesített. 

5. Tatrang. Május 16-ikán délután 3 óra után a püspök Molnár 
Viktor egyházmegyei felügyelővel és Bohus Pál főesperes, Kemény 
Lajos egyházkerületi jegyző, Grósz Frigyes brassói, Barcsay Ákos 
zajzoni egyházfelügyelők, Jónás András zajzoni lelkész, Kupcsai 
egyházmegyei ügyész kíséretében Tatrangba érkezett, a hol a diadal-
kapunál Csórja Lázár községi jegyző és az igazgató-tanítónő, a 
templomnál pedig Szórády Lajos alesperes-lelkész üdvözölte. A tem-
plomban a 111 -ik ének 2-ik verse után az oltár előtt beszédet 
mond a püspök. Lelke elmereng az egyház múltján — 226 év 
fölött — s látja a derék csángó népet hűségében, ragaszkodásában 
az egyházhoz, a magyar hazához; ott áll előtte a 91 év előtt meg-
újult templom, melyben kincsek a hithűség, az egyházszeretetet, 
mind a mai napig; festi a különféle nemzetiségek részéről, ten-
ger hullámaiként nyaldosó veszedelmet s ennek közepette is meg-
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maradó, kimagasló faji, nemzeti jelleget, mely apáitól örökölt szép 
nemzeti viseletében ragyogva hirdeti, hogy a boldogság ott van, 
a hol nemzeti tulajdonságairól nem mond le a szív, de hithűségé-
vel párosítva vérhullásig is ragaszkodik hozzá; reámutat a szeretet 
ösvényére, melynek sokszor rögös helyein a béke angyala áll, ke-
zében a boldogság virágával, mely a tenger minden gyöngyénél 
többet ér; magasztalja egyesek áldozatkészségét, mely az oltárt fel-
díszíti, az elköltözött kedves csendes nyughelyét, a temetőt be-
keríti, . . . int, buzdít, lelkesít a békességre, bizalomra, vallás, egyház, 
haza hűséges szeretetére, meleg szívvel imádkozik az áldásért és a 
végtelen szeretet áldásával öleli át az egyént, családot, egyházat, hazát! 

Ezután gyermekkar összhangzó, szép éneke zendül s reá a 
111. ének 3-ik versével az ünnepi istentisztelet véget ér. 

Az istentisztelet után a püspök a paplakon megkezdi a lelkészi 
hivatal, ügykezelés, anyakönyvek, egyházi épületek megvizsgálását 
mindenekre kiterjedő nagy figyelemmel, s ennek befejezése után a 
községi tanítótestület tisztelgő üdvözlését fogadja és az egyház-
tanács szép termében megtartja az ünnepélyes egyháztanácsülést. 

A canonica visitatióval kapcsolatban a püspök a következőket 
rendeli el: 

1. A jegyzőkönyvekben előforduló törlések, kihúzások, mint 
szabályellenesek, a jövőben szigorúan kerülendők. 

2. A füzesi területek határjelzővel ellátandók. 
3. A lelkész úrnak, ki egyébként szorgalmas és buzgalommal 

végzi feladatát, szigorúan kötelességévé tétetik az egyházközség vallás-
erkölcsi életének további lelkiismeretes gondozása, és pedig főként: 

a) hasson oda, hogy gyülekezetében a mezei munkák az isten-
tisztelet ideje alatt kerültessenek; 

b) igyekezzék a bölcs és jóindulatú lelkipásztor egész erejével 
odahatni, hogy a vadházasságok nagy száma apadjon és az idegenbe 
menő leányok esetleges külön fogadalmat tegyenek a példás, er-
kölcsös életre; 

c) hasson oda, hogy törvénytelen szülöttek anyái érezzék szavai-
ból a keresztyén evangélikus egyházfegyelem szeretetteljes, de ha-
tározott intelmét; 

d) hasson oda, hogy a gyülekezete tagjai önként elfogadják 
lelki fegyelmező hatalma gyakorlását; 
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e) igyekezzék gyülekezetében evang. nőegyletet szervezni; 
f ) igyekezzék arra, hogy a viszálykodó házasfelek közt helyre-

állítsa a békét s azok őt családi bajokban felkeressék. 
6. Hosszúfalu-Fürészmező. Május 17-ikén Hosszúfalu-Alszeg 

község elején álló díszkapuhoz sereglett Alszeg és Fürészmező 
lakóinak apraja-nagyja s a reggel 9 — 10 óra között a lovascsapat 
élén a díszkapuhoz érkezett püspököt, a kinek kíséretében Molnár 
Viktor egyházmegyei felügyelő, Szórády Lajos alesperes, Kemény 
Lajos egyházkerületi jegyző voltak, Lukács községi jegyző, majd a 
két község határvonalán felállított kapunál Mátis András egyházi 
felügyelő, a templom előtt pedig Petrovics Pál lelkész üdvözölte. 
A köszönő szavak után a püspök az iskolásgyermekek, csángó 
díszbe öltözött leányok és sok hívő sorfala között a megújított szép 
templomba vonult, a hol „Isten felséges adománya" 1., 2., 3-ik verse 
után az oltár előtt beszédet mondott. Nagy örömmel jött az egy-
házmegye legfiatalabb egyházközségébe, a mely alakulásának 25-esz-
tendős örömünnepét üli. A 25-éves fordulón hálaáldozatra szólít, 
hűségfogadalomra hív; a csángó nép buzgó, hazafias, egyházszerető 
hagyományos egyházerényeinek gyakorlására lelkŕsít; megkapóan 
rajzolja az iszákosság sok helyen hömpölygő, hullámzó, háborgó 
tengerét, mely egyéni, családi, társadalmi boldogságot sötét hullám-
sírba temet; óvó szeretettel int ennek vészes örvényeitől; gyönyörű 
képben állítja elő a munkásság, szorgalom, istenfélelem őrangyalait, 
kik az igaz boldogság virányos révébe vezetnek. 

A feldíszített paplakra vonuló főpásztort a virágos udvaron 
az egyházi nőegyesület elnöke, s a paplakon Popea Viktor román 
pap üdvözli társa és egyháza részéről. 

A canonica visitatiót megtartva, a püspök a következőket 
rendeli el: 

1. A polgári község által megszavazott, de a gör. kel. román 
egyházközség által megfelebbezett 2000 kor. egyszersmindenkori 
községi segélyre vonatkozó határozat további sorsát kisérje éber 
figyelemmel az egyház elöljárósága, és ezen állami törvény bizto-
sította jogából semmi körülmények között se engedjen. 

2. Forduljon az egyház a fejleményekhez képest annak idején, 
hivatkozással Brassóvármegye közigazg. bizottságának vagy esetleg 
törvényhatósági közgyűlésének 1905-ben kelt utasítására, új bead-
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ványnyal a politikai község képviselete elé a községi temető meg-
nyitása érdekében. A mennyiben a hozandó határozat sértené az 
egyház jogos és törvényes álláspontját, szerezzen ennek érvényt a 
törvényes jogorvoslat útján. 

3. Az egyházközség rendezetlen állapotban lévő régi jegyző-
könyvei egy írással lemásolandók, sorozatosan összeállítandók, 
hiányzó jegyzőkönyvek hitelt érdemlő tanúk bemondására való 
hivatkozással - ezek eskü alatti kihallgatásával — pótlandók, vala-
mennyi hitelesítendő és így e jegyzőkönyvek bekötendők. 

4. A lelkésznek az állami iskola gondnokságánál való mel-
lőzése közigazgatási jellegű ügy lévén, a sérelem orvoslása végett 
elsősorban az egyházmegyei hatóság lesz megkeresendő s csak ha 
annak eljárása sikerre nem vezetne, lesz az ügy a püspök úr elé 
terjesztendő. 

5. Az egyházközségnek a hosszúfalu-alszegi egyházzal szem-
ben fennálló tartozása elengedésére irányuló kérelem méltányossági 
szempontból teljesen indokolt ugyan, de a canonica visitatio folyamán 
gyakorolható püspöki jogkör terjedelmén kívül esvén két önálló 
egyházközség egymással szemben felállított, magánjogi természetű 
követelésében való bíráskodás, püspök úr felhívja az egyházközséget, 
intézzen saját hatáskörében kérvényt az alszegi egyházhoz a tőke-
tartozás egészben vagy legalább felerészben elengedése iránt. 

6. Püspök úr felhívja az egyházi elöljáróságot, hogy az itteni 
állami elemi iskolában beállandó tanítói-állomási üresedést intéz-
kedés czéljából nála esetről-esetre jelentse be. 

7. Felhívja püspök úr az egyházközséget az egyházkerületi köz-
alapból leendő részesíttetés érdekében indokolt kérvény beadására. 

8. A lelkész részéről a rendszeres segélyezés iránt előterjesztett 
kívánalommal szemben püspök úr utal a magas kormánynyal a 
lelkészfizetések javítása érdekében folyamatba tett tárgyalásokra és 
ideiglenesen, a míg e tárgyalások sikerre nem vezetnek, a kerületi 
Baldácsy-alapra. 

9. Felhívja püspök úr az egyházközséget, hogy a Hosszúfalu 
község részéről az egyházközséget és lelkészt megillető erdőterület 
kihasítása és biztosítása ügyében tett eddigi eljárásra vonatkozó 
összes ügyiratokat hozzá haladéktalanul terjeszsze fel. 

10. Szigorúan kötelességévé tétetik a lelkésznek, hogy egyik 
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elsőrangú lelkipásztori feladatává tegye az ünnep- és néprontó 
vasár- és ünnepnapi korcsmázások ellenében elszánt, határozott 
küzdelmet. 

A canonica visitatio végén Jani András egyháztanácsos kere-
setlen egyszerűséggel, meleg hangon emlékezik meg szeretett lel-
készükről s bizonyságot tesz a főpásztor előtt arról, hogy lelkészük 
rájok nézve valóságos áldás. Meghat mindenkit e ritka elismerés 
a hívek részéről, s a püspök is nagy lelki örömmel veszi tudomásul. 

7 . Hosszúfalu- AIszeg. Május 17-ikén délután 3 óra után 
lovasok díszcsapata nyomában Hosszűfalu-Alszeg határvonalához 
Molnár Viktor egyházmegyei felügyelővel jött a főpásztor, kit 
Kemény Lajos egyházkerületi jegyző, Szórády Lajos alesperes, 
Máthis András h.-fürészmezői felügyelő, Petrovics Pál h.-fürészmezői 
lelkész kisértek az útján. A diadalkapunál Grósz Frigyes h.-alszegi 
egyházfelügyelő, a templomnál pedig Nikodémusz Károly lelkész 
üdvözli a főpásztort. A templomban az „Erős várunk nekünk az 
Isten" diadalmi éneknek 3. versénél az oltárhoz megy a püspök 
és beszédet mond. Luther diadalmi énekének hatalmas erejét, mély-
séges gondolatait fejtegeti, melyek biztatnak, lelkesítenek, vigasztal-
nak, erősítenek, a tiszta evangéliumi hithez vezetnek, s a hol ez 
hatja át a sziveket, ott a béke és boldogság mosolygó angyala áll. 
Elmerül ez egyház múltjába, s az ő fájó érzésével együtt viszi a 
lelkeket a 14-ik század közepétől előre, tovább — a hol mint 
csernátfalusi leányegyház szerepel — előre a tatárhordák pusztítá-
sainak sötét romjai között, templomrombolás, martir-vérhullás, 
pusztító tűzvész, sötét éjt rémesen bevilágító lángnyelvek hamuvá 
égető heve közé, százak és százak könnyáztatta gyászhalmai, 
bernohosult sírdombjai között, s aztán tovább a mult század derűs 
hajnalába, hol a nagy szervező lelkipásztor templomot épít a romo-
kon, harangokat, segélyt, iskolákat szerez, s mindent előbbre visz... 
és aztán a nagy alkotóhoz költözik, nyomán pedig csapás-csapásra 
j ő . . . nem pestis, nem tűzvész, de fájóbb tatárpusztításnál, melyből 
ha példát kell venni, mondja a főpásztori ajk, „nem lehet más, 
mint megbocsájtás azoknak, a kik ellenetek vétkeztek". . . s erre 
lelkesítve int, kér, hogy a szivek összeforrjanak a sebek, a romok 
eltüntetésére, az áldozatkészség gyakorlására. És megzendül a szó 
azokhoz, kik az ünnep- és vasárnapot nem szentelik meg, nem 
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követik a tiszta erkölcsű családi életet, de a korcsma bűzhödt 
levegőjében burjánzó rút szokásokat , . . . óva, intve, kérve zendül a 
szó, balzsamot hint a sebzett szívekre, mondván, hogy: „a szere-
tetben vettetett el a béke és n y u g a l o m " . . . s azért buzdít szülőt 
és gyermeket, hitestársat és testvért szeretetre, forró, fenkölt szere-
tetre, egymás, család, egyház és szép magyar hazánk i r á n t . . . hogy 
viruljon, erősödjék, s még a mulandóság tengeréből is, mint áldott 
boldogságot sugárzó sziget emelkedjék ki e gyülekezet . . . ezért 
száll fel forró fohásza a szeretet szárnyain az égbe, s erre kéri, 
hozza, hinti a boldogító áment, a szeretet, jóság áldását! Erre 
méltó befejezésül a 185. ének 4. verse zendül meg. Az istentisztelet 
után a püspököt a református egyház nevében Demes Péter lelkész, 
Hosszúfalu-Alszeg községe részéről Lukács községi jegyző, a pol-
gári iskolák tantestülete élén Killyényi Endre igazgató és az elemi 
iskola tantestületével Gáspár igazgató üdvözli, kiknek egyenként 
szivélyes melegséggel válaszol s jóindulatát ajánlja fel a főpásztor. 

A canonica visitatiót megtartva, a püspök a következőket rendeli: 
1. Az egyház készíttessen tervet és költségvetést a templom 

kívül és belül leendő javítására. 
2. Rendezendő az egyház levéltára az anyagnak tárgy szerint 

való csoportosításával. A mutatkozó hiányok lehetőleg pótlandók 
hitelt érdemlő tanúk bemondása alapján utólag felvett és egyház-
tanácsilag hitelesített jegyzőkönyvekkel. Megújítandó a családkönyv. 
Bekötendők az egyházi jegyzőkönyvek. Pótlandók és bekötendők a 
felsőbb egyházi testületek jegyzőkönyvei. 

3. Az egyház földjei mesgyejelzőkkel ellátandók. 
4. A kölcsönadott tőkék jelzálogilag biztosíiandók. 
5. A kepehátralékok erélyesen felhajtandók a politikai elöljáróság 

törvényesen kötelezett segítségének igénybevételével. 
6. Az egyházközség saját alapjaival szemben fennálló tartozása 

az egyháztanács tagjainak személyes és vagyoni felelőssége mellett 
megtérítendő akkép, hogy legalább évi 10% törlesztessék a tőkébői 
és a hátralékos tartozás után 4 % kamat fizettessék. A mennyiben 
ekként a költségvetés szerinti kivetés a 46%-ot az állami adóval 
összehasonlítva, meghaladná, az egyházközség folyamodjék az egye-
temes adóalapi bizottsághoz. 

7. A polgári iskolai alap természete szakértők bevonásával 
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.megvizsgálandó s a fejleményekhez képest az esetleges fizetési kö-
telezettség teljesítendő. 

8. A lelkésznek szigorúan kötelességévé tétetik, hogy 
a) az adventi és böjti időszakban igyekezzék híveit legalább 

hetenként egyszer este a templomban összegyűjteni s főként az Úr 
Jézus Krisztus szenvedéstörténetének magyarázatával őket a szelid, 
szeretetteljes, önmegtagadó igaz keresztyén életfelfogásban nevelni 
és erősíteni; 

b) a vadházasságok számának apasztása érdekében vesse latba 
egész lelkipásztori egyéniségének minden súlyát és képességét; 

c) vegye kezébe szelid és határozott fellépéssel az egyházi 
fegyelem gyakorlását, a melyet a hívek, felismervén az ebben rejlő 
nemes és áldásos törekvést, idők folyamán megszoknak úgy, hogy 
az aztán a gyülekezeti életre csak áldásos kihatással lehet; 

d) mutasson rá szószéki beszédeiben, mily megszégyenítő az, 
hogy az egész brassói esperességben ez az egyetlen egyház, a hol 
lopások, kártételek miatt a hívek közül többen a tömlöczben ülnek; 

e) a törvénytelen szülöttek anyáit intse, oktassa és vezesse 
jobb útra; 

f ) küzdjön a magyar emberhez és evangélikus hívekhez épen 
nem illő ráolvasások és babonák ellen; 

g) a III. és IV. o. vallástanításának engedélyezett tankönyvből 
való tanításáról gondoskodjék. 

9. Elrendeli továbbá a püspök úr a mai naptól kezdve a halotti 
torozások állami és egyházi törvényellenes szokásának azonnali 
megszüntetését, felhatalmazza a politikai községi elöljáróságot, hogy 
a mennyiben e szokás továbbra is követtetnék egyes megtévelye-
dettek által, ezt mint kihágást, büntető úton megtorolhassa és fel-
hívja az egyháztanácsot annak határozatilag kimondására, hogy az 
egyház jövőjének biztosítására torváltsági alapot létesít a többi 
brassómegyei evang. egyházközségek példájára, hová minden felnőtt 
halott után nagyobb, minden kisebb halott után kisebb összeg be-
fizetendő lesz. 

10. Az egyházközség tulajdonában álló, de a kellő gondozás 
hiánya miatt elértéktelenedő iskolai épület értékesítése czéljából keresse 
meg az egyházközség a politikai községet, hogy az ezen iskolai 
épületben elhelyezendő ifjúsági egyesületi helyiség czéljaira meg-



_189 

felelő segélyt adni szíveskedjék. Az erről szóló községi képviselő-
testületi határozat kedvező esetén a helyreállítási intézkedések sür-
gősen megteendők. 

8. Csernátfala. Hosszúfalu-AlszegbőlCsernátfaluba május 18-ikán 
reggel jött a püspök Molnár Viktor egyházmegyei felügyelővel, 
Kemény Lajos egyházkerületi jegyző, Szórády Lajos alesperes és 
többek kíséretében. A diadalkapunál Gödri Mihály községi jegyző 
fogadta. A templom előtt Kiss Árpád lelkész lendületes szép beszéd-
ben tolmácsolta az egyház örömét s egy elemi-iskolás leányka 
megható üdvözléssel virágcsokrot nyújtott át. A templomban az 
598. ének 3. versének eléneklése után az oltár elé ment a püspök 
s beszédet mondott. A nagy apostollal a szeretet himnuszát zengi, 
a tiszta, hamisítatlan evangéliumi szeretet napsugaras, életfejlesztő 
világát állítva elő, mely az egyházak történetének tanúsága szerint 
az ev. egyház életében ragyog, világít, meleget áraszt, de üldözés, 
gyűlölség máglyáit nem gyújtja, mint a vakbuzgó hit; reámutat 
erre a szeretetre ebben az egyházban, mely mint legrégibb gyüle-
kezet, a négy falunak anyja, itt a hegyek alján, a jó, a hű csángó 
nép szívében épített magának fészket, épített hajlékot közös sze-
retetben, áldozatban és közös imádatban; híven festi a szeretet építő 
munkáját, melyet az egyház főpásztori elődjének, a lángoló lelkű 
apostol és hazafinak, a Czékusnak ittjárta óta teljesített, építve 
tornyot, szerezve harangokat, orgonát, hogy azok összhangban zeng-
jék Isten dicsőségét, építve új oltárt, az Isten akaratján megnyugvás-
sal imádkozó Jézus képével, hogy az minden hívőt az imádkozás 
zsámolyához vezessen, ahhoz a zsámolyhoz, a hol a beteg gyermek 
ágya előtt porbahulló édesanya imádkozik, bizonyságául annak, hogy 
nincsen olyan bánat, melynek habjai meg nem törnének, s nincsen 
olyan öröm, melynek sugara melegebb és fényesebb ne lenne az 
imádság megszentelő ereje által: erre az imádkozásra buzdít, lel-
kesít; majd az ev. egyházat fenyegető veszedelemre mutatva, ostort 
fon lángsugarakból az álprófétákra, kik majd a bölcseség, tudomány 
csillogó mezében csábítva hirdetik, hogy nincs szükség a régi hitre, 
elég anyagi lét törvényei szerint élni, majd aranyhegyeket igérve, 
felforgatni törekszenek a társadalmi rendet, törvényt, alkotmányt s 
ezzel a békét, boldogságot, ezektől óv, óvakodásra int s végül 
egyház-, hazaszeretetre lelkesedéssel buzdít, kér, s a szeretet melegé-

10 
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vei imádkozik, s az egyesre, a családra, az egyházra, a hazára 
főpásztori áldást ad. Ezután a gyermekkar szép éneke csendül meg: 
„Ne csüggedj el kicsiny sereg" s az 598. ének 6-ik versének 
elzengése után az istentisztelet véget ér. 

A canonica visitatiót megtartva, püspök a következőket rendeli: 
1. A megújítandó új temető száraz helyre telepítendő s abban 

a sírok legalább E80 m.-re ásandók. 
2. A lelkésznek szigorúan kötelességévé tétetik, hogy 
a) az egyházközség fegyelmi jogkörének betöltésével, egyházi 

határozat útján is küzdjön a szülő nők azon rossz szokása ellen, 
hogy ágyaikhoz nem magyar szülésznőt hívnak; 

b) a Romániába menő cselédleányoktól, eltávozásuk előtt vegyen 
ki fogadalmat a tiszta, erkölcsös élet betartására. 

A canonica visitatió megtartása után ifj. Gyurka István, kere-
setlen szavakkal, Istentől gazdag áldást kér a főpásztorra. 

9 . Türkös. Május 18-ikán délután a püspök Molnár Viktor 
egyházmegyei felügyelővel, Kemény Lajos egyházkerületi jegyző, 
Szórády Lajos alesperes s még többek kísérete mellett Csernátfaluból 
Türkösbe érkezett. A diadalkapunál dr. Zelenka Lajos egyházfel-
ügyelő lelkes beszéddel üdvözölte, s a templom előtt az egyház 
lelkésze, Deák Sándor lendületes szavakban adott kifejezést a nagy 
örömnek, mely a szíveket eltölti a főpásztori látogatás alkalmából. 
A templomajtóban Gödri Kata I. elemi osztályú leányka könnyes 
szemmel szép virágcsokrot nyújtott át. A templomban az «Isten 
felséges adománya" kezdetű ének 3-ik versénél oltár elé ment a 
püspök s beszédet tartott. Meleg kegyelettel, lelkesedéssel mutat 
két nagy elődjére, a nagy Czékus Istvánra, ki hatalmas volt eré-
nyekben, lelki tehetségekben, akaraterőben, s ki először látogatta 
meg e gyülekezetet, s a másik férfiúra, a kinek nagy szelleme 
vonásait alig képes elővarázsolni, a ki oly boldog volt itt a fiúnak 
felügyelői székbe beiktatásakor, kiknek gyönge utódaként mély 
megilletődéssel áll itt, midőn az egyház 25-éves múltjára tekint, 
s a jubiláló egyházzal együttérezve örvend; néhány vonással a 
25-éves multat rajzolja, azt a multat, mikor még mint társ- és leány-
egyház a csernátfalusi egyházhoz tartozott, azt a multat, mikor az 
egyháznak sírni, szenvedni kellett az idegen hatalom és mostoha 
testvér önkénye alatt és megmaradt az ev. szerinti hűségben s nagy 
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alkotások véghezvivője lett; lángoló szívvel buzdít az igaz keresz-
tyén élet-kötelességek teljesítésére, az isten igéjének nemcsak hall-
gatása-, de megtartására is; óv a farizeusi álszenteskedéstől, lelkesít 
igaz, meleg szeretet gyakorlására, áldozatokban is megnyilatkozó 
jócselekedetekre, az apák erényeihez való hűségre, s midőn a nagy 
örömről szól, mely főpásztori szívét eltölti, hogy eljöhetett e derék 
magyar csángó fajnak körébe, mely mindig visszaverte 800 év 
alatt lángoló honszerelmével az ellene intézett támadásokat, a hon-
szerelemnek tüzétől megihletve, hatalmas erővel buzdít a sokat 
szenvedett drága magyar haza iránt élő, igaz, tántoríthatatlan szere-
tetre, megalkuvást nem tűrő hűségre, melylyel aranyhegyeket igérő 
álprófétákat visszaverni, s boldogságot, élő reményt, üdvösséget lehet 
nyerni, s végül főpásztori ajka imádságra, áldásra nyílik s annak melegé-
vel egyházat, hazát, családot s minden jelenlevőt szeretettel átölel. 

A paplakon a püspök az állami elemi iskola tantestületét 
fogadja, melynek üdvözletét Máthis János igazgató szép szavakban 
fejezi ki, s melyre a püspök szívélyes szeretettel válaszol. Kovács 
Bálint r. k. plébános, Pászku János gör. kel. lelkész és Odor Miklós 
gör. kel. iskola-igazgató tisztelgése után az egyházi épületek, lel-
készi hivatal, ügykezelés, anyakönyvek stb. megvizsgálását nagy 
körültekintéssel és figyelemmel ejti meg, s utána nyomban ünne-
pélyes egyháztanácsülést tart. Itt szeretettel üdvözli kiváltképen az 
egyház lelkes, buzgó felügyelőjét, dr. Zelenka Lajost, ki a messze 
távolból sietett egyháza ünnepi örömében résztvenni, s az egyház 
érdemkoszorúzott lelkészét, kinek négy évtizedre nyúló buzgólkodását 
elismerő szavakkal méltatja s emeli ki. Nagy szeretettel kíván 
áldást sikerben gazdag életére. 

Püspök a canonica visitatiót megtartva, a következőket rendeli: 
1. A patak jobb- és balpartján levő fűtermőhely helyrajzi 

számmal való ellátása iránt az intézkedés megteendő. 
2. Méltányossági okokból s a lelkész kiváló egyházi és társa-

dalmi buzgó munkássága elismeréséül a lelkészfizetési alap 50%- ot 
tevő jövedelme illesse az egyháztanács kifejezett óhaja szerint mos-
tani Deák Sándor érdemes lelkészt, míg a másik 5 0 % tőkésíttessék. 

3. A temetőben a gyermekek számára ásott sír legalább 
P/2 m.-nyire, felnőtt halottak részére legalább 2 méternyire ásandó. 

4. A politikai község kötelezendő új temető nyitására. 
1 0 ' 
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5. A vasárnapi zaj és istentiszteletet zavaró körülmények el-
hárítása a politikai hatóság kötelessége lévén, a hatóság e részben 
teendő intézkedéseiről a főesperes és a püspök, esetleges további 
eljárás czéljából értesítendő. 

6. A lelkésznek, ki egyébként minden tekintetben eredményes, 
kiváló buzgóságot tanúsít, figyelmébe ajánltatik, hogy 

a) adventben és böjtben lehetőleg hetenkint egyszer a komoly 
időn, ahhoz mért vallásos tartalommal áthatott összejövetelre hiveit 
buzdítsa; 

b) a vadházasságok számának apasztását gondjaiba vegye, 
c) a confirmatiói oktatásnál terjeszkedjék ki a felekezeti vál-

tanokra. 
7. Tetemes terheinek apasztása érdekében adjon be a gyüle-

kezet kérvényt az egyetemes adóalapi bizottsághoz. 
10/ Bácsfalu. A május 19-ére eső vasárnap reggelén Molnár 

Viktor egyházmegyei felügyelő társaságában, dr. Zelenka Lajos 
türkösi egyházfelügyelő, Szórády Lajos alesperes, Kemény Lajos 
egyházker. jegyző, Deák Sándor türkösi lelkész s többek kísérete 
mellett érkezett a püspök Bácsfaluba. A diadalkapunál a község 
jegyzője, Bacsó Mihály fogadta. A festői csángó-viseletben sorfalat 
álló hajadonok virágcsokorral kedveskedtek s a templom előtt Kiss 
Béla lelkész üdvözölte. A templomajtóban kedves gyermekleányka 
mosolyogva nyújtotta virágcsokrát üdvözletül. 

Az istentisztelet a 360-ik énekkel kezdődik, a melynek 3-ik 
versénél megjelenik az egyház ifjú lelkésze s rövid fohász után 
János ev. 16., 26--16. , 1. v. alapján, „Jő a Vigasztaló" alapgondo-
lattal egyházi szentbeszédet mond, melyre a 329-ik ének követke-
zett, a melynek 2-ik versénél oltár elé lép a püspök s a hívekhez 
beszédet intéz. A lélek gyönyörével a boldogságról szól, mely e 
104-éves virágzó anyaszentegyházban keblét átrezgi, midőn annak 
története majdnem mindenütt örömet sugároz reá; és megérinti a 
fájdalom síró húrját s annak könnyet fakasztó zengésinél viszi a 
lelkeket abba a sötét, borongó világba, a mikor itt is felütötte fejét 
a mindig fájdalmas viszály, s azok, a kiknek velünk kellett volna 
lenni: pusztítottak, romboltak, égettek, gyilkoltak s 17 védtelennek 
szívébe vad faji gyűlölettel döftek életoltó gy i lko t ; . . . s aztán a 
feledés fátyolát borítva a vérző sebekre, egymás iránti szeretetre 
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buzdít, hogy a pártoskodás és viszály közöttünk ne követeljen áldo-
zatokat; . . . sötét árnyak ellenébe a hit és áldozatkészség fénysugaras 
alakjait állítja fel Simon István és a még élő Borcsa Mihály jóltevők 
képében, kiknek jótékonyságáról harangok csendülése, orgona zen-
gése, forrásvíznek tiszta gyöngye, virágos temető korhadt sírkeresztje, 
ékes templom gyönyörű oltárképe sok, sok időn át példázva, han-
gosan beszél . . . , majd ihletett ajakkal zengi a hit és szeretet him-
nuszát, gyönyörű hasonlatok- és képekben mutatja be ezek erejét, 
hatalmát, gazdagságát, mert majd mint felettünk ragyogó napsugár, 
majd mint megbocsátás olajágát hozó galamb, majd mint sziveket 
összekötő aranykapocs — melegít, kibékít, erősít; aztán mély fáj-
dalommal szól a bűnös, rossz szokásokról, melyeknek egyik sötét 
alakja a vasárnap- és ünnepnapi korcsmázás, másik ijesztő réme 
a fiatal édesanyák ama sötét bűne, hogy édesgyermekeiket dajka-
ságba adják s saját anyatejükkel idegen gyermekeket táplálnak, . . . 
ezektől óv, óvakodásra int, azok elhagyását kötelességgé tesz i , . . . 
s végül forró imádságba olvad a főpásztori lélek mély érzéssel s 
esd, könyörög az apákra és anyákra, gyermekekre, családokra, egy-
házra, hazára áldást, boldogító virágzást, s szerető szívvel meg-
áldja az egész gyülekezetet. 

A 329-ik ének 5-ik versének eléneklése után az istentisztelet 
véget ért. 

A paplakon a püspök Oáncsa Aurél gör. kel. lelkésznek, majd 
az elemi iskola tantestületének Kocsis János igazgató által tolmá-
csolt üdvözletét fogadja és viszonozza. 

A délután 3 órakor megtartott canonica visitatióval kapcsolat-
ban a püspök a következőket rendeli: 

1. A templomi felszereléshez még egy-két oltár- és szószék-
terítő szereztessék be. 

2. A leltár évről-évre vezetendő és pótlandó. 
3. Ha még meg nem történt volna, úgy gondoskodjék az 

egyház arról, hogy a községtől temető czéljaira kapott föld az 
egyház nevére telekkönyveztessék és a magtáralapból kölcsönvett 
tőke törlesztésére, évi 4 % - o s kamat mellett, a költségvetésbe legalább 
évi 5 % tőketörlesztés felvétessék, kimondatván az is, hogy az ekként 
folyton szaporodó magtáralap mindaddig tőkésítendő, míg jövedel-
méből az egyház összes szükségletei fedezhetők lesznek. 
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4. Igyekezzék az egyház arra, hogy a politikai községtől lélek-
szám arányában számított segélyhez jusson. 

5. Igyekezzék az egyház a politikai hatóságok útján odahatni, 
hogy a vasárnapi istentiszteletet zavaró fuvarozások, egyéb munká-
latok korlátoztassanak. 

6. Igyekezzék az egyház a lelkész híványszerinti fizetésének 
pontos behajtására és kiszolgáltatására. 

7. A temetőben a sírok felnőtt halottak részére legalább 
1 80 m.-re ásandók. 

8. Szigorúan kötelességévé tétetik a lelkésznek az ünnep- és 
néprontó korcsmázások, a gyermekek dajkaságba adása ellen min-
den telhető szellemi erejével való erélyes küzdelem, s igyekezzék 
a népet ádventben és böjtben vallásos összejövetelekre egybegyűj-
teni és közöttük nőegylet, ifjúsági egylet alakítása által a lelkipász-
tori törekvéseket sikerre vezetni. 

A canonica visitatio befejezése után este a tűzoltók fáklyás-
menettel tisztelték meg a püspököt. 

11. Barczaújfalu. Május 29-ikén Molnár Viktor egyházmegyei 
felügyelő, Bohus Pál főesperes, Kemény Lajos egyházkerületi jegyző 
kísérőivel együtt Barczaújfaluba érkezett a püspök. A diadalkapunál 
Dinka István községi jegyző s egyszersmind az ev. egyház Il-od 
felügyelője fogadja, a virágcsokrokkal kedveskedő lányok virág-
díszbe borítják a fogatokat, a templom előtt pedig az egyház éppen 
most nyugalomba vonuló lelkésze Horváth László üdvözli. Az Úr 
háza kapujában egy kis leányka virágcsokrot nyújt a püspöknek, a ki 
az ének zengésénél az ősrégi oltár elé lép és beszédet intéz a néphez. 
„Keressétek Istennek országát és annak igazságát", az Üdvözítő e 
szavaival száll a főpásztor üdvözlése az egyházhívekhez, kik oly távol 
esnek az egyházkerület zömétől és mégis oly közel az atyai gondosko-
dáshoz s szól aztán e főpásztori gondoskodásról, melylyel a brassói 
esperességet egyházlátogató útján átkarolni óhajtja, a melynek szép-
ségét nemcsak gyönyörű vidéke, de a múltból kiáradó egyházépítő 
és megtartó hit és szeretet alkotja és itt reámutat a barczaújfalui 
egyház, mint csaknem legrégibb egyháznak a XVI. századba nyúló 
fényes múltjára, mely a vallásos buzgóság, áldozatkészség arany-
fonalával húzódik át az egyház történetén s templomának egyszerű-
ségével, sok helyütt romladozó voltával, tornyával, ősrégi oltárával, 
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az apáknak másfél-évszázados buzgalmáról s hitről, életről beszél, 
melynek fokozatos fejlődése mintha elmaradt volna s az apák 
hagyományaira a hála, kegyelet alakjában mintha a maradás lidércz-
nyomása ülne ama gondolatban : „jó ez, megfelelő e z " , . . . pedig az 
idő vasfoga emészt, a kor szelleme meg halad, követe l ; . . . ihlett 
ajakkal szól az Isten országáról, mely békében, szeretetben és 
igazságban áll s aztán el nem rejthető aggodalommal kérdi: a 
békesség, a szeretet, az igazság keresésében, gyakorlásában él-e a 
hívek mindenike, vagy a széthúzás, perlekedés, fellobbanás sötét 
árnyaival ölelkezve j á r ? . . . majd a lelkesedés lángjával, az igaz 
keresztyén életnek útját világítja meg s hívja a hívőt a templom 
szépséges sátorába, a biblia gyönyörűséges forrásaihoz; az apák 
által gyakorolt házi istentisztelet áldott berkeibe, a gyermekeket az 
iskola oktató, nevelő, erkölcs-, szívnemesítő virágos kertjébe, ifjakat 
és hajadonokat a Krisztus szolgálatában működő egyesületek virág-
zást fejlesztő mezőire s aztán főpásztori szerető lelke fájdalmas 
érzésével a százados templom, oltár, a papilak roskadozó, omladozó, 
pusztulást jelző sötét képére mutat, melynél elhagyatottabb gyüle-
kezetet feltüntető kép az egész Barczaságon, a brassói esperesség-
ben nincs, s melynek az apák buzgóságához, hitéhez, szeretetéhez 
méltó áldozatok meghozásával építő, átalakító nagy munkájára 
biztatva buzdít s még egy sötét vonásra mutat az egyház körében, 
mely sehogy sem illik az Isten országának világosságához: a 
felhő elébe harangozás és ráolvasás babonás szokásának sötét 
árnyára, mit az igazi vallásos, benső élet világával, fényével el kell 
távolítani; végül apostoli lelke egész hevével a szeretet, a hit, a 
béke, a boldogság ápolására, megerősítésére és megtartására buzdít, 
kitartásra serkent, csüggedéstől óv s felhők felé szárnyaló forró 
imádságban egyházra, a drága magyar hazára, az egyesekre és 
családokra virágzásért esd és lelke egész melegével a gyülekezetre 
főpásztori áldását adja. 

Az istentisztelet végeztével a canonica visitatiót megtartva, a 
püspök a következőket rendeli: 

1. A templom alapos javításának és a lelkészlak korszerű átala-
kításának, bővítésének előmunkálatait az egyház kezdje meg, készít-
tessen tervet, költségvetést és számot vetve anyagi erejével, igyekez-
zék azt megvalósítani. 



_196 

2. A kellőleg nem biztosított 237 kor. 53 fill. kölcsönt az egy-
ház vagy azonnal mondja fel, vagy biztosíttassa jelzálogilag, vagy 
két jóhitelű kezes által. 

3. Az új lelkésznek szigorúan kötelességévé tétetik, hogy 
a) igyekezzék ifjúsági és nőegylet alapítása, erkölcsnemesítő 

előadások tartása, esetleg vallásos estélyek tartása, ádventi és böjti 
esti összejövetelek rendezése által a gyülekezeti hitéletet élénkíteni, 
erélyes küzdelmet folytatni a „kalákák", felhő elébe harangozások, 
a nyári mezei munkák következtében az istentisztelet elhanyagolása, 
az úrvacsora kerülése, vadházasságok s más néprontó és megenged-
hetetlen szokások lábrakapása vagy terjedése ellen; 

b) igyekezzék odahatni, hogy a szülők rendesen felküldjék 
gyermekeiket az istentiszteletre, rendezzen évente néhányszor gyer-
mekistentiszteletet, honosítsa meg a katechisátiót s vezesse be gyü-
lekezetébe azon megható szép szokást, hogy az ifjú jegyespár mát-
kaságát a lelkész által mondandó ima és rövid atyai tanítás által 
mintegy megszenteltesse; 

c) igyekezzék az evangeliumi értelemben vett egyházfegyelmet 
gyakorolni hívei fölött s azok valláserkölcsi javának érdekében; 

d) az Úr szent vacsoráját oszsza híveinek karácsonykor, hús-
vétkor az első ünnepnapon, továbbá reformatio ünnepén is az 
eddigi virágvasárnapi és nagypénteki alkalmakon kívül, oszsza továbbá 
azt az aratási hála ünnepén is és tegye híveit figyelmesekké a 
szent sákramentom lelki építő erejére és vallásos szívvel gyakrabbi 
vételére; 

e) minden szellemi erejével küzdjön az iszákosság ellen; 
f ) hasson oda, hogy az ősrégi evangelikus házi istentiszteletek 

szokása gyülekezetében felelevenedjék és tegye bensővé és meleggé 
a kapcsolatot hívek és önmaga között. 

4. Az egyházközségnek közalapkölcsönére nézve felhívatik az 
egyház, hogy az építési-javítási alapból vett 550 kor. kölcsönének 
nemcsak kamatfizetéséről, de legalább 5 0 % -os tőketörlesztéséről is 
gondoskodjék jövőben költségvetésileg. 

12. Krizba. Május 21-ikén Molnár Viktor egyházmegyei fel-
ügyelővel, Bohus Pál főesperes, Kemény Lajos egyházkerületi jegyző, 
Horváth László lelkész és Dinka István jegyző kíséretében érkezett 
a püspök Barczaújfaluból Krizbára. A határon a krizbaiak magyar 
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és román férfiakból alakult dísz-lovascsapata várta a püspököt, üd-
vözletül meghajtva előtte a magyar nemzeti lobogót; a diadalkapu 
előtt a község jegyzője fogadta, a viruló hajadonok serege virággal 
tisztelte meg, s kétsoros nyírrel díszített utczán sorfalat alkotó 
tűzoltók, iskolás, óvodás gyermekek, ifjúsági vadászcsapat, testületek 
között a tűzoltók zenekarának «Talpra magyar" s «Kossuth-nótá"-t 
zengő hangjai s a harangok örömöt hirdető és örömre hívó szava 
mellett ér a magaslaton az egész községet uraló ékes templom elé, 
hol az egyház ifjú lelkésze, Sexty Kálmán üdvözölte. A templomban 
az istentisztelet az 587-ik énekkel kezdődik, a melynek 3-ik versénél 
a püspök az oltár elé megy s beszédet mond. Magasztalja az ev. 
hitet, szeretetet, mert ez a kettő hoz áldást a gyülekezetbe, a hit 
tárja fel a templom ajtaját, megmutatja a templom minden szépségét, 
kincseit, az ige erejét, mely gyönyört fakaszt, sebet kötöz, könnyet 
szárít, felépíti a vallásos lelkesedésnek ragyogó épületét, a szeretetet, 
mely oltárt épít, melynek zsámolyára borulva megszentelődik a szív, 
megaczélosodik az akarat és határtalan boldoggá lesz a lélek, atyai 
féltő szeretettel int, óv azon helyektől, melyek pihenés helyett a 
másnapi munkához való erőt lehetetlenné teszik, jajt kiált annak a 
népnek, mely a vasárnap megszentelése helyett iszákosságnak, része-
geskedésnek bálványai előtt áldozik, a hol összetörik a családi élet 
boldogsága, nyugodalma; boldogságot szól annak a népnek, mely 

f 

templomát szereti, az Ur napját megszenteli, az áldozatkészséget 
ápolja, s lelkes szavakkal mutat itt az egyház áldozatkészségének, 
hitbuzgóságának gyönyörű képére, mely e díszes templom szép 
megújításában minden ékesenszólásnál szebben hirdeti, hogy az 
áldozat, mit a hívő szív hozott, nem volt hiábavaló; élénk színekkel 
festi a szellemi élet mezején feltűnő küzdelmet, reámutat a csábos 
szavakkal csalogató álpróféták Ígéreteire, kik népbolondító nagy 
eszmék köpenyében szítják a szenvedélyek tüzét, hogy felperzseljék 
a világrendet, a modern kor eszméivel meg akarják ingatni a tör-
vények iránti tiszteletet, a polgári, társadalmi, politikai békét, de 
hogy a kölcsönös szeretet felforgatásával hogyan lehet megmenteni 
a békét, azt nem tudják megmondani; óva int, véd ezektől s buzdít, 
lelkesít lángoló szavakkal ezek ellen — apák, anyák példáival, hit-
hűséggel, egyház, haza iránt élő igaz szeretettel való küzdelemre; 
aztán lelke teljes melegével serkent az egymás iránti szeretetre itt 
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az Ur házában, otthon a családi, társadalmi életben, szólva az örök 
igazságot, hogy ezen épül fel egyesek, összesek boldogsága; s végre 
imádságában a szeretet áldását kéri és adja. 

A beszéd után az 587-ik ének 10-ik verse zendül meg s ezzel 
az istentisztelet véget ér. 

A paplakon a helyi görög-keleti egyház lelkésze, Schiopu János 
egyháztanácsával üdvözölte előbb román s aztán magyar nyelven 
a püspököt; az állami elemi iskola tantestületének üdvözlését pedig 
Kerekes István igazgató tolmácsolta. 

A canonica visitatiót megtartva, a püspök a következőket ren-
delte el: 

1. Az oltárról az „Ember, küzdj!" szövegű felirat, mint nem a 
szentírásból, de — bár kiváló — világi költeményből származó idézet, el-
távolítandó és valamely szentírási idézettel cserélendő ki. 

2. Minden intézkedés megteendő a kiadott kölcsönösszegeknek 
jelzálogi biztosítására. 

3. Istentisztelet alatt a férfiak fövegeiket levenni tartoznak. 
4. A lelkésznek szigorúan kötelességévé tétetik: 
a) hogy a korcsmázás ünneprontó szokása ellen teljes lelki-

pásztori becsvágygyal és erélylyel vegye fel a küzdelmet, továbbá, hogy 
b) az egyházi fegyelem gyakorlását az evangéliumi erkölcsi 

elvek komolyságával, szelídségével és határozottságával vegye kezébe; 
c) minden rendelkezésére álló szellemi erejével küzdjön a vad-

házasságok számának apasztása érdekében; 
d) a szent sákramentom lelki építő erejének kidomborításával 

és gyakori buzgó intéssel hasson oda, hogy gyülekezetének tagjai 
az Úr szent vacsoráját gyakrabban élvezzék. 

5. Igyekezzék az egyház a kerületileg megállapított stóla meg-
honosítására, vagy esetleg a lelkészi hívány 10-ik pontjában említett 
s azelőtt, egész Fóris Márton lelkész idejéig a lelkész által használt 
ingatlanoknak továbbra is a lelkész használatára bocsátásával a 
stoláris javadalmat megváltani. 

6. A karácsony negyedik napján tartani szokott, úgynevezett 
»aprószentek" ünnepe, mint róm. kath. jellegű, eltöröltetik. 

A püspök és kisérete d. u. 4 órakor a virágdíszbe borított 
két gépkocsiba (automobil) szállt fel, hogy az egyházmegye összes 
egyházainak canonica visitatióját befejezve, Brassóba térjen . . . 
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Altalános intézkedések. 
A brassói egyházmegye 12 egyházközségében végzett canonica 

visitatio alkalmával a püspök az egyes egyházközségeket érdeklő 
különös rendelkezéseken kívül még a következő, mind a 12 egyház-
községet kötelező általános intézkedéseket tette, a melyeknek pontos, 
lelkiismeretes betartásáért úgy az egyházközségi elnökségeket, mint 
az egyháztanácsokat felelőssé tette: 

1. Elrendelte a püspök, hogy valamennyi egyház egyházfejlesz-
tési tartalékalapot létesítsen annak kimondásával, hogy az elkölt-
hetlen lesz mindaddig, míg annak jövedelme az egyház összes 
szükségleteinek fedezésére elegendő nem lesz. 

2. Gondoskodjanak az egyházak arról, hogy eddigi történetük 
1917-ik évre, a reformátió 400-éves jubileumára megirattassék. 

3. Az egyházkerületi stóla-díjak bevezetendők. 
4. Az egyházak szerezzék be s levéltáraikban helyezzék el in-

gatlanaiknak hitelesített telekkönyvi kivonatát. 
5. Amennyiben az egyházak harangjai tűzvész vagy repedés 

ellen biztosítva nem volnának, haladéktalanul biztosítandók. 
6. Felhívja a püspök az egyházak figyelmét arra, hogy az 

eperjesi Theologiai Otthon és a rozsnyói árvaház ügyét költség-
vetéseikbe felvett, lehetőleg legalább is évi 20 és 10 koronában 
megállapított adományokkal támogatni szíveskedjenek. 

7. Az egyházkerületi körlevelek, a mennyiben hiányosak, pót-
landók, bekötendők és a levéltári okmányok gondos őrizete 
biztosítandó. 

8. A mennyiben a róm. kath. ünnepnapokra emlékeztető ünnepek 
(gyertyaszentelő febr. 2-ikán, gyümölcsoltó boldogasszony márczius 
25-ikén és a Mária-napok stb.) megünnepeltetnének, ezek törlendők; 
ellenben ajánltatik a templomavatás emlékünnepének behozatala, 
a mely mint az ősök áldozatkészségére emlékeztető helyi jelentő-
ségű fontos ünnep, éppen a helyi egyházközség szeretetének és 
áldozatkészségének ébrentartása szempontjából igen alkalmas a hit-
élet fejlesztésére. 

9. Felhívta a püspök az egyházak figyelmét arra, hogy a 
lelkészekkel karöltve igyekezzenek odahatni, hogy az államilag lé-
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tesített gazdasági munkásbiztosító-intézetnél a hívek közül öreg-
korukra mennél többen biztosítsák magukat. 

10. A lelkészeknek szigorúan kötelességükké tétetett, hogy 
a) Nagypénteken és a reformátió ünnepén híveiknek Úrvacsorát 

oszszanak és igyekezzenek őket, fiatalokat és öregeket a sakramentom 
lelki építő erejéről meggyőzni és keresztyéni kötelességeikre figyel-
meztetni ; 

b) olvassák fel Nagypénteken az oltár előtt a mi urunk Jézus 
Krisztus ^szenvedésének történetét; 

c) a házasulandó feleket birják reá azon ősrégi, szép, evan-
gélikus szokás követésére, hogy mátkaságukat a lelkész által ima 
és néhány szóból álló atyai tanítás útján mintegy megszenteltessék; 

d) a vasárnapi és ünnepnapi korcsmázások néprontó szokása 
ellen SZÍVÓS küzdelmet folytassanak; 

e) az evangélikus családi lapot híveik között lankadatlan buz-
galommal terjeszszék. 

r 

II. Arvai egyházmegye. 
Az árvái egyházmegyében Geduly Henrik püspök 1912. május 

28-án legelőször Alsókubinban szállott meg, s másnap onnan indulva 
kezdte meg egyházlátogatási körútját. A Kemény Lajos egyházkerületi 
jegyző, s a Liptószentmiklóson hozzájuk csatlakozott liptói főesperes, 
egyházmegyei felügyelő, liptószentmiklósi lelkész, egyházfelügyelő 

ŕ 

társaságában érkezett püspököt a kralováni állomáson Arvavármegye 
törvényhatósága és közönsége nevében Zmeškal György alispán, 
az egyházmegye nevében Lehoczky Miklós egyházmegyei felügyelő, 
az isztebnei evang. egyház nevében Hrobon János lelkész fogadták, 
Alsókubinban pedig az oderbergi üzletvezetőség figyelmes intéz-
kedéséből diadalkapuval s zászlókkal ékesített állomáson a vasúti 
üzletvezetőség nevében az állomásfőnök, végül az evang. templom 
ajtajában Novák Pál főesperes üdvözölte. Bevonulva a templomba, 
két ének közben a püspök az oltár előtt imádkozott és áldást mon-
dott az egész gyülekezetre. 

Az árvái egyházmegyében a canonica visitatio a következő 
sorrendben végeztetett: 

1. Isztebne. Május 29-én reggel a püspök Lehoczky Miklós 
egyházmegyei felügyelővel, Novák Pál főesperessel, Kemény Lajos 
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egyházkerületi jegyzővel, Zmeškal Aladár járási szolgabíróval s 
többekkel Isztebnére érkezett. Az állomáson Csillaghy József egyház-
felügyelő és Csillaghy István megyei főjegyző, Il-od felügyelő 
fogadják s üdvözlik melegen, szeretettel, örömmel, amaz az egyház 
nevében magyarul, emez a nép nevében tótul. Meghatottan válaszol 
a püspök, hálás szívvel a szivélyes üdvözlés- és fogadtatásért, 
magyarul és tótul. Egy díszbe öltözött leány a kocsiba szálló püspök-
nek virágcsokrot nyújt, mit az szeretettel fogad. Lovas-csapattal az 
élén halad a menet Isztebne felé. A bevonulás útján a tisztelet 
nyer kifejezést ama szokásban, hogy az úton magas póznák között 
áthúzott vékony kötélen függő selyemkendőkkel érintik a kocsikban 
áthaladókat. Messziről hangzik a szent ének a hívők ajakáról, s a 
diadalkapunál a község bírája: Misura János mond talpraesett, szép 
verses üdvözlőt, anyanyelvén, s az Úr házának küszöbénél a lelkész, 
Hrobon János üdvözölte a püspököt. 

Az ősrégi, de szép fatemplom küszöbét átlépve, az Úr meg-
szentelt hajlékába tér a püspök s az egész közönség. A „Nejsvetejši" 
és a rendes oltári szolgálat, Zpevnik 207. sz. ének elzengése után 
a helyi lelkész a szószékről Ap. csel. 2., 41. v. alapján mond egy-
házi beszédet; melyre a 306. sz. ének 1. verse következvén, annak 
zengése közben oltár elé lép a püspök és beszédet tart a gyüle-

/ 

kezet anyanyelvén. Élénken festi e régi artikuláris egyház múltját, 
melynek nagy részét sötét homály leple fedi, mely alól itt-ott csillan ki 
egy fénysugár, jelezve azt, hogy ez egyház e vidék szellemi gócz-
pontja s az evangélikus egyház ellen intézett támadások mentsvára 
volt, s szinte csodás hithűsége messze világolt. . . . Magasztalólag 
mutat erre a hithűségre, egyházszeretetre, s buzdítja a hívőket ennek 
az elődök példájaként megtartására. Majd fájó érzéssel mutat a 
sötét pontra, mely a vasárnap elhanyagolásával s a részegítő italok, 
korcsmázás [élvezetével homályt, árnyat borít az egyház életére. 
Óva int, kérve buzdít, lelkesítve vezet, imádkozva áld és áldva 
imádkozik az egyház, a családok, az egyesek boldogságának fel-
virágzásáért. . . . Az istentisztelet a 306-ik énekkel végződik. 

Templomból a paplakra tér be a püspök, s megkezdi a lelkészi 
hivatal, ügykezelés, anyakönyvek, egyházi épületek megvizsgálását, 
melyet mindenekre kiterjedő nagy figyelemmel eszközöl. Utána 
nyomban megtartjaľaz egyháztanácsülést a templomban. 
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Püspök elvégezvén az egyházlátogatásnak többi részét, a jelen-
volt hívek színe előtt felolvastatta az egyházlátogatási jegyzőkönyvet 
s azután a következő rendelkezéseket tette: 

1. Köteleztetik az egyház az adózás terén az Egyházi Alkot-
mány rendelkezéseinek betartására és lehetőleg Párniczán a con-
sipatio készpénzzel megváltására. 

2. A paplak újjáépítése elkerülhetetlen. E végre készítsen az 
egyházközség a rendes költségvetés mellett egy rendkívüli költség-
vetést, a melyben legyen kimutatva, hogy a paplakot csak rend-
kívüli adókivetés mellett van módjában felépíteni; ezt és a vonat-
kozó egyházközségi határozatot a püspöki látogatási jegyzőkönyv 
vonatkozó határozatával együtt terjeszsze fel az egyház az egyetemes 
adóalapi bizottsághoz, a segély emelése czéljából. 

3. Párnicza köteleztetik templomépítési alap gyűjtésére. 
4. A confirmátiói oktatás legalább 6 hétig tartson. 
5. Az egyházkelő asszonyok avatásra hamarabb, mint a szülés 

után két héttel, el nem fogadhatók. 
6. Isztebnén és Párniczán a község kötelezendő faiskola lé-

tesítésére. 
7. Igyekezzék az egyház ingatlan vételére s annak a lelkész 

rendelkezésére bocsátására. 
8. Az iskolában a csatorna, ajtó- és ablakfelszerelési hiányok 

pótlandók. 
9. Végül igyekezzék az egyház érdemes lelkészének hivatalos 

utazásaira egy kocsi beszerzéséről gondoskodni. 
Délután Párniczán át Zsaskóra ment a püspök és kísérete. 
Párnicza község elején diadalkapu s diadalkapunál szent him-

nuszt zengedező hívő sereg fogadja — a bíró ajakáról zendülő 
üdvözlettel, lelkesedetten — főpásztorát, ki szívélyesen válaszol s 
kíséretével együtt az iskolába vonul. Itt az „Erős várunk nekünk 
az Isten" 1-ső versének éneke zendül a gyermekek ajkán, mely 
után pár kérdésből álló vizsga következik s aztán a püspök mond 
lelkesítő, buzdító beszédet, főleg a templomra vonatkozóan s kéri 
a híveket hithűségük, egyházszeretetük további lelkes világolta-
tására és megáldja őket nagy szeretettel. 

2 . Zsaskó. Május hó 29-ikén délután a püspök Lehoczky 
Miklós egyházmegyei felügyelő, Novák Pál főesperes, Kemény Lajos 
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egyházkerületi jegyző, Csillaghy István egyházfelügyelő, Zmeškal 
Aladár szolgabíró kíséretében az Árva folyón csónakon átkelve 
Zsaskó határába érkezik, a hol a folyó partján az egyházfelügyelő, 
a falu szélén álló diadalkapunál a bíró, Furinda János, a fatemplom 
előtt pedig a lelkész üdvözli. A köszönő szavak után a templomba 
vonul a gyülekezet. A Zpevnik 311-ik énekét zengi a hívő sereg 
s annak véghangjainál az oltár elé lép a püspök és beszédet tart. 
Örömérzés kifejezésével csendül az első hang . . . majd ez egyház 
életösvényén vezet . . . a mult rögös, sok viszontagság tövisével 
hintett útján, hol a templom pusztulása, lelkészek száműzetése, 
vérző sebet ütve sötét árnyaival áll, . . . majd a küzdő, de hitbuzgó, 
áldozatkész és építő gyülekezet képére vet fényt, s dicséri, magasz-
talja a régi múltban és közelben a templommegújítók, oltár-
orgonaépítők, harangszerzők, papiak-rendbehozók buzgó szeretetét, 
nemes áldozatát, versenyező adakozását;. . . ismét fájó érzés húrján 
zendül, a mikor a rossz szokások, iszákosság boldogságot pusztító 
rémét festi sötét színekkel . . . óva, intve, kérve, esdve ettől a hívő-
ket s aztán az élő hit világoltatására, tiszta életre, szeretet, áldozat-
készség gyakorlására lángoló szívvel lelkesít . . . forró óhajjal imád-
kozik és áldó szeretettel áld . . . mire a befejező 315. ének zendül meg. 

Az istentisztelet után a lelkészi hivatal, ügykezelés, anyakönyvek^ 
egyházi épületek megvizsgálását végzi a püspök s azután azonnal 
megtartja a templomban az egyháztanácsülést. 

A canonica visitatió jegyzőkönyvének felolvastatásával kapcsolat-
ban a püspök a következő rendelkezéseket tette: 

1. A község kötelezendő faiskola létesítésére. 
2. Az egyház igyekezzék gyűjteni keresztelő-medenczére. 
3. A lelkész igyekezzék erőteljes lelkipásztori tevékenységet 

kifejteni az egyes híveknél az iszákosság és ennek folyományai, 
főként a válóperek ellenében. / 

3 . Arvanagyfala. Május 30-án a püspök Zsaskóból, átkelvén 
csolnakon a megáradt Árva folyón, Zmeškal Aladár szolgabíró, 
Lehoczky' Miklós egyházmegyei felügyelő, Novák Pál főesperes, 
Kemény Lajos egyházkerületi jegyző, Csillaghy István megyei 
főjegyző, Lehoczky Károly lestini Il-od felügyelő, Saskó István 
zsaskói lelkész és még többekkel Árvanagyfaluba ment. A határon 
elébe menő lovascsapat élén az egyház gondnoka, Kluka János s 
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a segédlelkész, Halasa Péter fogadta és üdvözölte, mit a püspök 
megköszönve, özv. Gerothin grófné eléje jött s felajánlott díszes 
négyes fogatára szállt át s 10 órakor délelőtt Árvanagyfaluba érke-
zett. A díszkapunál a község nevében a község jegyzője, Jeszenszky 
Frigyes, a templomnál pedig- az egyház nevében Laczo János 
lelkész üdvözölte. A köszönő szavak után az Úr szent házába 
vonult a püspök s az egész ünneplő közönség. 

A „Nejsvetejši" és a Zpevnik 721-ik éneke után a rendes 
oltári szolgálatot végezte a helyi lelkész, melyre a 306-ik ének 
következett; ezután a segédlelkész a szószékről tartott II. Krón. 
15. alapján szentbeszédet. Beszéd végeztével a gyülekezet a 314-ik 
ének első versét énekelte, s ennek hangjainál lépett az oltár elé a 
püspök és beszédet tartott. A főpásztor nagy lelki örömének hangja 
csendül a szóban, mely a hívek szívéhez száll, és zengi nemcsak a 
szép, lelkes fogadtatás keltette érzést, de a hívek nagy hitbuzgó-
sága, áldozatkészsége, építő, megtartó egyházszeretete felett érzett 
lelki gyönyörről is beszél; feltárja a templom, az Úr oltára szép-
ségeit, megmutatja a drága kincseket, gyöngysorba fűzi az Istenige 
boldogító igazságait, elvezet az evangyéliom tiszta vizeihez, üdítő 
italt nyújt az elepedt Hágárnak, lágyan folyó illatos mézet a gyű-
lölet gyötrelmeit szenvedőnek; a megbocsátás, az engesztelődés 
édes szavát a sértettnek és sértőnek, a meghasonlott szívűeknek; 
majd intő, elriasztó például festve az ember boldogságát, családok 
jólétét, békéjét durván összetipró, elpusztító rémét, az iszákosság 
sötét alakját, az atyai szeretet dorgáló és javító vesszejével suhint, 
sebet vág és sebet kötöz, könnyet fakaszt és könnyet törül, forró 
fohászszal esd, jóságos szívvel áld, áldó karjával átölel, felemel és 
boldogít. Az istentisztelet a 314. számú énekkel végződik. 

A paplakon a lelkészi hivatalt, ügykezelést, anyakönyveket 
vizsgálta meg a püspök. Paplakról az iskolába ment s ott egy kis 
próba-vizsgát tartott az együttlevő iskolás-gyermekekkel: egy ének, 
imádság, vallás, olvasás, számtan, földrajz, nyelvtan egy-egy kér-
déssel tót anyanyelven és magyarul. 

Ennek végeztével az ünnepélyes tanácsülés következett. 
Püspök elvégezvén az egyházlátogatásnak többi részét, a jelen-

volt közönség színe előtt felolvastatta az egyházlátogatási jegyző-
könyvet s azután a következő rendelkezéseket tette: 
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1. Confirmátiói és áttérési anyakönyv vezetendő. 
2. A confirmátiói oktatás legalább 6 hétig tartson. 
3. Az egyház ingatlanairól telekkönyvi kivonat szerzendő be. 
4. Az egyháznak takarékpénztári, banki részvényekbe fektetett 

tőkéje, a részvények legfeljebb 3 havi idő alatt leendő értékesítése 
után, a zsinati törvény által megengedett egyéb vagyonra cserélendő 
át. Ezen rendelet foganatosításáért az egyháztanács és az egyházi 
elnökség anyagilag felelős. 

5. Az anya- és leányegyházak közti gyülekezeti tehermegosztás 
tekintetében szabályrendelet készítendő. 

6. Az egyházegyetem és kerület által előírt offertóriumok be-
tartandók. 

7. A kötelező kerületi stóla bevezetendő. 
8. A tanító kötelezendő a gyümölcsfaoltás gyakorlati tanítására 

őszszel és tavaszszal legalább heti egy órában a 4-ik osztályosokkal. 
9. A tanító tegyen ünnepélyes fogadalmat a gyülekezet színe 

előtt kötelességeinek pontos és hű teljesítésére, s viszont a lelkész 
nyűjtson neki testvéri jobbot. 

10. Intézkedjék az egyház, hogy a postahivatal 1913. végéig 
más épületben nyerjen elhelyezést. 

11. Püspök úr megigéri közbenjárását a magas kormánynál, 
hogy a tanító részére lefizetett korpótlék-összeget a magas kormány 
megtéríteni kegyeskedjék, viszont az egyház köteleztessék a kor-
pótlék ezután esedékes részleteinek folyósítása iránt haladéktalanul 
folyamodni. 

4. Lestine. Május 31-ikének reggelén a püspök Chityi! Guidó 
tb. főszolgabíró, Lehoczky Miklós egyházm. felügyelő, Novák Pál 
főesperes, Kemény Lajos egyházkerületi jegyző kíséretében Árva-
nagyfaluból Alsókubinon át Lestinébe ment. A felsőkubini leány-
egyház díszkapujánál Kubányi György bíró fogadta és Kubányi 
Anna iskolás-leány üdvözölte a püspököt. Útjában az egész felső-
kubini közönség lelkesedéssel gyalog kiséri a püspököt. Lestinébe 
érve, egy hajadon leány szerényen elhangzott üdvözlése után az 
egyház lelkésze, Saskó István adott kifejezést az egyházközség 
tiszteletének és szeretetének. A magaslaton álló, zsúfolásig megtelt 
fatemplomban a „Nejsvetejši"-vel kezdődik az istentisztelet s utána 
a Zpevnik 351-ik éneke zendül meg buzgó, vallásos ihlettel. A rá-

ii 
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következő oltári szolgálat s a 315-ik éneket követőleg a helyi 
lelkész tart a szószékről Efez. . . . v. alapján egyházi beszédet 

Erre a 306-ik ének 1-ső versét énekli a hívő közönség, s 
ennek zengése közben az oltár elé ment a püspök és beszédet 
tartott. A szívét eltöltő nagy öröm szárnyait bontja ki legelőször 
s ezek szelid suhanásával hatol hallgatói, hívei szívébe, lelkébe, 
hogy aztán vigye, ragadja az egyház, a 212-éves templom múlt-
jának változatos, rögös és sima, virágos és tövises, békés és küz-
delmes ösvényein; . . . itt a vallásos lelkesedés, egyházszeretet, áldo-
zatkészség legszebb virágát mutatva az egyház létével összeforrt 
Zmeskal-család építő, védő és megtartó munkájában, . . . ott a kiáradt 
patak pusztulást hozott sötét romjaira mutatva, a földrengés rom-
bolását festve, a romok alól kibúvó és életet jelző remény, bizalom 
repkényére irányítja a figyelmet, mely mindig hatalmasabb, erősebb 
karokkal fonja körül az újra és újra építő és épülő egyházat; itt 
ismét a 150-éves harangot zendíti egyházáldozatot, vallásos buz-
galmat zengő összhangzatos, szívet átható zenére, s ott a hatalmi 
elnyomatás okozta fájó panaszt s rengő könnyet hozva, majd buzdít, 
lelkesít, i majd emel, majd sújt, de azt is szeretettel, szelíden, a szeszes 
italok kárhozatos bilincseiben levő rabokra, kérlel a pusztító bűntől 
szabadulásra, s végül forró fohászba olvad s a szeretet áldását adja 
a szívekre. Az istentisztelet a 306. ének 2-ik versével végződött 

Istentisztelet után a canonica visitatiót megtartván, a püspök 
a következő rendelkezést tette: 

1. A templom kívülről javítandó. 
2. A temető körülkerítendő. 
3. A lelkész az egyháztanácscsal karöltve, erélyesen hasson 

oda, hogy a hívek az istentiszteletet mezei munka czímén el ne 
hanyagolják s az ifjúság a katechisatióra szorgalmasan eljárjon. 

4. A lelkészlak kényelmesebbé teendő, csatornázás útján a 
nyirkosságtól megmentendő. 

5. A lelkész fafuvarozási költségeinek megváltásához az egyház 
további 100 kor. folyósítására hívatik fel. 

6. Az új tanteremhez vezető gyalogút töltésszerűen magasabban 
építendő. 

7. A község kötelezendő faiskola létesítésére. 
Este a vármegye alispánjának vendége volt a püspök. 
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5 . Jaszenova. Június l-jén Jaszenova felé tartva, útközben Felső-
kubinban meglátogatta az iskolát a püspök, s a rögtönzött vizsga 
eredménye felett Mesko Paula tanítónőnek teljes megelégedését 
fejezte ki, s a gyermekeket szülőikkel együtt megáldotta. Délelőtt 
10 órakor Lehoczky Miklós egyházmegyei felügyelő, Novák Pál 
főesperes, Kemény Lajos egyházkerületi jegyző és Chityil Guidó 
tb. főszolgabíró kíséretében a püspök Jaszenova határába érkezett. 
A határon a község bírája, Benczúr András, a községben emelt 
diadalkapunál az egyház felügyelője, dr. Pivkó Vladimir, a templom 
előtt pedig, mikor elhallgattak a zúgó harangok, Devecska András 
lelkész üdvözölte a püspököt. A püspök hálás szívvel fogadta a 
szeretetnek megnyilatkozását, aztán bevonult a templomba, a hol 
a „Najšvetejši" s a Spevník 245. énekével megkezdődött az isten-
tisztelet, melynek elhangzása után az oltári szolgálat, majd a 315-ik 
ének következett, s aztán a szószékről a helyi lelkész Filip 3., 12., 
15. alapján egyházi beszédet tartott, mire a 306. ének 1-ső versét 
énekli a gyülekezet, melynek zengése közben oltár elé ment a 
püspök és beszédet intézett a hívekhez. Élénken rajzolja az egyház 
küzdelmes, hitbuzgóság, áldozatkészség, egyházszeretet sima és rögös 
útján haladó életét, mely hol az emelkedés, hol a hanyatlás képeivel 
tűnik fel, de mindenkor, mindenekben az Úr, a Mindenható meg-
tartó és megerősítő, vigasztaló és bátorító kegyelmét, gondviselését 
mutatja; reámutat a sötét, fájó sebekre, miket a kárhozatos bűn, az 
iszákosság üt az egyén, egyház, család testén, s melyekre a gyógy-
balzsam az attól való szabadulás és szabadítás, oltalom és tartóz-
kodás alakjában jöhet, hullhat, s épp ezért int, esd, kérlel s aztán 
buzdítva áld, áldva buzdít, imádkozik és a szeretet helybenhagyó, 
felemelő megtartó ámenét kéri. Az istentisztelet a 306. ének 2. és 
3-ik versének eléneklésével végződött. 

Istentisztelet után a püspök megvizsgálta a lelkészi hivatalt, 
az ügyvezetést, az egyházi épületeket, vizsgát tartott az iskolában 
s utána a templomban elvégezvén az egyházlátogatásnak többi 
részét, a jelenvolt hívek színe előtt felolvastatta az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvet és a következő rendelkezéseket tette: 

1. Az egyház ingatlanairól hiteles telekkönyvi másolat szerzendő be. 
2. Az egyház csak telekkönyvi betáblázásra adjon kölcsönt; 

az eddigi kölcsönök kötvényei is lehetőleg jelzálogilag biztosítandók. 
n* 
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3. A templomban a kötelező offertóriumokat meg kell tartani. 
4. A sírok mélyebbre: felnőttek részére egy öl, 12 éven aluliak 

részére másfél méter mélységre ásandók. 
5. A község felhívandó faiskola felállítására. 
6. A lelkész köteleztetik arra, hogy a leányegyházközségeiben 

az elkatolizálódás veszélyének^ kitett híveit látogassa meg, keresse 
fel a templomkerülőket, babonaűzőket, iszákosokat s igyekezzék 
őket józan, vallásos és erkölcsös,e gyházhű életre rábírni; továbbá 
köteleztetik a viszálykodó házasfelek között a békítés megkísérlésére, 
szónoki beszédeinek kidolgozására s a beszédekben az epistolai és 
evangéliomi alapigék használatára két éven át, csak a harmadik 
évben lévén feljogosítva szabad textusok rendszeres alapulvételére. 
Mindezen a 6. pontban kötelezett eljárásáról tartozik naplót vezetni, 
a melyet a főesperes legalább évenkint egyszer megvizsgálni s a 
tényállással összehasonlítani lesz köteles. 

6. Alsókubin. Az egyházmegye öt egyházában végzett egyház-
látogatás után június l-jén délután 6 órakor érkezett a püspök 
Alsókubinba vissza és még azon a napon megejtette a lelkészi 
hivatal, ügykezelés, anyakönyvek, egyházi épületek megvizsgálását, 
mindenekre kiterjedő nagy figyelemmel. 

Este az egyház fiatalsága fáklyás-lampionos menetben a város 
főutczáján a püspök szállására, a paplak elé vonult. Itt a vegyes 
énekkar gyönyörű éneke zendült fel és Angyal Mariska művészi 
előadással üdvözölte a költő lelkéből fakadt gyönyörű beszéddel a 
püspököt. 

Másnap, június 2-ikán, Szentháromság vasárnapján a rendes, 
szokott időben szólaltak meg a hívó harangok az Úr házában be-
mutatandó áldozatra. Zsúfolásig megtelt a virágdíszített szép templom, 
már akkor, mikor a főesperes-lelkész ajkán megzendült a „Najšvetejši" 
és a „Slava". Utána a Špevňik 353. számú éneke gyönyörű ének-
kari vezetéssel zengett a hívek ajkán, majd az ünnepi oltári szol-
gálat közben a 215. s aztán a 217. ének következett, a melynek 
végével a főesperes-lelkész mondott Márk 15. alapján lelkes, szép 
ünnepi beszédet, s ennek befejezése után nyomban oltár elé ment 
a püspök a főesperes-lelkész és Kemény Lajos egyházkerületi jegyző-
vel együtt s ezek között foglalván el helyét, beszédet tartott. Lelke 
hálával borult le először az Úr előtt azért, hogy 41 év múltjának 



_209 

mai határán, nagynevű nagybátyja, a dunáninneni kerület püspöke 
áldást fakasztott lábanyomán léphetett az Úr eme díszes oltára 
elé, s itt a hálás kegyelet egy emlékkövét teheti le ő, a Nagynak 
még gyönge ivadéka, ezen gyülekezetnek, mint az ö egyik örökének 
öröklője, gondozó főpásztora. Ebből a múltból kiindulva, merengő 
lélekkel az egyház távolabbi múltjába merül, és annak ösvényén 
viszi magával, szavának hatalmával a hívőket, festve az egyház 
sok küzdelmét, baját, örömét és gyászát, emelkedését és hanyatlását, 
a többszörös csapásokból, tűznyelvek mindent megemésztő pusz-
tulást, sötét, füstölgő romokat hátrahagyott hamujából, az elnyo-
matás gyászkorszakából újra kiemelkedő, a hívek önfeláldozó mun-
kássága, buzgósága, áldozatkészsége, s buzgó vezérek lelkes veze-
tése által felvirágzásnak induló egyházat, és azután buzdít, lelkesít, 
erényt magasztal, bűnt ostoroz, s főleg az embert s annak boldog-
ságát pusztító, családok békéjét elrabló, anyagi jólétét semmivé tevő, 
áldás helyett átkot, üdv helyett kárhozatot hozó szenvedély, az 
iszákosság sötét bűnétől dorgálva óv, s mint napsugár a világra, 
tiszta harmat a virágra, forró imájában, áldó áldásában a hívő 
szívére, lelkére ráhajol. A 319. befejező ének után a püspök nyom-
ban megtartja az egyháztanácsülést. Elvégezén az egyházlátogatásnak 
többi részét, a jelenvolt hívek színe előtt felolvastatta az egyház-
látogatási jegyzőkönyvet s azután a következő rendelkezéseket tette: 

1. A hitélet erősbítésére, az evang. egyházi életközösség kap-
csainak szilárdítására evang. nőegylet alkotandó. 

2. Igyekezzék az egyház a lelkészi fizetésnek készpénzben meg-
váltására, és pedig az egyházi adószolgáltatásnak készpénzben leendő 
kirovása útján. 

3. Az iskolai udvarban kút ásandó és megteendők az előintéz-
kedések a lelkészlakon rövid idő múlva szükségessé válandó új 
háztető készítésére, ajtók, ablakok és padló javítására. 

Ezek után Isten legjobb áldását kivánva az egyháztanács és 
gyülekezet minden tagjára és egész működésére, püspök a canonica 
visitatiót berekeszti. 

A canonica visitatio befejezése után a paplakon a női küldöttség 
tisztelgését, üdvözlését fogadta a püspök és az iskola megvizsgálása 
s az ott megtartott kis vizsga felett teljes megelégedését, s az egyház 
tanítója és kántora kiváló buzgalma, munkája és hivatottsága felett 



_210 

elismerését fejezte ki. E nap estéjén a püspök kísérőivel az egyház-
felügyelőnek volt nagy szeretettel látott vendége; másnap délelőtt 
az egyházmegye papjaival testvéries értekezletet tartott, délben a 
megye főispánja, Csaplovics Simon geczeli úri házában volt sokak-
kal együtt nagy szeretettel elhalmozott vendég, s este az alispánnak 
a megye részéről Alsókubinban kifejezett búcsúüdvözlete, a vasút-
nál a nők virágcsokorral megtisztelő figyelmének megnyilatkozása 
után, az egyházmegye elnökségétől, a papi kar és világi elem szá-
mos tagjától kisérve, elutazott. A kísérők Kralovánban, előbb az 
egyházmegye, azután a vármegye, s végül a lelkészi kar vett tőle 
meleg búcsút, mondott neki hálás köszönet mellett a szeretet, 
bizalom, lelkesedés hangján „Isten veled"-et és kivánt rá sok, sok 
áldást, mit ő meghatottan viszonzott s azon óhajjal, fohászszal zárt: p 

„Áldás, virágzás az egyházra, családokra, hazára, az örök szeretet 
áldása reája!" 

Általános intézkedések. 

Az árvái egyházmegye 6 egyházközségében végzett canonica 
visitatio alkalmával a püspök az egyes egyházközségeket érdeklő 
különös rendelkezéseken kívül még a következő, mind a 6 egyház-
községet kötelező általános intézkedéseket tette, a melyeknek pontos, 
lelkiismeretes betartásáért úgy az egyházközségi elnökségeket, mint 
az egyháztanácsosokat felelőssé tette. 

1. Elrendelte a püspök, hogy valamennyi egyházban alapítvány 
gyűjtendő az egyház tartalékalapja czímén, mely mindaddig el nem 
költhető, míg az összes egyházi szükségleteket ezen alap kamatai 
nem fogják fedezhetni. 

2. Figyelmébe ajánlotta a püspök az egyházaknak, hogy költség-
vetéseikbe az eperjesi Theologiai Otthon czéljaira legalább évi 
10 koronát vegyenek föl. 

3. Felhívta az egyházakat, hogy a gyámintézet ügyét persely-
lyel, házi gyűjtéssel és templomi offertóriummal felkarolni szíves-
kedjenek. 

4. Az egyházkerületi körlevelek, a mennyiben nem volnának 
azok meg, vagy csak hiányosan, pótlólag beszerzendők, bekötendők. 
Éppúgy pótlólag beszerzendők a kerületi és egyetemes gyűlések 
jegyzőkönyvei is. 
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5. A lelkészek hassanak oda, hogy híveik közül a gazdasági 
cselédek és munkások az állami gazdasági nyugdíjintézet révén 
biztosíttassanak. , r . 

Kemény Lajos, 
egyházkerületi e. jegyző. 

II. melléklet a jegyzőkönyv 1. pontjához. 

Üdvözlő irat Berzsenyi Jenőhöz. 

Méltóságos egyházkerületi Felügyelő úr! 
Egyházkerületünknek e hó 10 — 11. napjain Nyíregyházán tartott 

közgyűlése a felügyelő elnöki megnyitójából örömmel értesült arról, 
hogy a dunántúli egyházkerület bizalma a Véssey Sándor elhúny-
tával hittestvéreink közszomorúságára megüresedett egyházkerületi 
felügyelői széket Méltóságoddal töltötte be. 

Midőn ez alkalomból egyházkerületünk örömének és egyúttal 
Méltóságod egyházkormányzói működése iránt eddigi kiváló műkö-
déséből merített osztatlan bizalmunknak közgyűlésünk megbízásából 
ezúton is kifejezést adnánk, Méltóságodnak bővült hatáskörében 
sikeres működéséhez erőt és Isten áldó kegyelmét szívbői kívánva, 
kiváló tiszteletünknek őszinte nyilvánításával vagyunk 

Nyíregyházán, 1912. évi július hó 11-ikén 

az Urban kész szolgái: 
Qeduly Henrik, 

püspök. 
dr. Zelenka Lajos, 

egyházkerületi főjegyző. 

III. melléklet a jegyzőkönyv 5. pontjához. 

Dr. Zsilinszky Mihálynak. 

Nagyméltóságú kiérdemült egyházkerületi Felügyelő úr! 
Kegyelmes Urunk! 
A tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület közönsége 1912. évi 

július hó 10—11-ik napjain Nyíregyházán tartott közgyűlésében 
velünk együtt a közös veszteség sajgó fájdalmát érezte, a mikor 
bánatosan megemlékezett arról, hogy Nagyméltóságod egyházkor-

Szent-Iványi Árpád, 
egyházkerületi felügyelő. 
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mányzói tisztéről, a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület felügyelői 
állásáról lemondott. 

Nagy méltóságod egyházi pályája, mint az erejében megújuló 
napé, folytonosan emelkedőben volt, s mindig több és több fényt, 
dicsőséget és áldást árasztott maga körül. A történelem és az élet 
nagy igazságaival vértezve, Nagyméltóságod erős bajvívója volt 
önkormányzatunknak, jogegyenlőséget követelő törekvéseinknek a 
nyílt és rejtett támadásokkal szemben, s belső életvilágunkban és 
harczainkban a szeretet és békesség, a testvéries együttérzés és 
összetartás apostola volt, hogy egyek legyünk a Krisztusban és 
erősek egyházias és hazafias törekvéseinkben. »A kik jól szolgálnak, 
szép tisztességet szereznek magoknak." (1. Tim. 3., 13.) Szép tisz-
tességet szerzett Nagyméltóságod is. Neve, életáldozata be van írva 
a nagyjait becsülő hálás nemzedékek lelkébe és örökségül, lelkesítő 
példaadásul megy át a jövendőbe, mert minden időknek él az, a ki 
a maga kora eszméinek, s az életet átalakító törekvéseinek diadalt 
szerezni segített. Kérve kérjük Nagyméltóságodat, maradjon továbbra 
is vezérünk, bölcs tanácsával oktatónk, kötelességeinkre való figyel-
meztetéssel lelkesítőnk, a mult nagy tanúságainak hirdetésével vigasz-
talónk és biztatónk; sorainkban küzdve vezessen bennünket a jobb 
jövendő igéretfölde felé, szeretetünk, tiszteletünk és nagyrabecsü-
lésünk hálás kifejezését pedig ez alkalommal is fogadja tőlünk 
szívesen. Testvéries és hazafias üdvözletünk és őszinte tiszteletünk 
nyilvánítása mellett igaz szeretettel vagyunk a tiszai ág. hitv. ev-
egyházkerület nevében és megbízásából: 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1912. július hó 11-ikén 

GecLuly Henrik, Szent-Iványi Árpád 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

IV. melléklet a jegyzőkönyv 5. pontjához. 

Részvétirat a dunántúli ev. egyházkerülethez. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerület! 
Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületünk 1912. július 10—11-ik 

napjain Nyíregyházán tartott közgyűlésében, a dunántúli ág. hitv. 
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evang. egyházkerület kiváló felügyelőjének, vései Véssey Sándornak 
váratlan elhünytára gondolva, mély megilletődéssel sóhajtá a bús 
zsolozsmát: „Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, 
mit hoz a nap te reád". (Péld. 27., 1.) 

Felhőtelen égből lecsapó villámcsapás volt a halálhír, könnyező 
sebet fakasztott mindnyájunk szívében, szétdúlt remények világába 
vezetett, a temetőbe, a melynek halottai felett annál hosszabb ideig 
keseregnek az egymást felváltó nemzetségek, mennél nagyobb volt 
veszteségük. Nagy halottjuk sírja mellett is sokáig fog virrasztani 
a kegyelet Géniusza, bizonyságot téve arról, hogy egyházvezérük 
eszméiben, érzéseiben, életpéldájában sok volt azokból a lelki kin-
csekből, egyházias és hazafias életerőből, a mit a sír el nem temet, 
a kegyeletes utódok el nem feledhetnek. Rá illett az életigazságok 
bölcs hirdetőjének a kijelentése: „Az igazak ösvénye olyan, mint 
a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb 
lesz". (Péld. 4., 18.) Mennél tovább haladt előre az életben, annál 
több lélekre vetette fénysugarait, hogy a halál éjszakájában is fényljék 
emlékezete azoknak szívében, a kik hitéért, bölcseségeért és áldozat-
készségeért szerették és tisztelték. 

A gyászoló egyházkerületnek mély megilletődéssel tolmácsoljuk 
testvéries részvétünket. Adja Isten, hogy a megdicsőült egyház-
vezérnek szelleme áldó, védő, vezető Géniusza legyen az ő népének. 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1912. július 11-ikén 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

V. m e l l é k l e t a j e g y z ő k ö n y v 5 . p o n t j á h o z . 

Részvétirat id. Sztehlo János családjához. 

Mélyen tisztelt Családtagok! 
Tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületünk 1912. július 10—11. 

napjain Nyíregyházán tartott közgyűlése fájó veszteség érzetével 
emlékezett meg id. Sztehlo Jánosnak, az eperjesi egyház 50 évig 
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volt lelkészének, a volt VI sz. kir. városi egyházmegye 30 éven át 
áldásosán működött főesperesének, 4 hónapig kerületünk püspök-
helyettesének élete 88-ik évében, folyó évi márczius hó 2ó-ikán 
Beszterczebányán történt elhunytáról. 

Megdicsőült Nestorunkban • patriarcha és próféta szállott fel a 
dicsőség hazájába: a ki - földi életében — a mi jó, igaz és helyes 
vala az Úr előtt, az ő Istene előtt, azt műveié, és minden munkában, 
a melyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, teljes szívvel jár 
vala" (2. Krón. 31., 20—21.), halála után pedig soha el nem muló 
szellemi kincset hagyott hátra örököseinek, az őt sirató családnak 
és emlékezetét kegyelettel őrző tisztelőinek. 

Tisztelői sorában az elismerés babérkoszorúját teszszük le mi 
is sírjára. A fennkölt elméjű, a nemesszívű, a szelíd lelkületű apos-
tolt gyászoljuk, a ki magasan szárnyalt gondolataival a Krisztus 
utain, a nagy lelkek társaságában és a könyörülő szeretet érzelmei-
vel mélyen hajolt alá a gyámintézeti munkában a könnyhullatókhoz; 
Isten országának őrállóját gyászoljuk, a ki merengéseiben a törté-
netíró messze látó lelki szemeivel nézett vissza a múltba, hogy a 
régi fénynél új szövétneket gyújtva, annak fényével világítsa be a 
jövendőt. A ki fényt tud gyújtani mások lelkében, annak élete fénye 
nem enyészik el, mert »a kik sokakat az igazságra visznek, miként a 
csillagok, örökkön örökké fénylenek" (Dán. 12., 3.). Ebben a hitben 
van a lelkek örökéletének reménysége. Ez a hit adjon vigasztalást 
az őt sirató családtagoknak is. Isten virraszszon a megdicsőültnek 
élte felett, Isten kötözze be a gyászolóknak fájó sebeit! 

Igaz részvétünk, testvéries együttérzésünk tolmácsolása mellett 
fogadják kiváló tiszteletünk őszinte kijelentését. 

A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület nevében és megbízásából: 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1912. július 11-ikén 

Oeduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Korbély Géza, 
egyházkerületi e. főjegyző. 
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VI. melléklet a jegyzőkönyv 5. pontjához. 

Üdvözlő-irat a bányai ev. egyházkerülethez. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerület! 
Tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerületünk 1912. július 10 — 11-ik 

napján Nyíregyházán tartott közgyűlése lelkes örömmel határozta 
el, hogy a nagy őrváltáskor, az új lelki szövetségkötés ünnepén, a 
bányai ág. hitv. evang. egyházkerület új vezérét, méltóságos Zsigmondy 
Jenő udvari tanácsos, felügyelő urat egyházkerületével együtt igaz 
tisztelettel és szives áldáskivánással üdvözli és a lelki szövetséget 
kötők életére Istennek áldását kéri. 

Isten országában minden élet a közös czélok munkálására van 
szentelve, s annak hatása a működési kör határain túl az egész 
egyházra kiterjed. Örömmel és büszkeséggel láttuk az egyházkerület 
érdemes felügyelőjét a hű munkások között eddig is, a ki a részek-
ben az egyetemes érdekeket kereső lelkével, tudásával, buzgóságával, 
önzetlen és mindig önfeláldozó munkásságával mindnyájunk tisz-
teletét és háláját érdemelte ki s a ki babérkoszorújához levelenkint 
gyűjtötte a borostyánt. Igaz szívvel kívánjuk, hogy a messze jö-
vendőbe kiható nagy sikerek jelezzék továbbra is egyházias és 
hazafias munkásságának eredményeit, hogy az egyházkerület az ő 
lelkes vezetése alatt gyarapodjék hírben, dicsőségben, anyagi és 
szellemi jólétben és az egyházvezér életén Istennek áldó kegyelme 
nyugodjék minden időben. 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
Nyíregyházán és Sajógömörön, 1912. július 11-ikén 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

VII. melléklet a jegyzőkönyv 5. pontjához. 

Udvözlő-irat dr. Baltik Frigyes püspökhöz. 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök úr! 
Tiszai ágost. hitv. ev. egyházkerületünk 1912. július 10—11. 

napjain Nyiregyházán tartott közgyűlése gondolatban testvéries 
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együttérzéssel ment el ahhoz az oltárhoz, a melynél Méltóságod 
házasságának 50-éves évfordulóján a nagy prófétával áhítatos lélek-
kel rebegte: „Mindeddig megsegített minket az Ur!" (1. Sám. 7., 12.) 

A nagy évforduló alkalmából igaz szeretettel és őszinte tisz-
telettel üdvözöljük Méltóságodat. 

Az Istennek legnagyobb áldása a békességes családi hajlék, 
a hol a munkálkodó, Istent szolgáló, egyházát építő, hazájáért 
imádkozó férfi mellett, mint a szeretet sebet kötöző, fájdalmat csil-
lapító Geniusa áll a nő, imádságával ég felé vive a lelkeket, hűsé-
gével templommá avatva fel a földi hajlékokat. A szeretet háza 
menedékhely az élet pusztaságain. „Csak oda tér lelkünk, mikoron 
elfárad, mikor másutt rajta a bú, baj megárad, ott nyugtot találhat." 
Méltóságod 50 esztendeje élvezi a boldog családi ház örömeit. 
50 éve hallgatja a hűséges szeretet Istentől sugallt vigasztalásait. 
Legyen a jövendő a múltnak folytatása. A mi bánat volt, maradjon 
a múltban, a mi öröm, növekedjék s áldást osztogatva menjen át 
a jövendőbe. Mint egykor Izráel szent sátora felett a fényes felhő, 
kegyelemmel nyugodjék háza felett az Istennek áldó szeretete, 
s csendesség, béke és boldogság lakozzék a házban, a szerető 
szivekben mindenkor. Fenkölt hivatására erőt a boldogságból, küz-
delmeire vigasztalást a szeretetből merítsen. Isten áldja, védje, bol-
dogítsa Méltóságodat. 

Testvéries szeretettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1912. július 11-ikén 

Geduly Henrik, Szent-lványi Árpád, 
püspök. Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő. 

egyházkerületi e. főjegyző. 

VIII. melléklet a jegyzőkönyv 5. pontjához. 

M  

Udvözlő-irat Radvány Istvánhoz. 

Nagyságos kir. tanácsos, egyházmegyei felügyelő, egyházkerületi 
gyámintézeti Elnök úr! 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közönsége 1912. évi július hó 
10 —11 -ik napjain Nyíregyháza városában tartott közgyűlésében, a 
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püspök jelentéséből lelkes örömmel értesült arról, hogy Nagyságod 
a mult év deczember havának 10. napján áldásos életének 80-ik 
évfordulóját ünnepelte, s szeretettel határozta el a közgyűlés, hogy 
Nagyságodat életútjának nevezetes fordulóján testvéries, meleg 
üdvözlettel és benső áldáskivánattal keresi fel. 

Igen szép és ékes korona a vénség, mely az igazság útján 
találtatik. Nagyságod messze világló példát mutatva, az igazság 
útján járt életének minden idejében. A hit igazságának szövétnekét 
lobogtatta a templomban és a gyűléstermekben, a gyámintézeti 
szeretet igaz áldozatának tűzét élesztette a szivekben, a vallásossá-
got a társadalmi élet minden megnyilatkozására kiterjesztő életigaz-
ságok bölcseségét hirdette, a midőn minden munkája és gondja 
között időt keresett és talált egyháza szolgálatára, hitbuzgóságának 
és áldozatra kész szeretetének a bemutatására. A midőn az emlé-
kezet visszasugárzó fényében látja a hosszú multat, s a 80 évnek 
minden öröme és minden fájdalma megelevenedik lelkében, igaz 
szeretettel és tisztelettel kivánjuk, hogy az az erős, hatalmas Isten, 
a ki vele volt a múltban és minden sorscsapásban kegyelmének 
védő-paizsát tartotta élete felett, lelket és testet erősítő áldásaival 
vezesse továbbra is élete utain, s a nagy munkák és fáradalmak után 
derült életalkonyt adjon. Isten áldja, védje, oltalmazza Nagyságodat. 

Testvéries szeretettel és igaz tisztelettel vagyunk 

a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 
Nyíregyházán és Sajógömörön, 1912. július 11-ikén 

Geduly Henrik, 
püspök. 

Szent-Iványi Arpád, 
Korbély Géza, egyházkerületi felügyelő, 

egyházkerületi e. főjegyző. 
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IX. melléklet a jegyzőkönyv 61. pontjához. 

Az 1911. évi zárszámadás. 

Egyes 

Közös kamatjövedelem volt 
Ebből kiadatott: 

Baldácsy-alapnak 195*44 
Máday-alapnak 307*72 
Czékus-alapnak 56*80 
A. B. C.-alapnak ' 44*40 
Közigazgatási pénztárnak .. .. 4,726*97 
Zsedényi-alapnak 1,703*86 
Stenczel-Nendtvich-alapnak .. 728*94 
Tudományi pénztárnak 4,675*64 
Tanítóképzői pénztárnak 10,662*66 
Nyugdíjintézeti pénztárnak.. .. 17,326*82 
Árvaházi pénztárnak 3,998*50 
Letét-alapoknak 8,25996 

Közigazgatási pénztár: 
Egyet, közalapból 2,400 -
Állami dotációból 11,100*-
Államsegélyből 25,739*25 
Közös kamatjövedelemből .. .. 4,726 97 
Több czímen bevétel 7,718*43 
Tiszti fizetésekre 32,265*30 
Dologi kiadás 2,139*77 
Ösztöndíjban 984*48 
Útiköltségben 4,713*56 
Nyomda és iroda 1,716*74 
Több czímen kiadás 9,764*80 
Vagyon, mint volt 
Baldácsy-alap: bevétel 

„ kiadás 
r 

Ev végével túlkiadás 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
Máday-alap: bevétel 

„ kiadás 
Vagyon, mint volt 

Összes 

52,687*71 

Tiszta vagyon 

52,687*71 

51,584*65 

51.584*65 
78,658*49 

12,195*44 
12,313*72 

118*28 
4.886*01 

400*-
400*-

4,767*73 

7,692*90 
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Egyes 
Czékus-alap: bevétel 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
A. B. C.-alap: bevétel 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

Tudományi pénztár: 
Közös kamatjövedelemből.. .. 4,659'64 
Államsegélyből 22,099*52 
Egyet, pénztárból 14,300' — 
Közalapból 3 ,400 ' -
Vegyesekből 7,455'16 
Tiszti fizetésekre 33,100" — 
Közös költségekre 1,02185 
Egyet, nyugdíjintézetre 2,874'37 
Útiköltségre 1,19538 
Több czímen kiadás 13,72272 
Vagyon, mint volt 

Theologiai Otthon: 
Államsegélyből 6,13977 
Lakbérből 3 ,735 ' -
Adományokból 2,323'69 
Több czímen kiadás 
Zsedényi-alap: bevétel 

„ kiadás 
r 

Ev végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 
Stenczel-Nendtvich-alap: bev. 

„ kiadás 
Év végén maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

Tanítóképzői pénztár: 
Közös kamatjövedelemből.. .. 10,662'66 
Államsegélyből 21,097'66 
Közalapból 1,600--
Állami szem. pólék 13,083'34 
Vegyesekből 6,79772 
Tiszti fizetésekre 34,148'61 
Közös költségekre 1,53278 
Lakbérekre 3 ,329 ' -
Házszámlán 1,742'39 
Tápdíjsegély 2,427' — 
Több czímen kiadás 10,061'60 
Vagyon, mint volt 

Összes 
56'80 

1,42076 
44'40 

1.11001 

51,91432 

51,914'32 

12,197-86 
12,197-86 

1,703'86 
1,700 ' -

3'86 
42,59675 

728'94 
364-47 
364-47 

16,19864 

53,241-38 

53,241-38 

Tiszta vagyon 

1,476-96 

1,154-41 

127,02093 

42.600-61 

16,563-11 

217,862-71 
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Kerületi nyugdíjintézet: Egyes Összes Tiszta vagyon 
Közös kamatjövedelemből .. .. 17,326-83 
Vegyesekből 1,434-11 18,760-94 
Nyugdíjas tagoknak 23,758-70 
Közös költségre 2,490-76 
Vegyesekre 70506 26,954-52 
f 

Ev végén túlkiadás 8,193-58 
Mult évi vagyonmaradvány .. 311,039-72 302,846-14 
Árvaházi pénztár: bevétel.. .. 15,149-83 

„ „ kiadás .. .. • 19,496-45 
/ 

Ev végén túlkiadás 4,346-62 
Mult évi vagyonmaradvány .. 57,047-90 52,701-28 
Távozó árvák letétje: bevétel 11952 

„ „ kiadás • 41' — 
Év végén maradvány 78-52 
Mult évi vagyonmaradvány .. 1,571-63 1,650-15 
Egyetemes közalap: bevétel .. 22,665-44 
Kölcsönből 4,431-71 27,097-15 
Több czímen kiadva 24,775-89 
Év végén maradvány 2,321-26 
Mult évi vagyonmaradvány .. 13,636-25 15,957-51 
Egyet, nyugdíjalap: bevétel .. 26,62296 

u „ kiadás .. 26,622-96 

Államsegély : 
* 

Állampénztárból 75,678--
Kamatból és maradvány 512-96 
Egyetemtől 55,000-- 131,19096 
Kiadás: 
Közigazgatási pénztár 11,100--
Egyházmegyéknek 25,700--
Több czímen 88,221-20 
Törlesztésre 4,431-71 129,45291 

r 

Ev végével maradvány 1,738-05 
Mult évi vagyonmaradvány .. 12,824-63 14,562-68 
Tanárok államsegélye: bevétel 64,741-71 

„ „ kiadás 63,724-97 
r 

Ev végével maradvány 1,016-74 1,016-74 

Kongrua-államsegély: bevétel 75,49097 
kiadás 75,079-49 

ŕ 

Ev végével maradvány 411-48 411-48 
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5,332-43 
1,54047 

858-76 
1,192-28 

333-52 
3,46985 

8-08 
4,202-48 
7,097-65 
6,445-90 

651-75 
3,486-18 

29,869-85 
30,092-86 

22301 
2,275-75 

Káplárii kongrua-államsegély: Egyes Összes 
bevétel 10,06160 
kiadás 4,729-17 

Év végével maradvány .. .. 
Mult évi „ 
Theologiai letét: bevétel.. .. 

kiadás .. .. 
r 

Ev végével túlkiadás 
Mult évi maradvány 
Vegyes letét: bevétel 
Mult évi vagyonmaradvány 
Egyházker. közalap: bevétel 

kiadás 
Év végével maradvány .. .. 
Mult évi vagyonmaradvány 
Tűzkár-letét: bevétel 

kiadás 
r 

Ev végével túlkiadás 
Mult évi vagyonmaradvány 
Törvényszéki letét: bevétel.. 

kiadás .. 
r 

Ev végével túlkiadás 
Mult évi vagyonhiány 
Hiány 
Budaméri templom-alap-letét 
Feketehegyi imaház-letét: be 
Mult évi vagyonmaradvány 
Theol. Otthon letét: bevétel .. 1,926-10 

kamatjövedelem 23275 
Reformáczió-emlékalap : bev. 418"— 
Adócsökkentési alap : bevétel 138,144' — 

kiadás 138,144--
Vértanú-füzetek letét: készlet 70950 

hátralék 3 9 7 ' -
Chorálkönyv-letét: készlet .. .. 1082' — 

Latinák Rudolf-alapítvány: 
Eperjesi jogakadémiának .. .. 50,000' — 
Eperjesi theologiának 25,000-— 
Egyházkerületnek 22,51990 
Rozsnyói árvaháznak 5,000"- 102,51990 

Tiszta vagyon 

125-16 
205-32 

80-16 
401-47 
481-63 
506-70 
741-23 

6,088-82 

6,872-90 

3,136-33 

4,210-56 

4,13793 

2,052-74 

506-70 

6,83005 

2,158-85 
418' — 

102,51990 

12 
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Haskó György hagyományai: 
bevétel 

Mult évi vagyonmaradvány .. 
Elszámolások letétje: bevétel.. 

kiadás .. 
Gyámintézeti pénztár: bevétel 

kiadás 
Év végén túlkiadás 
Mult évi vagyonmaradvány 
Nyomtatványok letétje 
Postatakarékpénztárnál .. .. 

Törvényszéki letétnél hiány .. .. 
Vagyon 1911. decz. 31-ikén .. 
Előző év végén vagyon volt .. 
Vagyonszaporodás 

Egyes Összes 
1,03774 

30,066-38 
392-66 
220-74 

5,828-87 
6,50293 

674-06 
9,26889 

Tiszta vagyon 

31,104-12 

171-92 

8,594-83 
64395 

5,570-16 
Összesen 1.065,872-77 

481-63 
1.065,391-14 
1.063,91692 

1,474-22 

Szaporodott a vagyon: 

Zsedényi-alapnál 3 86 
Stenczel-Nendtvich-alapnál.. .. 364-47 
Czékus-alapnál 56-80 
A. B. C.-alapnál 44-40 
Távozó árváknál 78-52 
Feketehegyi imaház-alapnál .. 741-23 
Haskó-féle alapnál 1,037-74 
Letétalapoknál 6,625-89 
Budaméri templom-alap 506-70 
Postatakarékpénztár 5,570 16 

Apadt a vagyon: 

Nyugdíjintézeti alapnál 8,193*58 
Árvaházi alapnál 4,346"62 
Baldácsy-alapnál 11828 
Tűzbiztosításnál 223*01 
Gyámintézetnél 67406 13,555*55 
Egyenleg 1,474*22 1,474*22 
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Vagyon-összesítés: 

Közigazgatási pénztár tőkeszámláján 
Tudományi 
Tanítóképző 
Nyugdíj intézeti 
Árvaházi 
Zsedényi 
Stenczel-Nendtvich-pénztár tőkeszámláján 
Máday „ » 
Baldácsy „ a 
Czékus „ u 
A. B. C. 
Távozó árvák „ n 
Tűzkárbiztosítás a u 
Letétek n n 
Gyámintézeti u a 
Feketehegyi imaház n a 
Budaméri templom-alap „ 
Latinák-féle-pénztár tőkeszámláján 
Haskó-féle a a . . . . . . 
Postatakarék- u a 

Tiszta vagyon 
78,658-49 

127,020-93 
217,862-71 
302,846-14 

52,701-28 
42,600-61 
16,563-11 
7,692-90 
4,767-73 
1,476-96 
1,154-41 
1,65015 
2,052-74 

53,217-22 
8,594-83 
6,83005 

506-70 
102,51990 
31,104-18 

5,570-16 
Összesen .. .. 

Ezen vagyonkimutatás el van helyezve 
Alapító-leveleken . 

ŕ 

Értékpapírokban 
Pénzintézeti betétekben 
Kötvényeken 
Ingatlanokban 
Ingóságokban 
Kamatok: alapító-leveleken .. 

értékpapíroknál .. .. 
kötvényeknél 
nyugdíjnál 

Járulék: nyugdíjas tagok .. .. 
„ tűzkárbiztosítás 
„ közalapnál 

Folyó-számla: árvaház 
tanítóképző .. .. 
Theol. Otthon.. 
tisztviselőknél.. 
vért.-füzetek.. .. 

„ zenekönyvek .. 
Készpénz 1912. évre 

3 ,620 ' -
311,334 — 
114,449'74 
411,114-84 
193,202-39 

10,454-70 
63-32 

695-49 
5,873-28 
1.287-15 
2,652 -

910-08 
23935 
736-72 

1,30014 
707-80 

2,722-66 
1,10650 
1,082' — 

1.065,391 14 

840,518-58 

203,65709 

7,919-24 

3,801-43 

7,65582 
1,83898 

Összes vagyon: 1.065,391 14 
1 0 ' 
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Összeállította és kiadta Bányai Béla ker. pénztáros. 

Ezen számadásnak részletei az 1912. évi III. körlevél füzetben már 
közölve lévén, itt csak az egyes pénztárak és alapok főbb tételei vannak 
kimutatva. 

Geduly Henrik, 
püspök. 

X. melléklet a jegyzőkönyv 62-ik pontjához. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 1913. évi költségelőirányzata. 

Közös pénztár. 

Elosztandó közös 
kamatjövedelem.. 

Közigazgatási áll.-
segély 

Közig, pénzt. 12°/0 
Tud. pénzt. 16%.. 
Tanítóképző pénz-

tár 24% 
Nyugdíjpzt. 39% 
Árvah. pénzt. 9% 

45,000--

45,000 -

Közigazgatási pénz-
tár 12%-tóli, ebben 
Máday-alap 307*72 

Baldácsy-alap 190"68 
Czékus-alap 59"94 
A. B. C.-alap 46T6 
Közigazg. pénztár .. 4,796-40 5,400"-
Zsedényi-alap .. .. 1,704 — 
Stenczel-Nendtvich-

alap 745-34 
Tudományi pénztár 4,750-66 7,200" -
Tanítóképző pénz-

tárnak 10,800--
Nyugdíjpénztárnak 17,750- — 
Távozó árvák alapja 66* — 
Árvaházi pénzt.-nak 3,984"- 4 ,050 ' -

~ 45,000--

2,200-
Pénztárosnak 3,400 
Pénztári ellenőrnek 1,200 

780- - Pénztári irodasegéd 200 
1,040-- Számvevőnek .. .. 600 

P.-ü. bizotts. jzőnek 200 
1,560-— irodai helyis, bére .. 1,100 
2,535-- Fűtés és világítás.. 400 

585- - Szolgabér 220 
Betörés, lopás elleni 

biztosítás 52 
Pénzt, irodaeszk. .. 150 
Postaköltség 220- -
Útiköltség 
Vegyes s rendkívüli 

8,700--

- 5,700-

- 1,772--

370* — 
6 0 0 - -
258- -

8,700--
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Érettségi vizsga-
díjak 

Egyet, közalapból 
Közig, áll.-segély. 
Kápl. kongruából 
Ált. áll.-segélyből 
Közös kamatjöve-

delemből .. .. .. 
Útiátal., Baldácsy 

Központi járulék 
Kamatjöv 
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Közigazgatási pénztár. 
Püspöknek tiszt.-díj 8,000 

4 0 0 ' - Püsp. irodaátalány 1,200 
2,400*- Püsp.-nek útiátalány 800 
8,900-- Püspöknek ker. kí-

500" - vüli úti 300 
20,86P— Püspöknek repre-

sent. költsége .. .. 2,000 
4 ' í nn Irodavezetőnek .. .. 4,800 

i U U ~ Másodlelkésznek .. 3,000 
Máramarosi missio-

náriusnak 2,600 
Missiói helyek 

ideigl. ellát 1,200 
Irodai püspöki mis. 3,000 
Főjegyzőnek 500 
Két jegyzőnek .. .. 400 
Levéltárosnak 100 
Énekvezérnek 42 
Kamat kollégium-

nak 185 
ProUirod. társaság-
inak 50 

Ösztöndíjban 750 
Útiköltségekre .. .. 3,000 
Egyházak látoga-

tása úti 1,200 
Nyomda 2,500 
Kerületi gyűlés költ-

ségei 150 
Sajtóiroda költségei 250 
Közös költség .. .. 780 
Nyugdíj-járulék.. .. 500 
Püsp. szabadrendel-

kezésére .. 500 
Könyvek 50 
Vegyes 100 

" 37,957 -

Báró Baldácsy-alap. 
14,000"- Püspöknek.. .. .. .. 4,666 

190 - Segélyekre 6,100 
Üti közigazg. pénz-

tárba - - 100' 
Vegyes lelkészi szol-

gálat 200 
Rendkívüli segélyre 3,000 
Egyenleg 124 

14,190--

- 12,300--

15,642-

985-

4,200-

4 ,830 ' -
37.957- -

14,190"-
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Máday-alap. 

Közös kamatjöv. 307"92 Ösztöndíjra 400 -
Theol. letétből .. 9278 

400" - 400'— 

Czékus-alap. 

Közös kamatjöv. 5904 Tőkéhez 5904 

A. B. C.-alap. 

Közös kamatjöv. 4616 Tőkéhez 46' 16 

Tudományi pénztár. 

Közös kamatjöv. 4,750" - Csengeynek 6,800"-
Kamat kollégi- Draskóczynak .. .. 6,000"-

umtól 285"- Mayernek 6,800"-
Theol. Tanárok Dr. Szláviknak .. .. 6,800"-

Tud. egyetemes Deáknak 3,200" — 
nyugdíj 648"— Dr. Obálnak 3,200 - 32,800"-

Theol. egyetemes Tót nyelvtanításra.. 300 -
szervezetre .. .. 14,300"- Dékánnak 800"-

Egyet. közalapból 3,400"- Énektanárnak 300"-
Altalános állam- Könyvtárra 800"-

segélyből 23,644"- Belmissió és ön-
Latinák-alap ka- képző-kör 100"- 2,300"-

Theol. lététből .. 300 - n á r u t á n 1,752"-
Pozsonyi theologiai 

a j < a ( j 500' — 
Egyet.theologiának 6,073"- 8,325"-
Tápdai segély .. .. 1,000" — 
Prónay-alap kamat 162" — 
Kollégiumi közös.. 1,400"- 2,562"-
Útiköltségre 1,200"-
Közös költség 16% 1,040"-
Latinák-kamat jog-

akad 2,000"-
Latinák - kamat 

leányisk 900"— 
Vegyes 100 ' -

51,227"- 51,227"-
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Általános állam-
segély 

Lakásbérben .. .. 
Szentiványi - alap 

kamat 

Közös kamatjöv. 

Közös kamatjöv. 

Beiratási és különf. 
járulék 

Magántanulóktól .. 
Tanárok nyugd. ill. 
Közös kamatjöved. 
Közalapból 
Ált. államsegély .. 
Áll. fiz. kiegészítése 
Áll .-tói felszerelése 
Gyak.-isk. tan. után 
Telekbér kassai-úti 
Vegyes 

Theologiai Otthon. 
Otthon telekbér .. 

7,025'— Fűtés, világítás és 
4,000 — rendbentartás .. .. 

Ingatlanba fektetett 
160'— tőkekamat megté-

rítés 
11,185'-

Zsedényi-alap. 
1,704' — Segély és jutalomdíj 

Tőkéhez 
1.704--

Stenczel-Nendtvich-alap. 
745' — Püsp.-nek kamat fele 

Tőkéhez 
745' 

Tanítóképző-pénztár. 

5,220 ' -
3 6 0 ' -
4 9 6 ' -

10,800'-
1,600'-

23,008'-
15,800'-
1,600 ' -

9 0 -
140 ' -
150 — 

Tisztifizet. Becht J. 
Tisztifizetés állami 
kiegészítése 

Tisztifizet. Gamauf 
Tisztifizetés állami 

kiegészítése 
Tisztifizet. Gerhard 
Tisztifizetés állami 

kiegészítése 
Tisztifizet. Kapy Gy. 
Tisztifizetés állami 

kiegészítése 
Tisztifizet. Liptai L. 
Tisztifiz. Molitor G. 
Tisztifizetés állami 

kiegészítése 
Tisztifiz. Voháner D. 
Tisztifizetés állami 

kiegészítése 
Tisztifizetés, rajz- és 

szlöjd-tanár 
Tisztifizetés állami 

kiegészítése 
Tisztifiz. tornatanít. 
Igazgatói tiszt.-díj.. 
Felügyelő-tanár.. .. 

3,680'-

3,400' 

2 ,400 ' -

1,200'-
2 ,400 ' -

1,200 ' -

1,720'-

1,000'-

6 0 0 ' -
2 0 0 ' -

1,200'-

6,000'-

3,985 ' -
11.185'— 

1,700'-
4 ' -

1.704'-

372-50 
372-50 
7 4 5 ' -

2 ,400 ' -

1,200'- 3,600' 

7 ,080 ' -
3 ,480 ' -

3 ,200 ' - 6,680' 
3,480'-

3,400'- 6,880' 
1,600' 

3,600' 

3,600' 

2 ,720 ' -
8 0 0 ' -

8 0 0 ' -

• 
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Orsz. tanári és tan. 
nyugdíj 2,004--

Tantermek bére I. 
egyház 1,000'-

Berendez., felszerel. 2,000" — 
. Tanári könyvtár .. 400" — 

Tantermek világít. 80" — 
Igazgatói iroda .. .. 250' — 
Tápdai segély . .. 2,670 — 
Dologi kiadás bérelt 

tantermekben . .. 400" — 
Kollégiumi közös.. 1,400" — 
Közös költség 24°/0 1 ,560'-
Gyak.-isk. írószerek, 

könyvtár 140* — 
Internátus: 

szolgabér .. 300-— 
fűtés 500- -
világítás .. 150" — 
felszerelés.. 100- — 
fentartás .. 500' — 
gyógykez... 150* — 
kórházdíj .. 100*- 1,800*-

Intern. bérek, egyes. 2,670' — 
Internátusi, I. evang. 

egyház 500" — 
Internátusi, II. evang. 

egyház 2 5 0 ' - 3,420--
Vízdíj 6 0 ' -
Adó 3 0 - -
Tornacsarnok fűtése 150* — 
Vegyesek 300* — 

59,264-— 59,264--

Közös kamatjöv. 3,985' — 
Tagsági járulék. 500' — 
Pártoló - tagoktól 1,500*-
Iskolai gyűjtések-

ből 700- -
Offertóriumból .. 500* — 
Házibevétel (tar-
tásdíjak) 5,000 -

Vegyesekből .. .. 15 — 
Egyenleg mint 

hiány 7,800"-

20,000--

i pénztár. 

Tiszti- és cseléd-
fizetésre 2 ,400 ' -

Internátus 13,000*-
Házszámlán 1,000* — 
Nyomda-költség .. 200"— 
Adó-snyug.-illeték 150- — 
Leltár kiegészítés és 
javítás 500"— 

Ingatlanba fektetett 
tőke után kamat.. 1,620'— 

Közös költség .. .. 585' — 
Vegyes és kamat-

megtérítés 545' — 
20,000--
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Államsegélyek. 

Állampénztárból, 
általános 

Állampénztárból, 
brassói 

Egyet, pénztárból, 
közigazg 

Közös kamatjöve-
delemből 

Hiány fedezésére 
tart.-alapokból .. 

68,500-

1,378-

55,000-

1,600-

1,439-

Közigazgatási pénz-
tárba tisztv 

Közös pénztárba 
tisztv 

Brassói egyházme-
gyének 

Egyházmegyéknek: 
Árva 
Brassó 
Gömör 
Hegyalja 
Kishont 
Liptó 
Sáros 
Szepes 
Tátraalja 
Tiszavidék 

Egyházmegyei s.-lel-
készeknek 10 egy-
házmegyébe ä 900 
korona .. 

Eperjesi jogakad. .. 
Ker. leányisk.-nak.. 
Közig, pénztárnak.. 
Tudom, pénzt.-nak 
Theol. Otthonnak.. 
Tanítóképző - pénz-

tárnak 
Luther-Társaságnak 

8,900--

2,200-- 11,100-

1,378-

1,350 
1,700 
4,150 
2,250 
2,300 
2,750 
2,650 
3,000 
2,100 
3,450 - 25,700"-

127,917--

9,000-
2,800-
2,800-

20,862-
23,644-

7,025-

23,008-
600-

127,917* 

Nyiregyháza, 1912. július 11. 
Bányai Béla, 
ker. pénztáros. 

XI. melléklet a jegyzőkönyv 70. számához. 

Az egyházkerületi számvevőszék jelentése. 

Az egyházkerületi számvevőszék a hozzá felterjesztett számadásokat az 
előadók jelentései alapján folyó évi július hó 9-ikén tartott ülésén tárgyalta 
s a következő határozatokat hozta: 

a) Árva. 1. Közigazgatási pénztár bevétele 2980 K. 43 f., kiadása 
2978 K. 31 f., maradvány 2 K. 12 f., vagyona 22 K. 70 f., apadás 183 K. 
80 f. A Laczo János-féle ösztöndíj-alapítvány vagyonállaga 1011 K. 30 f. — 
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2. A papi özvegy- és árva-intézet bevétele 11,132 K. 65 f., kiadása 10,542 K. 
60 f., készlet 590 K. 05 f. Az intézet vagyona 43,396 K. 06 f. (+117 K. 57 f.), 
mely tőke majdnem egészen kötvényekben van elhelyezve. A bevétel összesí-
tésében a tőke és kamat összegeinél a két példányban lényeges eltérés van 
s a számadásból meg nem állapítható, melyik a helyes összeg. — 3. A tanítói 
özvegy-árva intézet bevétele 9504 K. 68 f., kiadása 8559 K. 25 f., maradvány 
945 K. 43 f , vagyon 32,882 K. 95 f. ( + 83 K. 31 f.), mely a készlet és 
107 K. betét kivételével kötvényekben van elhelyezve. Érthetetlen, hogy 
vannak az előző évről áthozott kölcsönök, melyek után az adósok kamattal 
nincsenek megterhelve s kamat fejében egy fillért sem róttak le. A köz-
igazgatási pénztár számadása, mint a követelményeknek mindenben meg-
felelő, jóváhagyatott, de a másik két számadás helyesbítés, illetőleg kiegé-
szítés végett visszaadatik. 

b) Brassó . 1. Papi tized-alap bevétele és kiadása 12,718 K. 38 f. vagyon 
162,511 K. 30 f. ( + 9 6 K. 42 f.). - 2. Államsegély-alap bevétele és kiadása 
1378 K.; ennek 7893 K. 44 f. tőkéje átadatott az egyházmegyei lelkészi 
segélyegyletnek. - 3. Közpénztár bevétele 7979 K. 40 f.,. kiadása 7450 K. 
60 f., maradvány 528 K. 80 f., vagyon 1087 K. 63 f. ( - 413 K. 58 f.). -
4. A Czékus-Fabiny-alap 2849 K. 40 f. tőkéje az egyházmegyei lelkészi 
segélyegyletnek adatott át. - 5. A Pap György-emlékalap 623 K. 65 f. 
tőkéje szintén az egyházmegyei lelkészi segélyegyletnek adatott át. — 
6. A Borcsáné Baczoni Borbála-emlékalap 1342 K. 72 f. tőkéje, 7. úgyszintén 
a dr. Borcsa Mihály-emlékalap 187 K. 90 f. tőkéje, valamint 8. az Intercalaris-
alap 3165 K. 93 f. vagyona és 9. a Nyomtatványtár-alap 3016 K. 08 f. vagyona 
az egyházmegyei lelkészi segélyegyletnek adatott át. A Buna Sándor hagyo-
mányalapról (1977 K. 73 f.) az alapító-levél nem lett bemutatva. Az egyház-
megyei lelkészi segélyegylet számadása hiányzik. A közpénztárnál kifogásol-
ható, hogy a közalapnak 48 K. 46 f.-rel, a nyugdíj-intézetnek egyházi és 
lelkészi járulék és offertorium czímén 723 K. 35 f.-rel kevesebb küldetett 
el, mint a mennyi e czímeken tényleg befolyt. A közpénztárt évről-évre 
fogyasztja, a miért új bevételi forrásról vagy a kiadások csökkentéséről 
kell gondoskodni. Ezen és egyéb hiányok daczára a számvevőszék a szám-
adást jóváhagyta, azonban az egyházmegyei lelkészi segélyegylet 1911. évi 
számadásának s alapszabályainak felterjesztésére felhívja az egyházmegyei 
elnökséget. 

c) G ö m ö r . Különböző pénztárakban összesen 159,153 K. 16 f. vagyont 
( + 3479 K. 59 f.) kezel, a melyből a Sexty-pénztárra 52,739 K. ( + 728 K. 
74 f.), a Nyugdíj-intézetre 23,772 K. 98 f. ( - 367 K. 19 f.), a Papi mag-
tárra 12,790 K. 05 f. (47 K. 13 f.), a Gyámintézeti pénztárra 7196 K. 09 f. 
( - 73 K. 52 f.), a Közpénztárra 15,171 K. 34 f. (+- 320 K. 41 f.), a Domestikára 
6863 K. 38 f. ( + 49 K. 60 f.), a Csetneki-könyvtárra 7092 K. 13 f. ( + 203 K. 
94 f.), a Chászár-könyvtárra 2397 K. 22 f. (+- 54 K. 32 f.), a Szontágh Pál-
alapra 1383 K. 62 f. ( + 47 K. 36 f.), a Latinák iskolai alapra 4220 K. 44 f. 
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( + 6 9 K. 36 f.), a Latinák hagyatéki pénztárra 6764 K. 97 f. (-f- 187 K. 
02 f.), a Bartholomaeidesz-alapra 256 K. 80 f. ( + 42 f.), a Ratkó-
sebesi szegény-alapra 1956 K. 63 f. ( + 534 K.), a Gömöri ínternátns-alapra 
6036 K. 60 f. ( + 498 K. 48 f.). a Szabad rendelkezési alapra 2343 K. 47 f. 
( + 62 K. 52 f.), a Szontágh Andor-alapra 885 K. 42 f. ( + 29 K. 92 f.), 
a Kubinyi Géza-alapra 2301 K. 42 f. ( + 25 K. 58 f.), a Terray Gyula-
alapra 1519 K. 60 f., a Kiriny Béla-alapra 10 K., letétekre 3452 K. esik. 
A mindenben helyesen összeállított számadást a számvevőszék helyben-
hagyta, azonban nem hagyhatja szó nélkül azt a szokatlan eljárást, hogy a 
kezelő által kamatfelvétel vagy betétek takarékpénztárba elhelyezése czímén 
(a Közpénztárnál 85 K. 60 f.) fuvar- és küldönczdíj számíttatnak fel, holott 
a posta nagyobb biztonsággal pár fillérért intéz el mindent. Ez jövőben 
meg nem engedhető. 

d) Hegya l ja közigazgatási pénztárának bevétele 7562 K. 59 f., kiadása 
6493 K. 29 f., maradvány 1069 K. 30 f., vagyon 2275 K. 43 f. ( + 300 K. 
50 f.). A számadás helyes lévén, jóváhagyatott. 

e) Kishont . 1. A közigazgatási pénztár bevételét 8060 K. 30 f.-ben, 
kiadását 7227 K. 42 f.-ben, a maradványt 832 K. 88 f.-ben, vagyonát 10,599 K.. 
84 f.-ben ; — 2. a papi segélyegylet bevételét 6196 K. 13 f.-ben, kiadását 
5977 K. 73 f.-ben, a maradványt 218 K. 40 f.-ben, vagyonát 40,275 K. 92 f.-
ben állapította meg egy az egyházmegye közgyűlése által kiküldött bizott-
ság. Mivel munkálatával az egyházmegye sem foglalkozhatott még, a ke-
rületi számvevőszék érdemlegesen nem tárgyalta s a számadásokat az egyház-
megyének előzetes megvizsgálás végett visszaadja. — 3. A tanítói nyugdíj-
intézet bevétele 1430 K. 90 f., kiadása 1052 K. 94 f., készlet 377 K. 96 f., 
vagyon 11,103 K. 93 f. ( + 391 K. 65 f.). Kifogás alá esik a tőke egy ré-
szének 3 °/0 melletti kamatoztatása. Különben jóváhagyatott. 

f ) Liptó. 1. Az egyházmegyei pénztár bevétele 6917 K. 17 f., kiadása 
5896 K. 37 f., készlet 1020 K. 80 f., vagyon 631 K. 60 f. ( - 117 K.' 09 f.). 
A helyesen szerkesztett számadás jóváhagyatott. — 2. A lelkészi özvegy-árva-
intézet bevétele 17,898 K. 48 f., kiadása 13,684 K. 59 f., készlet 4213 K. 
89 f., vagyon 67,447 K. 92 f. ( + 406 K. 92 f.). A belépési díj túlnyomó 
része fizetetlen. Néhány kisebb tőke után hiányzik a kamat-kimutatás. A szám-
adás jóváhagyatott azzal a felhívással, hogy a hiány pótlandó és a belépési 
díjak behajtandók. — 3 .A tanítói özvegy-árva-intézet számadása hiányzik. 
Ennek folyó évi november 1-jéig való felterjesztésére az 1910. évi szám-
adással együtt felhívja a számvevőszék az egyházmegyei elnökséget. — 
4. A liptói ösztöndíj bevétele 464 K. 96 f., kiadása 240 K., maradvány 224 K. 
96 f., vagyon 3899 K. 30 f. — 5. Tranovszky-alap bevétele és kiadása volt 
100 K., vagyon 2447 K. 17 f. - 6. Liptói misszió bevétele 1090 K. 03 f., 
kiadása 695 K., maradvány 395 K. 03 f., vagyon 13,001 K. 19 f. - 7. Segéd-
lelkész-alap bevétele 178 K., kiadása 177 K. 42 f., maradvány 58 f., vagyon 
5957 K. 32 f. - 8. Blaho-féle lelkészi alapítvány bevétele 1803 K. 46 f , 
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kiadása 1328 K. 36 f., maradvány 475 K. 10 f., vagyon 33,252 K. 44 f. 
Ezen alapokról összeállított számadások a liptói ösztöndíj és Blaho-féle 
alapítvány számadásának kivételével, mivel ezek második példánya tót, jóvá-
hagyattak, ez utóbbiak magyar példánynyal való pótlás végett visszaadatnak. 

g) Sáros . 1. Egyházmegyei közpénztár bevétele 7557 K. 49 f., kiadása 
7142 K. 01 f., maradvány 415 K. 48 f., vagyon 3755 K. 99 f. ( - 803 K. 14 f.). 
- 2. Segélyegylet bevétele 4990 K. 74 f., kiadása 4248 K. 64 f., maradvány 
742 K. 10 f., vagyon 39,368 K. 21 f. ( + 892 K. 90 f.). - 3. A Tanító-
egylet bzvéízXt és kiadása 437 K. 91 f., vagyon 4650 K. 67 f. Mind a három 
számadás helyesnek találtatván, jóváhagyatott. 

h) S z e p e s i város i egyházmegye közpénztárának és a Hendl Klára-
alap számadását elfogadhatónak találta a számvevőszék és jóváhagyta. 

i) Tátraalja. 1. A közigazgatási pénztár bevétele 5627 K. 69 f., ki-
adása 5266 K. 46 f., maradvány 361 K. 23 f., vagyon 10,410 K. 44 f. 
(T* 678 K. 87 f.). Eltekintve az elhányt írástól, a számadás helyes és jóvá-
hagyatott. — 2. A két szepesi egyházmegye nyugdíj-intézetének bevétele 
3320 K. 41 f., kiadása 3244 K. 17 f., maradvány 76 K. 24 f., vagyon 49,757 K. 
84 f. (-(- 486 K. 85 f.). A könnyen áttekinthető számadást a számvevőszék 
jóváhagyta. — 3. A szepesi a Országos alapítvány" bevétele 126 K. 52 f., mely 
összeg takarékpénztárba tétetett s ezzel az alap 3191 K. 53 f.-re emelkedett. 
— Az esperességileg kezelt alsólechniczi tőke 4 K. 53 f.-rel apadt 1813 K. 
53 f.-re, a tátralomniczi tőke 27 K. 98 f.-rel 4195 K. 23 f.-re, az orgona-
alap pedig új harmónium vétele folytán 78 K. 72 f.-re apadt. 

k) T i szav idék . 1. A közigazgatási pénztár bevétele 32,717 K. 96 f., 
kiadása 30,552 K. 78 f., maradvány 2165 K. 18 f., vagyon 10,781 K. 42 f. 
(-]- 54 K. 21 f.). A nyugdíjjárulékoknál 2164 K. 62 f. a hátralék, mely összeg 
az érdekeltektől közigazgatási úton behajtandó. A számadás különben jóvá-
hagyatott. — 2. A hegyaljai és tiszavidéki közös nyugdíj-intézet bevétele 
1199 K. 59 f., kiadása 753 K. 45 f., maradvány 446 K. 14 f. ( - 49 K. 34 f.). 
Ezen intézet, mely személyenkint 60 K. segélyt nyújt, inkább csak segély-
egyletnek mondható. 

I) Eperjes . A főgimnáziumi számadás teljesen rendben levőnek talál-
tatott. A tápintézeti számadás sok érdekes statisztikai adatot tartalmaz, de 
lényeges fogyatkozása, hogy lezárva nincs. 

m) Igló . A főgimnáziumi számadásnál hiányzik a zárlat, szintúgy a 
vagyon- és teher-kimutatás. Ezek nélkül alakilag is, tartalmilag is hiányos 
a számadás. Az sem állapítható meg, mi volt az előző évi maradvány. 
E hiányokra nézve a számvevőszék akként határozott, hogy ezek utólagosan 
pótlandók. A tápintézeti számadásból kimaradt a mult évi maradvány s 
hiányzik a vagyon-kimutatás. Ezen hiányok könnyen pótolhatók, azért a 
számvevőszék a jóváhagyást megadta. 

n) N y í r e g y h á z a . Számadása nagyon összevont, mindazáltal jóváhagyta a 
számvevőszék azzal a figyelmeztetéssel, hogy jövőre részletesebb kimutatást vár. 
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o) Késmárk. Számadása kellő részletességgel számol el a vagyon-
kezelésről, a vagyon-leltárba azonban nagyobb hiba csúszott be, a mennyi-
ben a szenvedő-vagyon a végösszegben annak kétszerese helyett 157,728 K. 
28 f.-t tüntet fel. 

p) R o z s n y ó . A főgimnázium számadása ellen kifogás nincs, a táp-
intézet számadása azonban hiányosnak találtatott. 

q) A r o z s n y ó i polgári leányiskola számadása csak a végeredményt 
tünteti fel s ez okból elfogadható nem volt. 

A hiányok pótlására a számvevőszék az egyes testületeknek határ-
napul folyó évi november hó l-jét tűzte ki. 

Végül tárgyalta a számvevőszék Petrovics Pál fűrészmezei lelkész 
felebbezését. Mivel azonban ezen felebbezés felszerelése hiányos volt, ér-
demleges határozatot nem hozhatott, s ezért az ügyet a szükséges iratok 
beszerzése czéljából a brassói egyházmegyéhez leszállította. 

Materny Lajos, 
kerületi számvevő. 



XII. melléklet a jegyzőkönyv 55-ik pontjához. 

A tiszai ágostai hitv. evang. egyházkerület kimutatása a népiskolai közoktatás állapotáról 
az 1911 —12-ik iskolai évben. 

Az egyházmegye 
T a n k ö t e l e s g y e r m e k v o l t 

6—12 éves 1 ^ 1 6 — 15 éves 
hívei-

6—12 éves A 6 — 15 éves 

n e v e nek 
száma fiú leány összesen fiú leány összesen fiú leány összesen 

Árva 5 2 4 2 3 5 9 3 4 3 7 0 2 1 1 6 1 4 0 2 5 6 4 7 5 4 8 3 9 5 8 

Brassó 2 0 8 8 5 1 1 1 9 1 0 5 3 2 1 7 2 4 1 3 3 7 5 7 8 8 1 5 3 2 1 4 2 8 2 9 6 0 

Gömör 3 6 6 3 2 2 5 5 9 2 4 5 7 5 0 1 6 1 1 1 5 9 0 0 2 0 1 5 3 6 7 4 3 3 5 7 7 0 3 1 

Hegyalja 1 3 3 1 8 6 9 7 6 8 8 1 3 8 5 3 5 0 3 2 3 6 7 3 1 0 4 7 1 0 1 1 2 0 5 8 

Kishont 1 8 5 5 9 1 1 1 8 1 1 0 5 2 2 2 3 3 9 7 4 7 3 8 7 0 1 5 1 5 1 5 7 8 3 0 9 3 

Liptó 3 5 1 1 8 1 9 6 4 2 0 2 6 3 9 9 0 8 3 4 8 7 7 1 7 1 1 2 7 9 8 2 9 0 3 5 7 0 1 

Sáros 1 5 1 2 5 1 0 4 6 1 0 8 3 2 1 2 9 4 1 6 3 9 6 8 1 2 1 4 6 2 1 4 7 9 2 9 4 1 

Szepesi városi ... 1 6 9 8 2 1 0 6 6 1 0 7 1 . 2 1 3 7 4 1 2 3 0 9 7 2 1 1 4 7 8 1 3 8 0 2 8 5 8 

Tátraalja 1 0 3 9 7 6 5 6 6 6 8 1 3 2 4 2 8 0 2 5 2 5 3 2 9 3 6 9 2 0 1 8 5 6 

Tiszavidék 2 4 5 3 3 1 6 2 0 1 4 7 4 3 0 9 4 8 0 2 6 5 8 1 4 6 0 2 4 2 2 2 1 3 2 4 5 5 4 

Főösszeg 1 9 6 7 9 1 1 2 2 0 4 1 1 9 6 8 2 4 1 7 2 5 1 3 5 4 7 0 3 9 8 3 8 1 7 3 3 9 1 6 6 7 1 3 4 0 1 0 
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Árva 311 294 605 100 111 211 23 32 55 — — 13 18 31 — — — 4 — 4 

Brassó 1012 948 1960 296 232 528 27 46 73 — — — 14 2 16 

Gömör .. 1849 1726 3575 569 553 1122 641 705 1346 235 205 440 310 140 450 — — — 37 — 37 

Hegyalja 249 260 509 91 94 185 444 435 879 78 38 116 73 137 210 — 9 9 98 1 99 

Kishont 960 940 1900 247 327 574 137 146 283 59 23 82 10 7 17 — — 2 — 2 

Liptó 1649 1683 3332 594 556 1150 237 274 511 61 23 84 58 65 123 — — — 25 2 27 

Sáros 854 874 1728 488 470 958 14 6 20 1 — 1 4 30 34 1 1 2 33 — 33 

Szepesi városi.. 501 543 1044 140 135 275 429 480 909 135 109 244 92 112 204 — — — 99 50 149 

Tátraalja 592 630 1222 214 206 420 23 12 35 36 14 50 30 44 74 — — — 25 — 25 

Tiszavidék .. .. 1346 1265 2611 399 503 902 198 157 355 225 57 282 62 135 197 3 3 6 172 13 185 

Főösszeg 8311 
i 

8215 16526 2842 2955 5797 3158 3195 6353 
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1126 701 1827 679 734 1413 4 13 17 509 68 577 
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Árva 451 455 906 20 32 52 1 2 3 3 5 8 3564 791 8 11 

Brassó 1349 1228 2577 188 195 383 — — — — — — 11 1 

Gömör 3641 3329 69701 31 30 61 5 5 10 134 M l 275: 
1 

28423 4815 68 23 

Hegyalja 1033 974 2007 14 37 51 3 1 4 92 239 331 14774 1304 43 70 

Kishont 1415 1443 2858 100 135 235 7 10 17 153 170 323 25455 ' 7722 25 2 

Liptó 2624 2603 5227 174 300 474! 65 54 119 50 41 91 32865 13274 21 4 

Sáros .. .. .. .. 1395 1381 2776 70 95 165 4 1 5 58 45 103 22921 5078 14 18 

Szepesi városi. 1396 1429 28251 12 21 33 26 23 49 212 171 383 17446 1334 6 25 

Tátraalja 920 906 1826 6 24 30 24 39 63 63 172 235; 13483 319 22 5 

Tiszavidék .. .. 2405 2133 4538 8 8 16 2 — 2 352 292 644 30529 841 13 10 

Főösszeg 16629 15881 32510 623 877 1500 
1 

137 135 272 
1 

1117 1276 2393 189460 35478 231 169 
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mellett van taneszközei, mindenből hány da rab? 

Árva 

Brassó* 

Gömör . .. .. 

Hegyalja .. .. 

Kishont 

Liptó 

Sáros 

Szepesi városi 

Tátraalja 

Tiszavidék.. .. 

8 

11 

90 

17 

36 

53 

31 

33 

36 

60 

8 

90 

15 

35 

54 

31 

32 

35 

56 

11 

52 

12 

28 

31 

24 

18 

24 

53 

20 

6 

2 

6 

1 

3 

1 

90 

16 

36 

55 

35 

33 

36 

57 

83 

12 

33 

51 

28 

24 

27 

42 

54 

4 

14 

9 

1 

7 

14 

1 

10 

3 

5 

13 

5 

4 

4 

15 

131 

24 

58 

80 

50 

62 

53 
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1423 

254 

353 

776 

446 

459 

541 

1076 

9 

76 

16 

31 

34 

31 

26 

29 

52 

71 

288 

68 

85 

132 

115 

147 

149 

194 

11 148 

71 

11 

21 

29 

24 

27 

21 

33 

1618 

670 

184 

422 

699 

3670 

807 

1267 

153 260 

1822 

463 

407 

624 

689 

1291 

824 

243 

3096 

2203 

522 

1705 

1195 

4856 

4142 

2262 

4 

1 

5 

3 

1 

3 

6 

1 

1 

Főösszeg 375 7 356 

* Az iskolák államiak. 

26 248 42 367 309 105 45 583 5486 304 1249 248 9485 6526 20241 20 



Az i s k o l a s z ü k s é g l e t é t f e d e z i 

Az 

egyházmegye , 

neve 

alapítványi 
i és ingatlan 

vagyon 
jövedelme 

a tőkepénz 
kamatja 

tandíj 
egyházi községi állami egyéb 

összesen 

Az 

egyházmegye , 

neve 

alapítványi 
i és ingatlan 

vagyon 
jövedelme 

a tőkepénz 
kamatja 

s e g é 1 y • . 

Az 

egyházmegye , 

neve 

k o r o n a é r t é k b e n 

Árva 58 237 10754 907 3346 2045 17347 

Brassó* — - - — — . — 
__ -

Gömör 16681 1192 21161 90288 3893 46975 52697 232887 

Hegyalja 4117 9858 10325 6344 42 13520 4022 48228 

Kishont 5461 160 — 33826 305 18268 7034 65054 

Liptó 3547 1945 2923 79284 6328 21744 3943 119714 

Sáros 5612 632 7896 19597 1344 25109 4112 64302 

Szepesi városi . .. 3519 1672 8083 22506 20627 11007 1945 69359 

Tátraalja 3981 3088 8579 36518 3646 32994 8146 96952 

Tiszavidék 3443 2996 18695 40408 22237 39094 5145 132018 

Főösszeg 46419 21780 77662 339525 59329 212057 89089 845861 

* Az iskolák államiak. 



A z i s k o l a k i a d á s a v o l t 

Az 

egyházmegye 
neve 

tanító-
fizetésre 

építésre javításra felszerelésre 

egyebekre 
(tisztogatás, 

fűtés, biztosítás 
stb.) 

szegény 
gyer-

mekekre 
összesen 

k o r o n a é r t é k b e n 

Árva 

Brassó* 

Qömör 

Hegyalja 

Kishont 

Liptó 

Sáros 

Szepesi városi.. . 

Tátraalja 

Tiszavidék 

15221 

125870 

39896 

50466 

71812 

56431 

57664 

52223 

93963 

34872 

2334 

9030 

35252 

1204 

3475 

28430 

16882 

662 

10259 

2087 

1922 

2623 

2468 

2387 

2298 

7052 

230 

4785 

1164 

756 

1262 

1387 

1330 

2825 

2256 

1230 

44364 

1362 

2475 

8580 

2810 

4312 

9859 

9623 

4 

12737 

1385 

405 

185 

2 

191 

1317 

2242 

17347 

232887 

48228 

65054 

119714 

64302 

69359 

96952 

132018 

Főösszeg 563546 

* Az iskolák államiak. 

131479 31758 15995 84615 18468 
1 

845861 
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XIII. melléklet a jegyzőkönyv 72. pontjához. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett a tiszai ág. h. ev. egyházker. gyámintézet 1912. évi 
július hó 9-ikén Nyíregyházán, Radvány István k i r. tanácsos, világi, 
és Materny Lajos főesperes, egyházi elnök vezetése alatt tartott 
közgyűlésében. 

Jelen voltak az egyházmegyei gyámintézetek elnökségei és 
kiküldött képviselői. 

1. Világi elnök szívből üdvözli a közgyűlés megjelent tagjait, 
a kik a szeretet munkájának gyakorlása végett sereglettek össze. 
Feladatunk - úgymond — segíteni, gyámolítani a szegény egyháza-
kat, menteni a pusztulástól és a szeretet műveivel dicsőséget sze-
rezni magyarhoni ev. egyházunknak, a mely kicsisége daczára a 
szeretet áldozataival előtte jár más felekezeteknek. 

Üdvözli elnöktársát, ki már évek hosszú során át tölti be 
önfeláldozással elnöki tisztét a legnagyobb igazságérzettel és mél-
tányossággal, a mi természetszerűen .növeli és erősbíti az őszinte 
bizalom érzését iránta a szivekben, kiván neki istenáldotta, hosszú 

t 

életet. A közgyűlést megnyitódnak nyilvánítja. 
Egyházi elnök hasonló melegséggel köszönti elnöktársát, a 

ki valóban testestől-lelkestől szolgálja a gyámintézet ügyét és szívesen 
hozta meg nem egyszer áldozatát a gyámintézet oltárára. (Lelkes 
éljenzés.) 

2. Egyházi elnök évi jelentését a következőkben terjeszti elő: 

Mélyen tisztelt gyámintézeti Közgyűlés! 
«Tartsd meg Uram a te népedet és áldd meg a te öröksége-

gedet." (Zs. 28, 9.) A zsoltáríró eme fohászával kezdjük meg tanács-
kozásunkat, mert az Isten segedelme, áldása nélkül hiábavaló min-
den törekvésünk, jó szándékunk. Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradnak az építők. Az ő megtartó kegyelme volt eddig 
is erősségünk, legyen az segedelmünk az egyházépítő munkában 
továbbra is. 

Mintha Üdvözítőnk amaz intő szava: «mert szegények mindig 
lesznek veletek" — a mi egyházunkra vonatkoznék! A szegénység 
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nem szűnik, az inség évről-évre nő s a kedvezőtlen pénzügyi 
viszonyok bénítólag hatnak az egyházi életre is. 

Ennek kell tulajdonítanom, hogy a gyűjtés eredménye a tavalyi-
nak jóval mögötte maradt. Míg ugyanis a mult évben 821640 K-t 
gyűjtöttek az egyházmegyék, a f. évben a gyűjtés csak 7802'28 K-t 
( — 414'12 K) eredményezett. A mult évben 16 gyülekezetben haladta 
meg a gyűjtés eredménye a 100 koronát, a folyó évben csak 13 
egyházban, és pedig Gömörben: Rozsnyó (148*24 K); Hegyalján: 
Kassa I. (287*13 K), Miskolcz (103*99 K), Ózd (16486 K); Sáros-
ban: Eperjes I. (14962 K); Szepesi városokban: Gölniczbánya 
(140-09 K), Igló (451-60 K), Lőcse (181*38 K), Szepesbéla (118 24 K); 
Tátraalján: Késmárk (185*34 K); Tiszavidéken: Debreczen (170'16 K), 
Kölese (110-50 K) és Nyíregyháza (609 K). 

Gyűjtést nem tartott, legalább ilyenről nem számolt el: Baradna, 
Dobsina, Kiéte és Felsőkemencze. Kishontban csak Osgyán tartott 
iskolai gyűjtést. Liptóban az esperesség évi közgyűlése alkalmával 
nem tartott offertoriumot, a kerületi szeretetadományra egy fillért 
sem adott és a rendelkezésére álló segélyt az alapszabályok elle-
nére özvegynek juttatta. Sárosban a kerületi szeretetadományra csak 
3 egyház adakozott összesen 8 K-t. Offertorium nem volt 13 egy-
házban, perselypénz nem gyűlt 59 egyházban. Egy kis jóakarattal 
s valamivel több buzgósággal ezen is lehetne mindenütt segíteni. 

Dr. Meskó László esp. felügyelő, régi jó szokásához híven, a f. 
évben is 200 K-t adományozott a tiszavidéki gyámintézetnek. Találja 
jutalmát abban a tudatban, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten! 

A középiskolai ifjúsági egyletek elszámoltak gyűjtéseikről. A 
számadások szerint gyűjtöttek Eperjes 119 — K, Igló 18044 K, 
Késmárk 1 3 3 ' - K, Nyíregyháza 12025 K, Rimaszombat 24480 K, 
Rozsnyó 240*33 K; összesen 1037-82 K. 

A női gyám intézetek, sajnos, egy idő óta nem tartják köteles-
ségüknek gyűjtésükről számot adni. 

Gömörben lejárván az egyházi elnök megbízatása, egyházi 
elnöknek újból Bartholomaeidesz László esperes választatott meg. 

Sárosban a gyámintézeti elnökség: Szlabey Mátyás lelkész és 
Tirscher István világi elnök lemondott tisztségéről; a visszalépettek 
helyébe megválasztattak egyházi elnöknek Altmann Gusztáv kis-
szeben! lelkész és Szepessy Árpád világi elnöknek. 
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Lemondásról lévén szó, legyen szabad nekem is a m. t. Köz-
gyűléstől, tekintettel sokoldalú elfoglaltságomra, az elnöki tiszttől 
való felmentésemet kérnem. A gyámintézet szolgálatában immár 
22 év óta állok, Q év óta vezetem buzgó elnöktársam támogatása 
mellett a kerületi gyámintézet ügyeit. Érzem, itt az ideje, hogy új 
erőnek engedjem át a helyet. Midőn a belém helyezett bizalomért 
hálával emlékezem meg, tisztelettel kérem lemondásom elfogadását-

A közgyűlés hálás érzelemmel adózik a gyámintézet 
jóltevőinek, hűséges munkásainak; hálás köszönetét nyil-
vánítja dr. Meskó László egyházm. felügyelő úr iránt, ki 
egyházszeretetre valló adományát ez évben is elhozta a 
gyámintézet oltárára; 

felszólítja az egyházm. gyámintézetek elnökségeit, hogy 
a gyámintézeti munkában itt-ott mutatkozó hiányok és 
mulasztások megszüntetésére törekedjenek, s megnyugvás-
sal veszi tudomásul Gömör, Hegyalja és Liptó egyházi 
elnökeinek kijelentéseit, a melyek szerint a hiányok meg-
szüntetésére az intézkedéseket megtették, ill. megfogják tenni; 

szeretettel üdvözli a gömöri egyházmegyei gyáminté-
zet újból megválasztott egyházi elnökét és Sáros új gyám-
intézeti elnökségét; 

örömmel iktatja jegyzőkönyvébe, hogy az állásáról 
lemondott egyházi elnöke, a szeretetnek és bizalomnak 
iránta való egyértelmű megnyilatkozására, meghajolt a köz-
gyűlés akarata előtt és az ügyek további vitelére ismét 
vállalkozott. 

3. Egyházi elnök bemutatja az egyházmegyénként eszközölt 
gyűjtés eredményéről egybeállított kimutatást. 

a) Bevétel. 

Egyházmegyék 
M. évi 
készlet 

Alapítvány Adományok Gyűjtések Össze-
sen Egyházmegyék 

M. évi 
készlet tőkére kamata persely offert . alkalmi házaknál iskolák-

ban 

Össze-
sen 

s K f i K • f K f K f K f K f K f K f K f 

Árva 4 12 12 35 92 41 51 96 145 
Brassó _ — — — 1 53 23 36 43 66 — 63 126 73 26 07 221 98 
Gömör — — — — 393 66 53 86 149 85 44 26 482 66 35 61 1159 90 
Hegyalja 2 83 — — 64 39 105 60 134 20 15 — 491 51 120 93 934 46 
Kishont 30 07 — — 11 61 8 42 55 59 2 56 176 11 3 14 287 50 
Liptó 7 53 58 83 — — 157 52 135 21 359 09 
Sáros _ — — — 12 15 18 46 92 26 1 85 424 46 75 08 624 26 
Szepesi városok — — — — , 24 62 232 13 174 04 45 88 1132 42 181 38 1790 47 
Tátraalja 46 10 131 65 - I . — 473 27 58 38 709 40 
Tiszavidék .. .. 85 68 200 30 46 - 751 38 474 32 1570 22 

Összesen .. 3290 — 512 08 593 14 1076 30 156 18 4257 06 1162 08 7802 28 
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b) Kiadás. 

Egyházmegyék 
Szabad 
rendel-
kezésre 

Határozott czélokra 
Folyó 

költség 
Tőké-
sítve 

Fenn-
tartva 

Össze-
sen Egyházmegyék 

Szabad 
rendel-
kezésre egyet, 

tőkére 
kerületi 
szeretet 

! szeretet-
adomány 

O . A . 
egyl. 

egyle-
teknek 

egyhá-
zaknak 

Folyó 
költség 

Tőké-
sítve 

Fenn-
tartva 

Össze-
sen Egyházmegyék 

K f K f K f K f K f K f K f K f K f K f K f 

Árva 55 24' — 26 22 35 92 27 48 14 145 
Brassó.. 90 20 4 26 79 43 66 — - - 39 47 8 06 — i 9 80 — — 221 98 
Gömör 338 32. 9 — 69 65 154 49 27 93 — — 342 83 156 60 61 08 — — 1159 90 
Hegyalja 417 iof 

- - — 31 32 134 20 5 - — — 267 — 19 12 18 82 41 90 934 46 
Kishont 112 72; — — 30 79 55 59 - — - - — 65 — 3 92 3 82 15 61 287 50 
Liptó 152 11 — — — — 58 83 - — 44 39 75 56 — 44 — — 27 76 359 09 
Sáros 308 36 — — 8 

45 
86 55 10 — 2 160 18 9 72 8 86 30 59 624 26 

Szepes 804 56! 48 60 37 45 174 04 11 55 99 50 532 55 30 50, 51 72 — i 1790 47 
Tátraalja 244 69 — — 46 40 131 65 — — 44 71 200 15 62 26 33 — i 709 40 
Tiszavidék .. .. 680 04 11 - 52 95 200 30 39 92 96 92 440 61 48 48; — - — 

— 1 1570 22 

Összesen .. 3203|34 72|ö0 329|57 1075|23'94|40 32ö|99 2119|27j28454:18o|48j|l ts|86 7802|28 

Tudomásul szolgál. 

4. Elnökség előterjeszti, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
gyűjtéséből szabad rendelkezésre áll 3203 kor. 34 fi 11., a kamatból 
felhasználható 335 kor., összesen 3538 kor. 34 fill. A gyűjtés fele 
1601 kor. 67 fill., a kamatból 50 kor. az egyetemes gyámintézethez 
felterjesztendő, összesen 1651 kor. 67 fill. Marad 1886 kor. 67. fill. 

Ebből: a Hermann-féle alapítvány kamata 90 kor. — fill. 
a Szentiványi-féle i> a 45 n a 
a kerületi szeretetadományra 80 „ 43 „ 
a G. A.-egyletnek 5 „ 40 „ 
Elnök űtikölts. az egyet. gy. gyűl.-re 100 a — n 
Iroda 20 „ — „ 

340 kor. 83 fill. 
Ezt levonva az 1886 kor. 67 fillérből, marad felosztásra 1545 kor. 

84 fillér. 
Tudomásul vétetik. 

5. Elnökség jelenti, hogy a 10 egyházmegyéből 45 egyház 
folyamodott; a gyámintézeti bizottság javaslatára kap: 

Rimakokova a 400 kor. kerületi szeretetadományt. 
100 — 100 kor.: Lestin (Árva), Brassó (Brassó), Sajókaza 

(Hegyalja), Felsőpokorágy (Kishont), Felsőboczabánya (Liptó), 
Zsegnye (Sáros), Illésfalu (Szepes), Kecső (Gömör), Svábfalu (Tátra-
alja), Sátoraljaújhely (Tiszavidék), Újesanálos (Hegyalja), Eperjes I. 
(Sáros), Berdárka (Gömör), Kölese (Tiszavidék), Busócz (Tátraalja). 
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90 kor.: Majorka. 
45 kor.: Turcsok. 

f 

800 kor.: Ujvásár (egyetemes egyh. gy.). 
200 kor.: Nagysolymár (Borbély-féle). 
Az egyetemes gyámintézethez ajánltatnak: Nagybánya, Német-

poruba, Szentandrás, Hernádvécse, Garamvölgy, Keresztfalu, Alsó-
lechnitz, Busócz, Szatmár, Kölese, Paloncza, Tokaj, Újcsanálos, 
Gömörhosszúszó, Rimakokova. 

6. Elnökség bemutatja a kerületi pénzügyi bizottság által meg-
vizsgált és rendben talált 1911. évi számadást, a mint következik: 

Bevétel: 
Egyházmegyéktől 4,820 kor. 39 fill. 
Kamatjövedelemből 363 ,, 09 » 
Középiskolák gyűjtése 165 „ 05 „ 
Gyámintézeti offertorium 149 „ 34 „ 
Gyámintézeti jub. alap 258 „ 10 „ 
Vegyes 72 „ 90 „ 

Összesen .. . 5,828 kor. 87 fill. 

Kiadás: 
Egyetemes pénztárba 2,966 kor. 56 fill. 
Segély egyházaknak 2,105 a — n 
Úti és irodai 170 „ u 
Posta 3 „ 27 „ 
Jubiláris alapra egyetemes pénztárba .. 258 „ 10 „ 
Egyenleg 325 „ 94 „ 

Összesen .. . 5,828 kor. 87 fill. 

1911. évi vagyonkimutatás: 
Készpénzben egyházker. pénztárnál 325 kor. 94 fill. 
Miskolczi takarékegyleti 16,557. sz. 

betétkönyvben 8,268 „ 89 „ 
Összes vagyon ... 8,594 kor. 83 fill. 

Nyíregyháza, 1911. deczember 31. Kiad ta : Bányai Béla, 
gyámint. pénztáros. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a pénztáros-
nak önzetlen fáradozásáért őszinte köszönetet mond s 
a felmentvényt, a szokásos fentartással, neki megadja. 
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7. Jelenti egyházi elnök, hogy a mult évi közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján, időközben két adományt folyósított: Sajó-
kazának 50 kor.-t és a morvaországi Hotzendorfnak ev. árvaháza 
részére 50 koronát. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

8. Jelenti az elnökség, hogy a Gusztáv Adolf-egylet részéről 
felhívás intéztetett az egyetemes gyámintézet elnökségéhez, hogy a 
magyarhoni gyámintézet vegyen részt a Gusztáv Adolf-egylet 50-éves 
hivatali működése után nyugalomba vonuló volt elnökének, dr. Pauk 
Oszkárnak ünneplésében. A gyámintézet úgy vélt legjobban eleget 
tenni e felhívásnak, hogy dr. Pauk Oszkár emlékére, a ki magyar-
honi egyházunknak igazi barátja és a segélyezések útján igazi 
jóltevője is volt, egy nevéről nevezendő alapot létesít és azt a 
Gusztáv Adolf-egyletnek kiküldi. Az adakozásra e létesítendő alapra 
az egyházak, az egyházmegyei gyámintézeti elnökségek útján kerü-
letünkben felhívattak s a gyűjtés 691 kor. 52 fillért eredményezett. 

A jelentést tudomásul veszi a közgyűlés s a gyűjtött 
összeget 700 koronára kiegészítve, felküldi az egyetemes 
gyámintézeti pénztárba. 

9. Olvastatott a soproni egyháztanács elnökségének értesítése, 
a mely szerint a dr. Palló Sándor-féle végrendelet 9. pontja szerint 
a missziókra eső 340 koronás segélyben a folyó évben a liptói 
és boszniai missziók részesítendők, felhívja tehát az egyházkerületi 
gyámintézetet, hogy a liptói missziót segélyezésre ajánlja. 

A közgyűlés a liptói misszió kérvényét pártolólag 
terjeszti fel a dr. Palló-féle segélyre. 

10. Elnökség jelenti, hogy az egyetemes gyám intézettől az 
elmúlt évben az alább következő egyházak és intézetek nyertek 
segélyt: rozsnyói leányiskola 400, rozsnyói árvaház 300, Eperjesi 
Theol. Otthon 200, Rimakokova 5600, Újcsanálos 250, Kölese 800, 
Nagybánya 800, Sátoraljaújhely 100, Turcsok 100, Kapinémetfalu 
100, Szatmár 100, Nagysolymár 100, Alsólechnicz 100, Garamvölgy 
100, Majorka 100, Liptószentandrás 100, Sajókaza 100, Cselfalva 
100 koronát, összesen 9450 koronát. 



_246 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést, 
s hálás köszönetét fejezi ki az egyetemes gyámintézetnek. 

11. Elnökség jelenti, hogy a mult évi közgyűlés óta a Gusztáv 
Adolf-egylettől az alább következő egyházak s intézetek kaptak 
segélyeket: Alsólechnícz 117, Cselfalva 93 60, Debreezen 35276, 
Diósgyőr 31006, Eperjes (tanítóképző) 58*50, Garamvölgy 5850, 
Illésfalva 46'80, Kispalugya 8775, Kisszeben I. 7605, Kisszeben II. 
8775, liptói misszió 14625, Paloncza 2925, Rimakokova 139615, 
Rozsnyó (leányiskola) 175*50, Ruszkin 21294, Szomolnok 40950, 
Tokaj 58-50, Újcsanálos 5850, Nyárasdomb 5850, Ungvár 234, 
Vizesrét 9 3 5 0 koronát, összesen 416146 koronát. 

Hálás köszönetét a közgyűlés az egyetemes gyám-
intézet útján juttatja a Gusztáv Adolf-egylet elé. 

12. Jelenti az elnökség, hogy a Roxer-féle alapítvány ügye 
még elintézve nincs; a reá vonatkozó iratok kiadattak dr. Kéler 
Zoltán egyetemes gyámintézeti ügyész úrnak, a ki értesítése szerint, 
mihelyt a járásbíróság előtt tisztázódik az ügy és az alapítványi 
összeget megkapja, azonnal hozzánk juttatja azt. 

Tudomásul szolgál. 

13. Egyházi elnök jelenti, hogy a mult évi közgyűlés jegyző-
könyvének 12. pontjában foglalt határozata értelmében a magyar-
honi missziói egylet pénztárába a tagsági díj első részletét 30 koro-
nában kiutalványozta. 

Tudomásul szolgál. 

14. Jelenti az elnökség, hogy az egyetemes gyámintézeti köz-
gyűlésre szóló meghívót még nem kapta meg; megérkezte után 
azonnal értesíti az egyházmegyei gyámintézeti elnökségeket, hogy 
a résztvenni akarók a gyűlésen résztvehessenek. 

A jelentés tudomásul szolgál, az egyetemes gyám-
intézeti közgyűlésre pedig kiküldetnek a jelentkezők. 

15. Jelenti végül egyházi elnök, hogy világi elnökünk, Radvány 
István a mult év deczember hó 10-ikén ünnepelte születésének 
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80-ik évfordulóját, a mely alkalommal őt táviratilag és Dómján 
Elek gyámintézeti jegyző által, mint kiküldött megbízottja által a 
gyámintézet nevében is üdvözölte. 

A közgyűlés örömmel, szeretettel és Isten kegyelme 
iránt hálaadással kiván még békében és boldogságban 
töltendő hosszú éveket az egyház munkamezején 57 év 
óta szakadatlanul és ernyedetlenül munkálkodó, érdemek-
kel ékeskedő azon egyházi vezérférfiának, a ki most is, 
magas korához képest eleven szellemerővel és munka-
kedvvel tesz fogadalmat: fáradni tovább egyházunk szent 
ügyéért. 

Több tárgy nem lévén, a közgyűlés berekesztetett. 

Jegyezte: Domjátl Elek, 
jegyző. 

Hitelesíttetett Miskolczon, 1912. július hó 18-ikán. 
Matemy Lajos, 

egyh. elnök. 
Novák Pál, 

főesperes. 

Simkovics János, 
főesperes. 

Túróczy Pál, 
h. biz. tag. 
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XIV. melléklet. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
tisztviselői és bizottságainak tagjai. 

I. Tisztviselők: 
Püspök: Geduly Henrik, nyíregyházi lelkész (1911. május 16-ikától.). 
Kerületi felügyelő: Szent-Iványi Árpád, országgyűlési képviselő (1898. 

július 10-ikétől.). 
'Tiszteletbeli főjegyzők: Nemes Károly és dr. Szánthó Gyula (1911. 

jkv. 11. p.). 
Jegyzők, 1912-18. cyclusra (1912. jkv. 21. p.): Egyházi főjegyző: Korbély 

Géza, eperjesi lelkész. Világi főjegyző: dr. Zelenka Lajos, curiai tanács-
jegyző. Egyházi jegyzők: Kemény Lajos, osgyáni lelkész és Dómján Elek, 
sátoraljaújhelyi lelkész. Világi jegyzők: dr. Mikler Károly, eperjesi jog-
akadémiai dékán-tanár és Szent-Ivány József (gömöri) nagybirtokos. 

Pénztáros: 1912-18. cyclusra Bányai Béla (1912. jkv. 21. p.). 
Ellenőr: 1912—18. cyclusra Oberländer Zsigmond (1912. jkv. 21. p.). 
Számvevő 1908-1914- ig: Materny Lajos, debreczeni lelkész (1908. 

jkv. 17. p.). 
Püspöki irodavezető és kerületi levéltáros: Hronyecz József, lelkész 

(1902. aug. 19-ikétől.). 
Ügyészek: 1908 —14-ig dr. Meskó László, Szontágh József, dr. Brósz 

László, dr. Pósch József, dr. Lersch Kornél (1908. jkv. 17. p.). és 1911-től 
dr. Prok Gyula (1911. jkv. 11. p.). 

II. Egyházkerületi bizottságok: 

1. Egyházkerületi törvényszék. 
Törvényszéki bírák : Világiak: dr. Hritz Lajos, Balla Jenő 1915-ig (1912. 

jkv. 8. és 21. p.), dr. Brósz László, Lavotta Kornél és dr. Pósch Gyula 1918-ig 
(1912. jkv. 21. p.). Lelkészek: Bartholomaeidesz László, Szontágh Sándor 
1915-ig (1912. jkv. 8. p.), Hoznék Lajos, Laczo János és Révész János 1918-ig 
(1912. jkv. 21. p.). A tanárok vagy tanítók sorából: Ludmann Ottó 1915-ig 
(1912. jkv. 8. p.), Dobó Adolf 1918-ig (1912. jkv. 21. p.). 

Törvényszéki jegyző: dr. Belfi László (1911. jkv. 11. p.). 

2. Kollégiumi igazgató-választmány 1911 —17-ig (1911. jkv. 11. p.). 
Kollégiumi felügyelő: Tahy József, sárosi alispán. 
A kollégiumi igazgató-választmány egyházi elnöke: Korbély Géza, 

eperjesi lelkész. 
Választmányi tagok: dr. Brósz László, Czékus László, Gerhard Béla, 

Hajdú János, Kubinyi Géza, Materny Lajos, Mayer Endre, Münnich Kálmán, 
Radvány István, Szlabey Mátyás, dr. Szlávik Mátyás és Terray Gyula. 
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3. Közigazgatási bizottság 1912-18- ig (1912. jkv. 21. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzői: Hronyecz József és Balla Jenő. 
Tagjai: Fischer Miklós, Gyürky Pál, Lavotta Kornél, f dr. Markó 

Sándor, Materny Lajos, dr. Meskó László, Münnich Kálmán, Radvátiy István, 
Simkovics János, Terray Gyula és Korbély Géza. 

4 .Jogügyi bizottság 1908-14- ig (1908. jkv. 17. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzője: dr. Mikler Károly. 
Tagjai: Csengey Gusztáv, dr. Brósz László, Kubinyi Géza, Lavotta Kornél, 

dr. Meskó László, dr. Mikler Károly, Münnich Kálmán, dr. Zelenka Lajos. 

5. Pénzügyi bizottság 1911-1917-ig (1911. jkv. 11. p.). 
Világi elnök: dr. Meskó László, tiszavidéki egyházmegyei felügyelő. 
Egyházi elnök: Korbély Géza, eperjesi lelkész. 
Alelnök}: Majerszky Béla, nyíregyházi polgármester. 
Tagjai: Meskó Elek, Somogyi Gyula, Pöppel Gyula, Liechtenstein 

László, Eltscher Simon, Leffler Sámuel, Varga Márton, Simkovics János, 
Martinyi József, Materny Imre, Paulik János és Dómján Elek. 

6. Számvevőszék 1908 —1914-ig. 
Elnökei: dr. Meskó László és Bartholomaeidesz László. 
Tagjai: Radvány István, Münnich Kálmán, Banczik Sámuel, Jamriska 

Gyula, Balla Jenő, Handtl Vilmos, Loisch Ödön, Révész János (1908. jkv. 
17. p.) és Francz Vilmos (1912. jkv. 21. p.). 

7. Nyugdíjintézeti bizottság 1908-1914-ig (1908. jkv. 17. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzője: Hronyecz József. 
Tagjai: Csillaghy István, Gyürky Pál, Münnich Kálmán, Radvány 

István, Szontágh Andor. 

8. Iskolai bizottság 1912-1918-ig. (1912. jkv. 21. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzője: Adorján Ferencz. 
Előadók: Reményik Lajos, Bencze Samu, Adorján Ferencz és 

dr. Szlávik Mátyás. 
Hivatalból tagjai: Az egyházkerületben fő- és középiskolák felügyelői 

és igazgatói. 
Választott tagjai: Adorján Ferencz, Balla Jenő, Banczik Samu, 

Bulyovszky Miklós, Bencze Samu, Hidasi Sándor, Kármán István, Kübecher 
Albert, Paulik János, Radvány István, dr. Szlávik Mátyás, dr. Zelenka 
Lajos, Dobó Adolf, Homola István és Druisner György. 

i 
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9. Tanítóképesítő vizsgáló-bizottság 1909—1915-ig. 

Kertscher Ede, Bellányi János (1909. jkv. 54. pl), Halmi Aladár (1912. 
jkv. 21. p.). 

10. Polgári leányiskolái bizottság 1908 - 1914-ig. 

Elnökei: Hámos László és Terray Gyula. 
Tagiai: Járossi Endre, Kubinyi Géza (1908. jkv. 17. p.), Hevessy 

Bertalan (1909. jkv. 62. p.) és Kozma Ferencz (1910. jkv. 61. p.). 

11. Árvaházi bizottság 1908-1914-ig. 

Elnökei: Hevessy Bertalan és Terray Gyula. 
Tagjai: Bartholomaeidesz László, dr. Pósch Dezső, f dr. Markó 

Sándor, Sárkány Kálmán, Pósch Gyula, Weisz Antal (1908. jkv. 17. p.), 
Sclnnid István, Chalúpka János (1910. jkv. 72. p.), Adamis Gusztáv (1911. 
jkv. 54. p.), Pósch Gyula (1912. jkv. 51. p.). 

12. Lelkészvizsgáló bizottság 1912-re. (1911. egyet. jkv. 32. p.) 

Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Tagiai: dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, Francz Vilmos, Czékus 

László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagok: Dómján Elek, 
Szlabey Mátyás, Szopkó Róbert és Korbély Géza. 
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A tiszai ág. h. ev. egyházkerület Miskolczon, 
1913. szeptember hó 17. és 18. napjain tartott 

közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

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

Szent-Iványi Árpád egyházkerületi felügyelő és Geduly 
Henrik püspök elnöklete alatt: 

A) Hiva ta lbó l t a g o k : 

1. Egyházkerületi tisztviselők: 

Korbély Géza egyházi fő- Dr. Zelenka Lajos vil. fő-
jegyző 

Kemény Lajos egyh. jegyző 
Dómján Elek egyh. jegyző. 

jegyző 
dr. Mikler Károly világi 

jegyző 
gömöri Szent-Ivány i József 

vil. jegyző 
dr. Brósz László ügyész 
dr. Lersch Kornél ügyész 
dr. Prok Gyula ügyész 
Bányai Béla pénztáros 
Oberländer Zsigmond el-

lenőr 
Materny Lajos számvevő 
Hronyecz József levéltáros, 

egyházker. irodavezető. 
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2. Az egyházkerületi törvényszék bírái: 

Dr. Brósz László, Lavotta Kornél, dr. Pósch Gyula, 
Bartholomaeidesz László, Hoznék Lajos, Révész János, 
Dobó Adolf. 

3. Az egyházmegyék elnökei: 

Novák Pál árvái főesperes Kubinyl Géza, a gömöri 
Bohus Pál brassói főesp. 
Terray Gyula gömöri fő-

esperes 
Táróczy Pál hegyaljai fő-

esperes 
Gyiirky Pál kishonti főesp. 
Simkovics János liptói fő-

esperes 
Korbély Géza sárosi főesp. 
Kábecher Albert szepesi vá-

rosi főesperes 
Kallath Károly tátraaljai 

főesperes-helyettes 
Materny Lajos tiszavidéki 

főesperes. 

4. Fő- és középiskolai felügyelők és igazgatók: 

May er Endre th. ak. dékán Tahy József eperjesi col le-

egyházmegye felügyelője 
Radvány István, a hegyaljai 

egyházmegye felügyelője 
Medveczky Sándor, a kis-

honti egyhm. felügyelője 
Szent-Ivány József, a sárosi 

egyházmegye felügyelője 
Münnich Kálmán, a szepesi 

városi egyhm. felügyelője 
dr. Lersch Kornél, a tátra-

aljai egyhm. felügyelője. 

dr. Mikler Károly jogakad. 
dékán 

Gerhard Béla tanítóképző-
int. igazgató 

Gömöry János eperjesi fog. 
igazgató 

Fischer Miklós iglói főg. ig. 
dr. Bruckner Károly kés-

márki főgimn. igazgató 
Leffler Sámuel nyíregyházi 

főgimn. igazgató 
Adamis Gusztáv rozsnyói 

főgimn. igazgató. 

giumi felügyelő 
Münnich Kálmán iglói fő-

gimn. felügyelő 
dr. Tátray Ödön késmárki 

főgimn. felügyelő. 
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B) Választott tagok az egyházmegyékből: 

Egyháziak: Világiak: 

Árvái e g y h á z m e g y é b ő l : 

Hrobon János isztebnei leik. 

Brassói e g y h á z m e g y é b ő l : 

Kiss Béla bácsfalui lelkész 
Petrovics Pál hosszúfalu-

fűrészmezei lelkész. 

Sára András brassói áll. 
elemi iskolai igazgató 

Máris János türkösi áll. el. 
isk. igazgató. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

Moór Gyula brassói leik. 

G ö m ö r i e g y h á z m e g y é b ő l : 

Bartholomaeidesz László Br. Hámos László ker. pol-
alesperes, csetneki lelkész 

Hoznék Lajos alesperes, 
nagyrőczei lelkész 

Hallát János ratkói lelkész 
Vrablicza Béla oláhpataki 

lelkész. 

gári leányisk. biz. elnök 
Hevessy Bertalan ker. árva-

házi biz. elnök 
Kirinyi Béla egyh.felügyelő 
dr. Markó János egyházi 

felügyelő. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

Kármánlstván nandrási leik. 
Chriastély Gyula ratkó-

sebesi lelkész 
Szlopovszky Károly hizs-

nyói lelkész 
Holéczy Sámuel szabadosi 

lelkész 
Poputh Viktor áobé\\\di\ leik. 
Vályi Gusztáv sajógömöri 

lelkész. 

Dr. Mihalik Dezső egyh.-
felügyelő 

Pauks László egyháztan. 
Benedikty Kálmán egyház-

felügyelő 
dr. Gaál Gusztáv egyház-

felügyelő 
Pásztor Mihály rozsnyói 

főgimn. tanár 
Egyed Dávid ker. árvaházi 

igazgató 
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Bencze Samu sajógömöri 
polg. iskolai igazgató 

Weiszer Sámuel sajó-
gömöri polg. isk. tanár 

Engisch György rozsnyói 
hitoktató 

Matheidesz Lajos baráttelki 
tanító. 

Hegyaljai e g y h á z m e g y é b ő l : 

Jungmann Géza alesperes, Szopkó Róbert egy h.-fel ügy. 
arnóti lelkész Lichtenstein László egyház-

Ligeti Ede sajókazai leik. felügyelő. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

Csaba Gyula újcsanálosi 
lelkész 

Czékus László abaújszántói 
lelkész 

Homo la István kassai leik. 
Csók György miskolczi 

lelkész 
Nemes Károly diósgyőri 

lelkész 
Tóth József fancsali lelkész 
Grünwald Dezső miskolczi 

segédlelkész. 

Hammersberg László egy-
házfelügyelő 

Markó István kir. járásbíró 
Pazár István egy h.-felügy. 
Eiedler János áll. tanító 
Kerényi Márton áll. tanító 
Gebe Endre áll. tanító 
dr. Bartus Dezső egyházi 

ügyész 
Záhorszky Elemér egyház-

tanácsos 
E árész Sándor egyháztan. 
dr. Glósz Károly egyház-

tanácsos 
Kócs Sándor egyháztan. 
Kovács Sámuel egyháztan. 
Lágler Béla 
Lovich Barna 
Máday Aladár 
dr. Markó László 
Pálesch Béla 
Prázay János 
Rétfalvi Rezső 
Szelényi Lajos 
Watzek Antal egyháztan. 
Záhorszky Kálmán 
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Marusák Károly egy h.-tan. 
BartusBéla egyháztanácsos 
Bátori János egyháztan. 
Haász József egyháztan. 
Nándor Ferencz egyh.-tan. 
Lippay Béla egyháztan. 
Belencsák Dániel egyh.-tan. 
Ujágh Zsolt egyh. jegyző 
dr. Maurer László. 

Kishonti e g y h á z m e g y é b ő l : 

Banczik Sámuel alesperes, Madarász Pál egyházm. 
rimakokovai lelkész számvevőszéki elnök 

dr. Argai György klenóczi Cseh István egyházfelügy. 
lelkész. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

Szklenka Gusztáv nyustyai Biess Elemér egyh.-felügy. 
lelkész. Geduly Géza egyháztan. 

dr. Institóris Endre egyház-
megyei ügyész 

Rásztóczky Pál egyház-
felügyelő 

Thomka László egyháztan. 
Loysch Ödön rimaszombati 

főgimn. tanár 
Búzák Béla tanító. 

Liptói e g y h á z m e g y é b ő l : 

Jánoska György alesperes, Dr. Rumann János egyház-
liptószentmiklósi lelkész megyei ügyész, 

dr. Bella M. Mátyás rózsa-
hegyi lelkész. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

Csobrda Wladimir szmre- Lehotzky Tihamér egyház-
csányi lelkész megyei felügyelő. 

Peressényi Sámuel szent-
iváni lelkész. 
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Sárosi e g y h á z m e g y é b ő l : 

Altmann Gusztáv kis- Ujházy László egyházfel-
szebeni lelkész ügyelő 

Martincsek Márton kis- dr. Flórián Károly egyház-
szebeni lelkész felügyelő 

Nudzik György kapinémet- Draskóczy Lajos theol. 
falvai lelkész. akad. tanár. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

dr. Szlávik Mátyás th.ak.tanár. 

Szepes i városi e g y h á z m e g y é b ő l : 

Fischt Tóbiás felkai lelkész Dr. Payer Géza egyház-
Hoffmann Károly gölnicz- megyei ügyész 

bányai lelkész Thern László iglói főgimn. 
Gura Jenő merényi lelkész. vallástanár. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

FfajsóGusztáv svedléri leik. 

Tátraaljai e g y h á z m e g y é b ő l : 

Bartal Andor batizfalvai Belóczy Sándor igazgató-
lelkész tanár. 

Flolkó Mihály rókusi leik. 

Tiszavidéki e g y h á z m e g y é b ő l : 

Bortnyik György alesperes, Dr. Eiserth István egyház-
kölesei lelkész tanácsos. 

D úszik Lajos szatmár-
németi lelkész. 

Tanácskozás i j o g g a l : 

Materny Imre nagyváradi Druisner György. 
lelkész 

Paulik János nyíregyházai 
lelkész 

Révész János nagybányai 
lelkész. 

C) Választott tagok a tanítók sorából: 
Bulyovszky Milos hybbei tanító. 
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Előzmények. 

A közgyűlés színhelyére, Miskolczra szept. 14-ikén, 
vasárnap délután megérkezett elnökséget a vendéglátó 
egyházközség egyháztanácsának élén Csók György lelkész 
és Lichtenstein László egyházfelügyelő üdvözölte tisztelet-
teljes szeretettel, a mit a kerületi felügyelő és a püspök 
meleg köszönettel viszonzott. A pályaudvarról hosszú kocsi-
sorban vonultak be a fellobogózott városba. A templom 
udvarán nagyszámú közönség várakozott és lelkesen élje-
nezte a püspököt, a ki harangok zúgása közepette vonult 
be a tanácsterembe, a hol Radvány István kir. tanácsos, 
egyházmegyei felügyelő érdekes reminiszczencziákkal telt 
beszédben üdvözölte, mire a püspök szeretettel méltatta 
az egyházkerület Simeonjának, Radvány Istvánnak lelkes 
egyházi működését. Ezután az evangelikus egyház dalár-
dája szerenáddal üdvözölte a püspököt. Kedden délelőtt 
a püspök az egyházi, katonai, állami, vármegyei és városi 
hatóságok és testületek tisztelgő küldöttségeit fogadta. 

A közgyűlést megelőző két napon a bizottságok ülé-
seztek. Szeptember 15-ikén reggel Q órától a közigazga-
tási és jogügyi bizottság, délután 3 órától a nyugdíjintézeti, 
majd a Baldácsy-bizottság, 5 órakor az iskolai bizottság 
tartotta üléseit. Szeptember 16-ikán reggel 9 órakor a köz-
igazgatási és jogügyi és az iskolai bizottság folytatta ülését, 
10 órakora gyámintézeti bizottmány, 11 órakor az egyház-
kerületi számvevőszék tanácskozott. D. u. 4 órakor Radvány 
István és Materny Lajos elnöklete alatt az egyházkerületi 
gyámintézeti közgyűlés tartatott meg, 5 órakor a templom-
ban gyámintézeti istentisztelet volt Duszik Lajos szatmár-
németi lelkész szónoklatával. Este 6 órakor egyházkerületi 
értekezletre gyűltek össze a kerületi közgyűlésre megjelent 
egyházi képviselők s azután ismerkedési estély volt. 

Az egyházkerületi közgyűlést szeptember 17-ikén reg-
gel 8 és fél órakor istentisztelet előzte meg, a melyen 
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Korbély Géza egyházkerületi főjegyző imádkozott, majd 
a templomban megkezdődött és déli 1 óra utánig folyta-
tódott a közgyűlés. Délután 4 órakor az egyházkerületi 
lelkészegyesület tartotta ülését, 5 órakor a betöltendő állá-
sokra és az egyetemes gyűlésre való kiküldésre vonatkozó 
jelölést ejtették meg az egyházmegyék elnökei, majd az 
egyházkerületi törvényszék ülésezett. 

Másnap, szeptember 18-ikán a Kemény Lajos egyház-
kerületi jegyző imádságával végzett istentisztelet után reg-
gel 8 órától déli 1 óráig és délután 3 órától megszakítás 
nélkül este 9 és fél óráig folytatódtak és befejeződtek az 
egyházkerületi közgyűlési tárgyalások, az alábbi sorrendben. 

A közgyűlés lefolyása a következő volt: 

1. (Z. L.) Egyházkerületi felügyelő a közgyűlést a 
következő beszéddel nyitotta meg: 

Igen tisztelt kerületi gyűlés! 
Rendesen évente kerületi gyűlést szoktunk tartani azon 

czélból, hogy egyházkerületünk ügyeiben intézkedjünk. 
Mondhatnám talán azt, hogy mi két napon át végez-

zük feladatunkat, a ki ellenben az egész éven át nagy 
szakavatottsággal és energiával teljesíti feladatát, az a mi 
szeretett Főpásztorunk. 

Hogy mily nagy munkát végez ő, mutatja az a szokatlan 
nagyságú püspöki jelentés, mely közkézen forog. 

Elmondhatjuk róla, hogy ő az akczió embere! 
Elsősorban őróla emlékezzünk meg és biztosítsuk 

őt határtalan szeretetünk-, ragaszkodásunk- és bizalmunk-
ról. (Altalános éljenzés.) 

Tisztelt Közgyűlés! 
Ha visszatekintünk a mult év eseményeire, mi nagy 

megnyugvást nem találhatunk. Igaz, hogy a lelkészek kor-
pótléka megszavaztatott, de ezzel jogos többi igényeink 

ľ 

hosszabb időre elodáztattak. Es nemcsak jogos kívánsá-
gaink odáztattak el, de történt egy sérelem is, melyet szó 
nélkül nem hagyhatok. 

Tudjuk, hogy 400,000 koronával való többlet vétetett 
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be az idei állami költségvetésbe. Ebből nekünk, evangé-
likusoknak semmit sem adtak. 

Kezet kézbe, vállat vállhoz vetve követeljük az 1848. évi 
XX. t.-czikket, és pedig annak nem csupán második, hanem 

r 

harmadik §-ának a megvalósítását is. (Elénk helyeslés.) 
Tisztelt Közgyűlés! 
A mai közgyűlés a rendes vágányokon fog haladni. 

Hiszem, hogy a legsimábban fog minden elintéztetni. Hig-
gadtan, nyugodtan mondjuk el nézeteinket! 

Ezek után szívből üdvözlöm egyházkerületünk minden 
rendű és rangú tagjait s működésünkre Isten áldását kérve, 
kerületi közgyűlésünket ezennel megnyitódnak nyilvánítom. 

Püspökünk erre a következők szerint válaszolt: 

Midőn indítványozom s annak biztos tudatában, hogy 
indítványom el fog fogadtatni: ezennel határozatilag is 
kimondom, hogy mélyen tisztelt világi elnökünknek meg-
nyitó-beszéde a jegyzőkönyvbe egész terjedelmében be-
vétessék, ugyanekkor legyen szabad nekem Őméltóságának 
szavaira pár szóval reflektálnom. 

Az egyetemes papság elvének gyakorlati eredményét 
és áldását elsősorban azok látják, kik az adminisztráczió 

/ 

kormányrúdjánál vannak. Érzem ennek áldását én is, midőn 
napi teendőim között ott áll bátorítással az a gondolat, 
hogy a világi s így nem csupán a lelkészi elem tart velünk 
s dolgozik velünk s helyettünk! 

Érzem azt mindig s jól esik kijelentenem, hogy a 
lefolyt év folyamán soha egy pillanatig sem nélkülöztem 
egyházkerületünk tényezőinek s ezek sorában elsősorban sze-
retett elnöktársamnak munkásságát és támogatását. (Éljenzés.) 

Kedves kötelességemmé vált ennek megállapítása, külö-
nösen ezen évben, mely annyi borús és fájdalmas ese-
ménynyel köszöntött be! 

Kérem az egek Urát, hogy kegyelmével tartsa meg 
szeretett kerületi felügyelőnket s vezesse őt egyházkerüle-
tünk élén a messze jövendőben is tovább, igen soká! 
(Lelkes éljenzés.) 
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2. (K G.) Korbély Géza egyházi főjegyző beterjeszti 
és felolvassa a megjelent hivatalos és választott közgyűlési 
tagok névjegyzékét. 

A jelentés tudomásul szolgál s minthogy a sza-
vazati joggal biró tagok kellő számban jelentek meg, 
elnökség a közgyűlést törvényszerűen megalakultnak 
jelentette ki. 

3. (K G.) A jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hite-
lesítésére az elnökség ajánlatára 

az elnökségen és a jegyzői karon kívül Medveczky 
Sándor; Münnich Kálmán, Radvány István, Szent-
Ivány József (sárosi), Hevessy Bertalan, Lavotta Kornél, 
Lichtenstein László, Terray Gyula, Materny Lajos, 
Csók György és Hronyecz józsef tagokból álló bizott-
ság küldetett ki. 

4. (K G.J Tárgyaltatott a püspöknek nyomtatásban 
kiadott, a közgyűlés tagjaival előzetesen is közlött és a 
jegyzőkönyvbe egész terjedelmében felvenni rendelt követ-
kező jelentése: 
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Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi 
Közgyűlés! 

A minden hivatalos állásban levők felé hangzó isteni 
felhívás: »Adi számot a te sáfárságodról,« kötelez en-
gem is tiszteletteljes jelentésem előadására. 

Első tekintetem hazánk közviszonyaira esik. A kül-
politikai bonyodalmak, a belső pártviszály és a gazdasági 
termelést katasztrófaszerüen látogató elemi csapások sú-
lyos helyzetet teremtenek hazánk lakosságára vallásfeleke-
zeti külömbség nélkül. Kétségtelen, hogy ily körülmények 
közt az egyházak is megérzik a léífentartás egyre nehe-
zülő gondjait, főleg ott, ahol — mint Kölesén az árviz 
miatt, vagy Eperjesen a tűzvész miatt, a nagy kincset érő 
Brocky-féle oltárkép elhamvasztásával — fokozott mér-
tékben érzik az elemek okozta károsodást. E nehéz vi-
szonyok közt a zúgolódásra, csüggedésre, hit- és remény-
vesztésre hajló emberi szivekkel szemben fokozott mér-
tékben lép előtérbe az egyház tanító és vigasztaló fel-
adata, a midőn a múló bajokkal szemben a hit megtartó 
erejére és Isten örök kegyelmére utal. Legyen igy! 
Oszoljanak el hazánk s egyházunk egéről a ború felhői 
s jöjjön helyökbe a békés fejlődés, a zavartalan öröm vi-
gasztaló verőfénye! 

><• V 

Ez évi jelentésem a szokottnál bővebb terjedelmű lesz, mivel 
rövid működésem folyama alatt ez az év eseményekben s Isten 
iránti hálával tehetem hozzá — eredmények zálogát képező 
célgondolatok felszinre jutásában eddigelé a leggazdagabbnak 
bizonyult. 

A püspöki hiva 
ta i teendői . 



Népszámlálási 
eredmények. 

Azok a könnyen itélő testvéreink, akik az egyházi sajtó ha-
sábjain meg-megpenditik az ítélet hangját a püspöki hivatalok ve-
zetőinek állítólagos nemtörődömségéről a közegyház nagy céljai-
val, a lelkésztestvérek és egyházi autonómiánk nagy érdekeivel 
szemben tanúsított állítólagos közömbösségéről, hallgatásáról, a 
kik azt hiszik, hogy a- püspöki hivatal ma nem több, mint egy-
szerű adminisztratiói fokozat, a mely az évközben alulról és felül-
ről beérkező ügyeket jól-rosszúl dűlőre viszi és 5—6000 postai 
szám elintézésével elintézte a reávárt teendőket, de eszmét, éltető 
meleget, szellemi foglalkoztatást, lelket, szellemet, életet nem áraszt 
a tagokban és a gyülekezetekben, nagy célok és eszmények szol-
gálatára nem búzdit, nem lelkesít, sőt azokat termelni sem képes: 
ezek a könnyenitélő testvérek, mondom, nem ismerik a mai püs-
pöki hivatalra váró feladatok súlyát, tömérdek nehézségeit, bonyo-
lult sokoldalúságát és nem tudják azt, hogy a viszonyok ma már 
oda fejlődtek, hogy a mai kor püspökétől az egyház közjava már 
nem is egy, de szinte több ember szellemi erejének munkabírásá-
nak, rátermettségének, ideg — és lelki próbájának áldozatul adását 
kívánja meg. 

Nincs nálunk kényelemről, nincs nálunk nemtörődömségről, 
közömbösségről szó — de igenis szó van arról, hogy a tőlünk 
megkívánt személyes eljárások és hivatalviselési teendők a lehetet-
lenséggel határos szellemi és physikai elfoglaltság terhével nehe-
zülnek reánk és többet, mint a mit teszünk, alig volna lehetséges 
megcselekednünk. 

Önmagam és kerületem iránt tartozó kötelességet véltem 
teljesíteni ezeknek becsületes lélekkel való kijelentése által. Tettem 
ezt azért is, mert nagy súlyt helyezek arra, hogy a közegyház 
összes tényezői között (s ide sorozom az egyházi sajtót is) levő 
kívánatos összhangot ne zavarja meg semmiféle disszonáns hang, 
mert nagyon igazságtalannak, hogy ne mondjam veszedelmes 
iránynak tartom, ha egyesek egyházunk és annak közállapotai és 
felelős tényezői felől konkrét tényekre való hivatkozás nélkül álta-
lánosított szomorú helyzetképeket festenek, amelyekből csak depri-
máló következtetéseket lehet levonni Az egyházi sajtó .feladata 
más téren, az egyházi irodalom terén, a toll és a felelősség birto-
kában, azonos a mienkkel: az erőket összetömöríteni, a szíveket 
buzdítani, felemelő tények kidomborításával másokat is felemelő 
elhatározásokra bírni - és nem tépdesni az érzelmi közösség 
szálait és — nem hintegetni általánosított állítások alakjában — 
a mire nincs ok — az általános elégedetlenség magvait. 

Magyarhoni evang. Sionunk jövője tekintetében én nem tudok 
sötéten látni. Tudom, látom, hiszen a statisztikai adatok elég vilá-



gosan beszélnek: az utolsó 15 20 év nem kedvezett nekünk. 
Az evangélium egyházának térvesztesége szembeszökő adatokat tár 
fel. Immár több ezerre rúg azon félcsaládok száma, a melyeket a 
múlt század 90-es éveinek szabadelvű lángolással üdvözölt egyház-
politikai törvényalkotásai révén a vegyes házasságok körében el-
vesztettünk. A népesedési mozgalom adatai szerint a lélekszám-
gyarapodás százalékos aránya tekintetében az utolsó előtti helyre 
szorultunk. A két szélső tenger, a fekete és a veres vizű nyal-
dossa partjainkat, — mert vizi hadereje szervezettebb, öntudato-
sabb — egységesebben halad a kalózlobogó alatt, mint mi a 
becsületes nyíltság, szabadelvüség és türelem zászlajával hajó-
inkon. 

És én még sem adom fel a reményt egyházunk jövendő, 
nyugodtabb, békésebb fejlődése iránt. Mert ha ezt tenném, úgy 
egyáltalában le kellene tennem azon benső hévvel és az evan-
géliumtól elválaszthatatlan szilárd meggyőződéssel ápolt hitemrő^ 
hogy a becsület, az igaz ügy, a jó ügy valaha egyáltalában győzni 
tudjon e földön. A fekete tábor kiadhatta a jelszót, hogy ő az 
egyedül üdvözítő, ám ez csak jelszó marad ; mi is bátran kiad-
hatjuk a jelszót, hogy a mi egyházunk a meg nem hamisított 
evangéliumi igazságok egyháza, és ez nemcsak jelszó, de igazság 
volt és marad. A vörös tábor szenvedélyes hangon kiálthatja 
világgá a tőke és a munka közötti harc jelszavát s Ígérheti utó-
pisztikus elvek megvalósítását. Ez is csak jelszó volt és marad, 
a mely meg nem valósítható, mert nem számol azzal, hogy útjá-
ban áll az Isten kegyelme nélkül mindig is esendő ember bűnös-
sége, gyarlósága. Minket megvigasztalhat a tudat, hogy minden 
kor számára boldogító, egyedül boldogító társadalmi igazságokat 
hirdetünk, a krisztusi szeretet evangéliumi igazságainak hirdetésé-
vel. Csak öntsön el mindannyiunkat az ebből a mindkét szélső 
tábor ellenében jogosan érzett meggyőződésből táplálkozó erős 
evangelikus öntudat és tanuljunk és tudjunk becsületes homlokkal 
küzdeni, fáradni és dolgozni ez öntudat jogáért: és akkor nem 
féltem egyházunk jövőjét rövid korszakok múló, kedvezőtlen esélyei-
től, ez idő szerint ki nem elégítő statisztikai eredményszámoktól 
s általában a térveszteségi adatoktól, — a melyeket különben sem 
szoktam mérlegelni soha egyedül a hazai közviszonyok szerint, 
de egybevetem a külföld protestantismusának állásáról szóló ada-
tokkal, s ezekben aztán meg is találom a teljes vigasztalódás 
forrását, mert noha hazánkban, mint mondám, az utolsó két decen-
nium felette kedvezőtlen statisztikai képet tár is fel rólunk, de 
viszont elvitázhatatlan, hogy Európa többi részében határozottan 
a protestantizmusnak kedvez a fejlődés, az idők haladása, s eb-

Statisztikai 
adatok. 



— 6 

A statisztikai 
adatok által fel-
tárt szükséges 
intézkedések. 

bői bátran merem következtetni azt, hogy ez a vigasztaló for-
dulat egyszer majd hazánkra is ráköszönt. 

Az utolsó népszámlálás statisztikai adatait egybefoglaló köte-
tet mégsem akarom letenni anélkül, hogy bizonyos concrét tényekre 
és ezekből folyólag nézetem szerint feltétlenül sziikseges intéz-
kedésekre ne hivja fel a méltóságos és főtisztelendő Egyházkerü-
let figyelmét. Úgy ennek a kötetnek — legalább egyházkerüle-
tünket illető számadatai, mint az általam két esztendő lefolyása 
alatt végzett egyházlátogatási körúton szerzett tapasztalataim ar-
ról győznek meg engemet, hogy térveszteségünk leginkább ott van, 
ahol az egyházi élet kellően szervezve nincs — nevezetesen szór-
ványokban, a távollevő, evang. iskolákat, vagy evang. hitoktatást 
nélkülöző filiákban, és a hol a lelkészi hivatali ügykezelés akár a 
lelkész túlságosan előrehaladott életkora, akár egyéniségének a 
köztiszteletet befolyásoló tulajdonságai miatt nem áll hivatása ma-
gaslatán. Szervezett, életerős, igaz evangéliumi szellemtől áthatott 
vezetés alatt álló gyülekezetekben, főként ha a lelkész komoly 
belmissziói tevékenységet is tud és akar kifejteni, — és erről alább 
adok megcáfolhatatlan bizonyságot, — ezek a veszteségek nem-
hogy előfordulnának, de szerzett concrét tapasztalataim szerint 
egyenesen egyházunk nyereségévé alakulnak át. Tehát nem csu-
pán a közgondolkozás reánk nézve ez idő szerint kedvezőtlen 
szelleme miatt, de nem is az ev. egyház szellemének, vezetésének, 
s igy az egyházban rejlő vonzó, hóditó erő intenzivitásának elgyen-
gülése miatt, hanem túlnyomóan szervezetbeli fogyatékosságok 
miatt kell elszenvednünk a veszteségek túlnyomó részét. Hiszen itt 
van pl. az egyházkerület egyik szabályrendeletében a szervezésre 
kijelölt sarkadi missió. Ennek egyetlen járásában, a nagyszalon-
taiban az 1902-ik évi állapothoz képest 119 lélekkel, benne Sarkad 
községben 250 lélekről 124 lélekre, Kötegyánban 95 lélekről 24 
lélekre apadt hiveink lélekszáma, miért ? mert e missiót talán év-
századok óta senkise gondozza. Ugocsa vármegyében 53 lélek, 
Árvamegyében 262, Szepesmegyében 1196, Sárosmegyében 270, 
Gömörmegye rimaszombati járásában (azt hiszem, a járás egyes 
községeinek más járáshoz átcsatolása következtében) 2600, rima-
szécsi járásában közel 200, Joísva városában közel 50, Dobsina 
városában közel 300 lélekszámmal apadt a számunk, mig Zemp-
lénben, Liptóban mondhatni stagnál és csak Hajdúban, Brassó-
ban, Szatmárban, Borsodban, Szabolcsban mutat határozott emel-
kedést. Ezeket a tüneteket komolyan mérlegelve, arra az általam 
ismételten is hangoztatott meggyőződésre kell jutnunk, hogy a kiván-
dorláson kivül (ez magyarázza meg az árvái, szepesi, sárosi és gö-
möri, általában a felvidéki veszteséget) legfőbb bajunk szórványa-
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ink szervezetlensége. Ide kellene tehát concentrálnunk az erőt, 
ha másként nem, egyelőre kerületenként legalább 2—2 utazó 
lelkészi állomás creálásával, a kik a közvetlen érintkezésnek, a 
habár szerény keretek közt mozgó szervezésnek, az építő iratok 
terjesztésének erejével fel-felkeresnék e veszélyeztetett pontokon 
lakó híveinket és szerbe-számba szednék a hithez való ragasz-
kodás biztosításának módjait. Nem rejlik oly veszély abban, ha 
az adócsökkentési segélyből 46% helyett nem 30-ra, vagy 20-ra, 
de 34-re, vagy 24-re tudunk leszállani és ha a lelkészfizetési alapba 
nem 100000, de 60000 koronát utalunk évente, mint a minő rej-
lett és rejlik állandóan abbaiij hogy a missiók ellátására, a hit-
oktatási teendők intenzív teljesítésére nincsen pénz. Kerületenként 
8 — 9000 kor. igazán nevetségesen csekély számba menő összeg 
akkor, a mikor egyébként évente 100000 koronák felett disponá-
lunk. Itt a fejsze a fának valóban gyökerére vettetett. Ideje, hogy 
a további fejszecsapásoktól megkíméljük egyházunkat. 

Az egyházi élet szervezésének gondolatkörében maradva, 
nem tudok megszabadulni attól az erős meggyőződéstől, hogy 
közegyházunknak, közegyházunk vezetőinek egyik legfőbb gondjául 
kell tekinteniök az egyes gyülekezetekben alkalmas belmissiói tevé-
kenységnek intézményes biztosítását, ellenőrzését, vezetését. 

Ismét csak arra térek vissza, hogy egyházunk s az ennek 
hitelveiben, történeti múltjában, hivatalos tényezőiben, képviselői-
ben, pásztoraiban, tanítóiban rejlő szellemi készség és tartalom 
nem vesztette, mert az alapjukat képező ős evangéliumi igazságok 
természeténél fogva nem is veszthette el vonzó, lebilincselő erejét 
a mai kor emberével szemben sem : csak el vagyunk maradva a 
kötelességek felismerésének, az egész közegyházi, szellemi élet-
munka szervezésének, ellenőrzésének, vezetésének terén, hiányzik 
intézményszerü biztosítása annak, hogy ilyen munka legyen és 
hogy milyen irányban folyjék a munka, — a tevékenység, a fele-
lősség és aztán a beszámolás ! 

A hol ezt a hiányt sikerült áthidalnia akár az egyes tényezők 
egyéni felelősségérzetének, akár a vezetők abból kiinduló rendel-
kezésszerü intézkedésének, hogy az egyház közjavára irányuló fel-
hívásaikat — tételes, részletekbe menő törvények hiján is — azok 
az egyes tényezők az egyházi törvény 125. §-a értelmében tartoz-
nak figyelembe venni: ott rövid idő alatt már is bámulatra méltó 
fényes eredmények mutatkoznak szinte lelkesítő zálogaként annak, 
hogy ne féltsük mi evang közegyházunk jövőjét, csak tanuljunk 
dolgozni érte ! 

Nem utalok itt egyébre, mint két éves püspöki működésem 
ideje alatt szerzett concrét tapasztalataimra. Egyházlátogatási kör-
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utaimon tavaly is, az idén is a legbehatóbb megfigyelés tárgyává 
tettem az egyes gyülekezetek belmissiói munkáját. Ezen utaimat 
megelőzőleg hivataloa lépésemet követő első újév alkalmából, 
135/1912. sz. a. a kerületben működő lelkésztársaimhoz pásztor-
levelet intéztem, kérve, buzdítva, lelkesítve, sőt komoly lelkipász-
tori kötelességükké téve az intensiv belmissiói munkásság felkaro-
lását, ott, a hoi még nem volt, az alkalmasság szem előtt tartásával 
vallásos jellegű női és ifjúsági egyesületek, fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek, gyülekezeti dal és zeneegyletek, népkönytárak, gyer-
mekistentiszteletek, vallásos estélyek, felolvasó esték szervezését, 
illetőleg rendezését, — nemkülönben különös gondosságot arra 
nézve, hogy az istenitisztelet áhítatos, megható, vonzó legyen, -— 
és hogy főként az ifjúság vallásos oktatása, egyházhűségének, 
evang. öntudatának megszi árditása tekintetében hiány semmi irány-
ban se legyen. Figyelmébe ajánlottam lelkésztársaimnak, hogy a 
belmissiói munka terén a kezdeményező lépések sikerét biztosítja, 
ha híveiket otthonukban keresik fel, kioktatják e munka szépsé-
gére, evang. lelket öntenek a fiatalságba, érdeklődést az öregeb-
bek szívébe és figyelmeztetik e téren is fennforgó keresztyén köte-
lességeikre. Azzal végeztem ezen első pásztorlevelemet, hogy az 
Úr Jézus Krisztus szent nevében felhívtam lelkésztársaimat, adja-
nak nekem számot e téren megindított kezdeményezésükről, vagy 
folytatólagosan vitt ténykedésük eredményéről. 

Szomorú csalódás jutott osztályrészemül az első határidőre. 
Az egész egyházkerületben két, mondd két lelkész találta köteles-
ségében állónak, hogy püspöke intő, kérő, buzdító, felhívó test-
véri szózatát teljesítve, munkája eredményéről beszámoljon. 

E csalódás dacára nein csüggedtem el. Nem annál kevésbé, 
mert az időközileg megejtett brassói és árvái canonica visitatio 
alkalmából láttam, mily véghetetlenül szegényes a legtöbb helyen 
evang. egyházunk társadalmi élettevékenysége, mennyire nincsen 
gond forditva arra, hogy a szétszórt csontok egybegyűjtessenek és 
igy az egész mező megelevenedjék, mennyire hiányzik a hivek 
közt az egyházi, testvéri összetartozás érzete, az erősebb evang. 
öntudat, a gyülekezeti intézmények, az egyesületi élet, — kiakná-
zatlanul hever sok drága kincs, — mert senki nem indúl meg-
keresésére, hasznosítására, pedig a hívek várnák, sőt lelkesen 
fogadnák a keresőt! Láttam, hogy egy-egy helyen teljesen háttérbe 
szorült még az istenitiszteleteink ünnepélyes menetét és egyik 
vonzó erejét képező liturgikus elem is! 

Ekkor fogant meg bennem az elhatározás, a melynek azóta 
Istennek legyen hála, már az ő országa dicsőségére szaporodó 
gyümölcsei is mutatkoznak, hogy a kérlelés, felhívás teréről Isten 



és a közegyház előtt érzett felelősségem tudatában rálépek a hatá-
rozott intézkedés terére. 

Az adott viszonyokhoz képest úgy Brassóban, mint Árvában 
és a folyó évben Liptóban is a canonica visitátio jkvében elren-
deltem egyes belmissiói intézmények szervezését — mindenütt 
annyit és azt, a mennyit és a mit egy kis jóakarattal előrelátha-
tólag sikerülendett létesíteni, múlt évi 5827. sz. a. kelt kör-
levelemben pedig most már felelősség terhe alatt f. é. június hó 
végéig terjedő határidővel felhívtam lelkésztársaimat, hogy nekem 
belmissiói munkájukról beszámoljanak, hogy aztán viszont én is 
beszámolhassak róla a méltóságos és főtisztelendő Egyházkerületi 
Közgyűlésnek. 

Ismétlem tételes törvény — kivéve a már idézett általános 
érvényű rendelkezést, — engem talán nem hatalmaz fel lelkész-
társaimmal szemben e követelmény felállítására. És törvényhozá-
sunk nagy fogyatékosságának tartom, hogy annak idején figyelmét 
erre nem terjesztette ki... De felhatalmazottnak éreztem magam 
reá a főpásztori lelkiismeret kötelező parancsa által s hiszem, hogy 
ezen intézkedésemet a méltóságos és főtisztelendő Egyházkerületi 
gyűlés is sanctionálni fogja, sőt a maga tekintélyének és bölcse-
ségének erejével nekem módol fog adni arra, hogy annak minden 
vonatkozásában érvényt is tudjak szerezni, annál is inkább, mert 
a siralmas múlttal szemben ez erélyesebb fellépés eredménye rö-
vid idő alatt — mint már említeni szerencsém volt — egyenesen 
meglepő, sőt örvendetesen lelkesítő. Mert mig a múlt évben két — 
ez évben már a kerület 49 egyházából jött jelentés. Érdekesnek, 
érdemesnek találtam volna e jelentések szószerinti lenyomatását, 
mert meggyőződésein az, hogy a hivatalos egyházi kimutatások 
semmiféle faja vagy formája nem enged oly reális és kimeritő 
betekintést közegyházunk voltaképeni életébe, mint épen ezek a 
jelentések. Tanulságosak ezek sok szempontból. Megvilágítják azt 
az örök igazságot, hogy az erő — az akarat. Hogy a hol a lel-
kész dolgozni akar, ott munkájának van ereje, áldása, lélekemelő 
eredménye. Rávilágítanak e jelentések arra, hogy szerény viszo-
nyok közt, kicsiny kezdetből is áldásos eredmények fakadnak. 
Tanulságul szolgálhatnak e jelentések a kezdőknek, a tétovázók-
nak, a tájékozatlanoknak: hogy, miként, milyen viszonyok közt 
mit lehet szerencsésen megalkotni. S azért, ha a méltóságos és 
főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés helyén valónak fogná találni, 
javaslom, méltóztatnék elrendelni, hogy e jelentések a jövő évtől 
kezdve — apüspök szerkesztésében külön füzetben az egyházkerületi 
közgyűlés tagjai közt leendő kiosztás végett legalább lényegökben elő-
zetesen kinyomattassanak. Ez évben — felhatalmazás híján ežt nem 
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tehettem meg; de rövid összefoglalásban mégis közlöm e helyen 
e jelentések lényegét. 

Árvában — Jaszenován mértékletességi egylet alakult, Les-
tinben a lelkész látogatja a híveket, — Isztebnén és Nagyfalvúti a 
lelkész beteg s így a belmissió terén semmi sem történik, — 
Zsaskón, mivel az iskolaépítés a lelkésznek minden idejét igénybe 
vette, a lelkész nem foglalkozott külön belmisszióval, — Alsóku-
binbati megalakult az ágh. ev. ifjúsági egyesület, ahol minden 
vasárnap összejönnek és a lelkész meg a tanító vallásos — er-
kölcsi és ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Az összejövetelek 
igen látogatottak, a tagok száma 81. Ugyancsak az egyházi ének-
ben is gyakorolják magukat. Az „Evang. Posol z' pod Tatier" c. 
belmissiói lap 95 példányban jár. Az általam a canonica visitatio 
alkalmával ajánlott ev. nőegylet még ezidőszerint nem alakult meg, 
de hiszem, hogy a megalakulás nehézségei leküzdhetők lesznek. 

A b ra s só i esperességben Brassóban az ev. ifjúsági és nőegy-
letek, nemkülönben a szövetkezetek szervezése egyelőre akadályba 
ütközik, de írásbeli és a can. visit. alkalmával a jegyzőkönyvben 
is közölt felhívásom azon része, mely az ifjúság vallásos nevelé-
sének és az istentisztelet áhítatos, megható voltának folytonos 
fokozását célozza, annál intenzívebb meghallgattatásra talált, úgy, 
hogy maga a lelkész örvendező lélekkel vallja, hogy egy évi ily 
irányú munkálkodása eredményével teljesen meg van elégedve — 
a brassói és sepsiszentgyörgyi középiskolai 188 tanuló közül 178 
kapott jeles osztályzatot, a magaviselet kitűnő volt, a tanulók egy-
mást őrizték és buzdították a templomlátogatásra, két - sőt há-
rom hangon örömmel tanulták az egyházi éneket, sőt a sepsiszent-
györgyi Mikókollégium alsó 4 osztályának növendékei felkérték a 
lelkészt, hogy a jövőben ne heti egy, de heti 2 órában tanítsa a 
vallástant. A confirmandusokkal, az iskolát elvégzett növendékek-
kel (még a szászokkal is) a lelkész továbbra is ápolja az össze-
köttetést ; Sepsiszentgyörgyről, hol eddig mindig a ref. lelkész con-
firmált, ez évben már 4 confirmandust Brassóban confirmált a 
lelkész. A gyermekek felbuzdulása hatott a szülőkre is. Eddigi 
templom kerülők szorgalmas templomlátogatókká váltak, még a 
szászok közül is többen ellátogatnak, igy négy szász nő a kar-
énekesek közé önként belépett. Az eddig hiányzott oltári szolgá-
latot felhívásomra, a hivek legnagyobb megelégedésére és fokozott 
érdeklődése mellett a lelkész bevezette, sőt adventben és böjtben 
váltakozó karok alkalmazásával (e téren az országban talán egye-
dül állanak), passió olvasással, a hívek rendkívüli érdeklődése 
mellett behozta a külön liturgikus istenitiszteleteket. Teljes liturgiá-
val végezte a nagypénteki istenitiszteletet, s ennek oly hatása van, 
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hogy míg e napon eddig 10—20 hívő járt, most zsúfolásig telt 
meg a templom, — s magok a hívek örömmel kiáltottak fel az 
istentisztelet után: „a jég (a közöny jege,) meg van törve." 

Bővebben is foglalkoztam e jelentéssel, mint más jelentések-
kel, de tettem azért, mert a viszonyok ismeretében, ha valahonnan 
úgy épen e jelentésből láttam és látható minden olvasóra nézve, 
hogy a lelkész buzgósága s a viszonyokhoz inért lelkes tevékeny-
sége mily óriási eredményekre képes rövid idő alatt is, — s hogy 
mennyire fontos az, hogy az ifjúság vallási oktatása a lelkész ke-
zében legyen. Fűrészmezőn a néhány éve alakult ev. nőegylet tag-
jai a paplakon imaórákra, elmélkedésekre, vallásos énekek gyakor-
lására gyűlnek össze, adventben vallásos estélyt rendeznek, — a 
vasárnapi iskolában főként tavasszal és ősszel a lelkész a még 
meg nem confirmált ifjakkal bibliaórát tartott, a lelkész a megcon-
firmáltakat egy-egy böjti istenitisztelet után az urvacsorára való 
előkészület komoly és szent kötelességeire oktatgatta, a betegeket 
és szerencsétlenül jártakat rendszeresen felkereste, meglátogatta a 
confirmandusok családjait, figyelmeztetve őket a házi istenitiszte-
letre, sőt, a mennyiben a család együtt volt, maga kezdeményezte 
annak megtartását, — a gyülekezet tagjai között a bibliát, vallá-
sos iratokat és lapokat (Harangszó, Luther-naptárt) énekes könyvet 
következetesen terjesztette. Tatrangon a lelkész az általam az 1912. 
év elején pásztorlevélben, majd a canonica visitatio jegyzőkönyvé-
ben is ajánlott egyházfejlesztési tartalékalapot létesítette, gyermek-
istenitiszteletet tart a reí. emléknapján, egyébként a hitoktatást 
maga végzi, — a tél folyamán létesíteni szándékozik az ev. nő-
egyesületet, a lelkész vezetése alatt az ifjúsági egyesület már 12 év 
óta mindig egyházias, vallásos szellemben, a lelkész buzgó közre-
működésével, áldásosán működik, ujabban adventben (s ezt ki kell 
emelnem) hetenként négyszer esti, böjtben hetenként négyszer kora 
reggeli ístenitiszteletet tart, főként az előbbieket a hívek rendkívüli 
érdeklődése mellett (közének, írásmagyarázat, ima, közének) mert 
mint irja, a gyengébb ruházatu szegény emberek, kik a nyilvános 
istenitiszteletek tartásakor távol maradnak a templomtól, az esti 
templomozásra tömegesen eljönnek. Van áldásosán működő .Gazda-
körük", továbbá „Fogyasztási és értékesítő szövetkezetük" — a 
télen át nov. 1-től márc. l- ig az iskolában minden vasárnap d. u. 
felolvasás van a felnőttek részére, vallásos és ismeretterjesztő cél-
lal. A lelkész híveinek vallásos olvasmányokkal való ellátásáról 
gondoskodik, úgy, hogy pl. a „Téli Újság" a „Harangszó" 
összesen mintegy 50 példányban jár oda, — terjeszti a Luther-
társaság népies kiadványait, legutóbb 200 drb imakönyvet helye-
zett el híveinél. 
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Gömörben Bugyikfalván a lelkész nagy sikerrel tartotta meg 
a vasárnap délutáni ifjúsági istentiszteletet. A miben itt a lelkész 
jelentése a további belmissió munka akadályát látja, t. i. az egy 
gyermekrendszerben, — abban voltaképen az okot kell látni a 
további még intenzivebb, felvilágosító belmissiói tevékenységre. 
Gömörhosszúszón az egyházi épületek rendbehozásának gondjai 
közben is szakított a lelkész időt és módot az egyházi dalárda 
létesítésére, melynek segítségével már rendezett egy vallásos estélyt, 
s a melyet idővel ev. ifjúsági egyesületté óhajt kifejleszteni. Van a 
községben a lelkész odajövetelével alakult szövetkezet. A bel-
missió ügyét lassan-lassan átérti és anyagilag is támogatni kész a 
gyülekezet. Jolsván létesült az egyházfejlcsztési tartalékalap, — a 
lelkész a gyermekek vallásos nevelésére különös gondot fordit, — 
az enyhébb időben gondoskodik a gyermekeknek az istentiszteleten 
részvételéről, a vasárnapi iskolát az iskolai év 10 hónapján keresz-
tül az elemi iskolából és tanonciskolából kikerült növendékekkel 
megtartja, van evang. vezetés alatt álló nő- és ifjúsági egylet, 
adventben és böjtben a hivek nagy érdeklődése mellett vallásos 
estélyek tartatnak. Jolsvatapolczán a téli hónapokban az ifjúság a 
tanítók vezetése alatt karénekeket tanul, a lelkész pedig Jézus 
életét magyarázza, ezenkívül tervben van havonkint egy val-
lásos estély rendezése céljából a női templomegyesület megalakí-
tása. Köviben körlevelemmel az egyházi közgyűlés foglalkozott, 
elhatározta az evang. ifjúsági egylet megalakítását. Martonházán 
a lelkész a gyülekezet anyagi megerősítését szilárd alapokra fek-
tetvén, most már a belső vallásos életet kívánja fejleszteni, e 
végre a hivek igen nagy fokú és állandó érdeklődése mellett 
behozta adventben hetenként 3-szor, böjtben hetenként egyszer az 
esti istentiszteleteket, — ezen alkalmakkor mindig megtelik az 
Istenháza, örömmel vesz részt az egyház apraja-nagyja az ilyen 
esti istentiszteleten. — Nagyröczén a múlt évben megalakult az 
ev. nőegylet, — és életre kelt az egyházi férfi énekkar. A lelkész 
által alakított polgári olvasókör valláserkölcsi és ismeretterjesztő 
előadásokat rendez, van továbbá reformátiói ifjúsági istentisztelet, 
böjtben minden pénteken böjti tanítások, adventben hetenként 
3-szor prédikácziók, nyáron katechizátió, szervezett gyámintézeti 
élet az iskolákban és az egyházban, a lelkész részéről heti 17 
órában vallástanítás. Ratkón adventben szerdán és pénteken esti, 
böjtben ugyanenapokon kora reggeli prédikátiós istentiszteleteket 
tartanak. Az előbbiek vonzóbbak. Nyáron van katechisátió. A nő-
egylet évenként vallásos estélyeket rendez. Ratkósebesen, a hova a 
jelenlegi lelkész ezelőtt 13 évvel a legzüllöttebb egyházközségi 
állapotok, elhanyagolt egyházi épületek, eladósodott pénztár, omla-
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dozó iskolák, egyháztól, vallástól, erkölcstől elhidegült, az alko-
holos-szenvedélynek rabságába jutott nép közé került, elébb az 
egyház anyagi ügyeinek rendezése, iskolaügyének a kor színvona-
lára emelése, uj paróchiális épületekről való gondoskodás, s ezután 
aztán a népnek a vallás erkölcsi sülyedésből való kiemelése várt 
a lelkész munkásságára. A nép e működés eredményeként vissza-
szokott a templomba, — a lelkész pedig a keresetlen, szívhez 
szóló atyai intések, a liturgia változatosabbá tétele, beszédközben 
a gyermekek által előadott énekek, adventi és böjti istentiszteletek 
meghonosítása által a vallásosságot, a vadházasságok megszün-
tetése, szövetkezet létesítése, vasárnapi iskola fenntartása, majd a 
tervezett dalárda s egyúttal ev. iíjusági egyesület alakítása, a „Vlast 
a svet" c. folyóiratnak 80 példányban járatása stb. által az erköl-
csi élet képét igyekszik mind magasabb fokra emelni. Süvetén a 
lelkész e télen bevezette minden második vasárnap estéjén 
énekkel, szavalatokkal, felolvasással vallásos esték tartását, nyáron 
pedig minden vasárnap d. u. katechizátiót tart a serdülő ifjúsággal 
Szabadoson a mostani lelkész működése előtt csaknem a régebbi 
ratkósebesi szomorú zilált viszonyok uralkodtak. Most már ren-
dezve vannak egyházi épületei, egyházipénzügye, a hivek töme-
gesen látogatják az Istenházát, a lelkész igyekszik egyháza életét 
megfelelően irányítani, látogatja a betegeket. Nehéz küzdelme van 
— s épen itt volna tér az ifjúsági egyleti működés utján való 
állandó hatásra az alkoholizmus és az egyke ellenében. Szirken 
a lelkész tervszerűen fogott hozzá ezelőtt 3 évvel a belmissió munka 
megalapozásához. Az eredmény a jövőre nézve elég biztató, mert máris 
sikerült szerveznie saját helyiséggel bíró „evang olvasókört' úgy 
Szirken mint Turcsokon, a melyben a tagoknak napi, heti stb. 
folyóiratok állanak rendelkezésére, a melyben felolvasásokat, val-
lásos estélyeket rendez a dalárda közreműködésével, úgy, hogy a 
vallásos iratok, énekeskönyvek, bibliák árusításából befolyó tiszta 
jövedelemből fedezi saját kiadásait. Vizesréten a folyó évben mű-
ködni kezdő lelkész megalakította a templomi vegyeskart és a meg-
konfirmáltak csoportjából az ifjúsági egyesületet, mely az egyházi 
elnökség vezetése és felügyelete alatt minden vasárnap összejöve-
teleket tart. 

Hegya l j án Abaujszántón a lelkész még 1894-ben létesített 
heti krajcáros kötelező hozzájárulásból és alkalmi adományokból 
egyházfentartási alapot, amely végtelenül áldásos alkotásnak bizo-
nyult, a belmissió egyéb ágait pedig a gyermekek vallásos okta-
tása, katechizátió, betegek látogatása és egyházépitő iratok terjesz-
tése alakjában műveli. Diósgyőrött a lelkész a templomépítés elő-
készítési idejében a téli hónapokban énekkel, imával, felolvasással, 
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vallásos beszélgetések gyakorlásával meghonosította a vallásos eš-
télyeket, megalakította az egyházi nőegyletet, ugy az anya, mint a 
vasgyári fiókegyházban — ezenkívül behozta a mindennapi reg-
geli, adventben és böjtben a szombat esti istenitiszteletet. Tervbe 
vette a vasgyári fiókegyházban is a téli vallásos esték tartását s 
az egész egyházban evang. ifjúsági egylet és olvasókör alakítását. 
Kassa II. lelkésze jelentéséből ki kell emelnem első sorban azt, 
hogy az egyház belmissiói állapotáról szóló jelentést bekivánó kör-
levelemmel szemben az ottani lelkész „alkotmányos jogi és köz-
igazgatási formai szempontból elébb nem tartotta szükségesnek" 
e jelentést beküldeni, majd habár ez iránt „ezúttal is megvannak 
az eddigi jog és gyakorlat szempontjából bizonyos aggályai" — 
annak dacára beküldi a jelentést. Alkotmányos felfogásommal és 
érzületemmel jönnék ellenkezésbe, ha a nevezett lelkész felvilágo-
sítására és megnyugtatására ezen kifejtett aggályokkal szembe nem 
állítanám azon tételes törvényt, amely világosan tartalmazza a püs-
pöknek azon jogát és kötelességét, hogy az egyházi belélet ren-
des menetének biztosítása szempontjából akkor, amikor szükségét 
látja, az egyes lelkészektől bizonyos concréte meghatározott egy-
házi életnyilvánításokra vonatkozó jelentéseket bekivánhasson. Ez 
a törvény az Egyh. Alk. már fentebb is érintett 125. §-a, de meg 
ez általános kormányzati jogelvekből folyó természetes következ-
mény is. Maga a jelentés egyébként a belmissió megerősítésére 
szolgáló intézmények közt felsorolja a endes vasárnapi és urva-
csorai, valamint a böjti külön hétköznapi istenitiszteletet, az ifjú-
sággal tartott reformátiói emlékünnepet, a gyámintézeti és árva-
házi gyűjtést, — panaszosan említi fel azon nehézségeket, amelyek 
a filiák confirmátióra kötelezett ifjainak tanítása és általában a 
szórványbeli hivek gondozása tekintetében az anyagi eszközök 
híján forognak fenn, — ugyancsak keseredett hangon említi fel a 
rási és benyéki filiák elvételét a kassai egyháztól s ezek érdekét 
„szemlátomást pusztulónak" mondja. Felemlíti a jelentés, hogy az 
egyházfenntartási tartalékalapot még 1904-ben létesítette az egy-
ház, — felsorolja a lelkész tevékenységét a patronage körül, sta-
tisztikai adatokat közöl a vegyes házasságokról, a hivek lélek-
számának sajnálatos apadásáról ugy Kassán, mint Abaujvár-
megyében, — céloz arra, hogy Kassán a lélekszám apadásának 
egyik oka azon helyzet, amelybe az egyház azóta jutott, — „mi-
óta az ellenreformátió folytán nyelvek szerint előbb s majd tagok-
ban gyengülve, két önálló, egymástól független egyházra csopor-
tosult. Azóta mind számban, de közéleti súlyában is állandóan 
csökken". Végre elhárítja magáról a felelőséget e szomorú tények-
ért s holtak és élők megnevezésével, mit nézetem szerint nem itt 
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kellett volna tennie — ismételten foglalkozik a 23. politkai köz-
ségben lakó ev. hivek Kassától való elcsatolása ügyével. Nincsen 
azonban felelet a körlevél azon kérdéseire, hogy van-e külön bel-
belmissiói egyleti élet, vannak-e külön belmissiói szervei az egy-
háznak, külön e célokat szolgáló intézmények, vagy legalább tör-
tént-e ez irányban kezdeményezés ? Ujcsanáloson a lelkész 
1908-ban alakított azóta igen áldásosán működő gyülekezeti nő-
egyletet, mely a templom szépítésére és egyéb a hitbuzgóságot 
szolgáló célokra négy év alatt 1200 koronát fordított, behozta ad-
venttől húsvétig a reggeli irásmagyarázatokat, adventben hetenként 
egyszer esti istenitiszteletet, létesített egyie izmosodó fogyasztási 
szövetkezetet, s ez évtől kezdve mélyíteni kívánja a belmissiói 
munkát vallásos estélyek meghonosításával. K i shon tban Karasz-
kón a mult adventi időszak kezdetétől május hó végéig megsza-
kítatlanul minden hét csötörtöki napján vallásos estélyeket tartott 
a lelkész, megismertette a gazdasági munkások országos nyugdíj-
intézetét, létesíteni kívánja az ifjúsági népkönyvtárat, hajlandónak 
nyilatkozott az analfabéták oktatására. Liptóból egyetlen jelentést 
se kaptam. Az itt folyó belmissiói munkásságról néhány vonásban 
az ottani canonica vizitartóiról szóló jelentésemben fogok megem-
lékezni. Ezzel ellentétben, kivéve 2 egyházat, Sárosból az összes 
egyházak lelkészei küldtek jelentést. így Aboson a lelkész megho-
nosította a hetenként kétszer irásmagyarázattal tartott istentisztele-
tet, ugyanily Írásmagyarázatot tart vasárnap d. u. is, a böjtben 
pedig minden reggel tart irásmagyarázattal összekötött s a hivek 
által igen látogatott istenitiszteletet. Ezenkívül a tanító a böjti 
időben passióénekeket gyakoroltat be a fiatalsággal, amikor is az 
egyházi iskola zsúfolva volt az érdeklődő hívekkel. A legközelebbi 
adventi idő beköszöntével téli felolvasó estéket kivan tartani. 
Bártfa /. egyházban a lelkész az egyház 12 szegénysorsu tagjáról 
való gondoskodásban, két gyülekezeti árvának elhelyezésében, a 
betegek látogatásában, az elárvult családok vigasztalásában, támo-
gatásában, az ifjúság előtt a belmissiói munka áldásos voltának 
megismertetésében igyekezett a cura pastorális feladatainak érvényt 
szerezni. Bártfa II: lelkésze felsorolja azon akadályokat, amelyek 
miatt az odamenetelekor meghonosított pastorális látogatásai, az 
általa alapított egyh. dalárda és ifjúsági egylet stb. nem fejlődhet-
tek. Jelenti, hogy vasárnap d. u. 1—2 óra közt a serdültebb ifjúságnak 
a vallástanból előadást tart, csütörtökön pedig böjti istenitisztele-
teket. A kitartó munka a hivek részéről felpanaszolt közönyt és 
áldozathiányt — mint máshol — remélhetőleg itt is megtörné. 
Budaméren a lelkész ez év adventi időszakától kezdve kiván rend-
szeres belmissziói tevékenységet kifejteni. 



— 16 — 

Eperjes I. A belmissiói munkát az egyházközségben a lel-
kész és az evangelikus gyámintézeti nőegylet, a theologiai belmis-
siói egyesület, az ifjúsági egyletek, a diakonisszák, a főgymnasiumi 
vallástanár és az egyházközség végzi. 

1. A lelkész a tanév elején és végén, továbbá okt. 6-án, a 
reformáczió emléknapján és márczius 15-én ifjúsági istentiszteletet 
tart; a böjti időszakban minden csütörtökön böjti elmélkedésre 
gyűjti össze a templomban a híveket; káplánjával a diakonisszák 
lakásán hetenként egyszer bibliai órát tart ; vezeti a nagysárosi 
fiókegyházban havonként egyszer tartatni szokott istentiszteleteket; 
az elemi és polgári iskolák ifjúsági karácsonyfa ünnepély rende-
zésében közreműködik és a főgymnázium konfirmált ifjúságának 
úrvacsorát oszt. 

2. Az evangelikus gyámintézeti nőegylet fenntartja a diáko-
nissza intézményt, és a Szegények házát, gyakorolja a szegények 
között az irgalmas szamaritánusí szeretet munkáját és karácsonyfa-
ünnepélylyel örvendezteti meg az iskolás növendékeket. 

3. A theologiai belmissiói egyesület segédkezik . a vasárnap 
délutáni és a nagysárosi istentisztelet végzésében és vallásos esté-
lyeket rendez. 

4. A polgári leányiskolában a „Magyar lányok köre" és a 
főgymnasiumban a „Thököly Imre kör" valláserkölcsi és hazafias 
szellemben való munkásságra neveli az ijfuságot. 

5. A diakonisszák gondozzák a gyülekezet szegényeit, ápo-
lással segédkeznek a betegek gyógyításában, erősítik a gyülekezet 
tagjai között az együvé tartozás érzését és vasárnap délutánonként 
összegyűjtik a cselédleányokat és ének és ima mellett bibliai 
tárgyú, s valláserkölcsi tartalmú felolvasásokat tartanak. 

6 A főgymnasium vallástanára adventben és böjtben vallá-
sos estélyt rendez. 

7. Az egyházközség gyámolítja az egyházi sajtót, tagja a 
Protestáns irodalmi társulatnak és a Luther Társaságnak és a lel-
készi könyvtár részére járatja az evangelikus folyóiratokat. 

Eperjes II. Egyúttal kapinémetfalvi és tapolysomlósi egyhá-
zak nevében, mint azok administrátora a következőket jelenti: 
Lelkész a cselédleányok részére vasárnap délutánonként össze-
jöveteleket rendezett, melyeken ének és ima mellett bibliai tárgyú 
s valláserkölcsi tartalmú előadásokat tartott Segítségére voltak ez 
irányban az eperjesi ev. nőegylet tagjai. A cselédleányok ezen 
gondozását most a nőegylet diaconissái teljesitik. 

Nagyobb gondot okoz most az iparos ifjúság lelki gondo-
zása. Ez azonban csak akkor lenne eredményes, ha őket egy ev. 



ifjúsági egyesületbe tömöríthetnék, mert máskép őket a kath. Rá-
kóczy-kör befolyása alól kiszabadítani lehetetlen. E terv az előké-
szület stádiumában van. 

A vidéki hivek valláserkölcsi élete felől lelkész a minden 
községben levő gondnok utján tájékozódik s ehhez képest meg-
tesz mindent, ami a körülmények szerint megtehető. 

2. A kap iné met falvi egyház ugy határozott, hogy a legköze-
lebb megválasztandó lelkészt hiványilag is kötelezni fogja arra, 
hogy az őszi és téli időszakban a fiókegyházakban felváltva tart-
son vallási, társadalmi, gazdasági stb. tárgyú előadásokat. 

3. A tapolykomlósi egyházban lelkész nincsen, a tanító 
pedig a belmissiói téren jelentése szerint semmi tevékenységet ki 
nem fejtett. 

Girálton a jelentés inkább negativ, felsorolva a lelkész sze-
rint fennforgó akadályokat. Egyetlen positivum: adventben és 
böjtben a katechismusi órák és az istenitiszteletek folytonos erős 
látogatottsága. Jakabvágáson az elmúlt télen 5 vallásos belmissiói 
felolvasás volt; a hivek és a serdülő fiatalság élénk érdeklődése 
mellett. Kisszeben I már 1894. óta hetenként egyszer gyermek^ 
istenitiszteletet tart, a nagy szünidőben vasárnap délután van ka-
techizátió, adventben, böjtben nagy áldást terjesztő esti istenitisz-
telet, 1911. óta van ev. gyámintézeti nőegylete főként a gyüle-
kezeti szegényügy ellátására és vallásos estélyek rendezésére, 
majdan diakonissza állomás létesítésére, ifjúsági könyvtár felállí-
tására. Az 1894-ben alakult héthársi mi.siói kör ugyancsak ilyen 
spontán belmisiói kötelességtudatból kifolyólag részesül évenként 
háromszor istenitiszteletben. Ez alkotások és intézmények na-
gyobbára közösek a kisszebeni II. egyházzal. Külön is megemli-
tendőnek tartom, hogy itt a lelkész a mindennapi és ismétlő isko-
lások részére május 1-től október l-ig hetenként kétszer magyar-
nyelvű istenitiszteletet, vasárnap d. e. 11 —12-ig Írásmagyarázatot 
tart, téli időben vasárnap d. u. az orkutai iskolában ugy az ifjú-
ságot, mint a felnőtteket magyar és tótnyelvü énekoktatásban 
részesítteti, adventi és böjti időben hetenként kétszer redkivüli, 
még idegen felekezetek részéről is tapasztalt látogatottságnak ör-
vendő vallásos estélyeket irásmagyarázattal és rendes szónoklattal 
egybekötött istentiszteletet tart, híveivel vallásos és erkölcsi tar-
talmú felolvasások, szabad előadások tartása végett, úgy az anya, 
mint a leányegyházakban vasárnap d. u. évenként többször öszsze-
jöveteleket tart, amelyeket felhasznál arra is, hogy hiveivel az 
egyházi sajtóban megjelent érdekesebb híreket és kérdéseket 
közölje, illetve megbeszélje. Hivei közt peres ügyeikben a kiegyen-
lítés, anyagi bajaikban olcsóhitelszerzés munkáját gyakorolja, 
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Amerikába szakadt híveivel állandóan levelez, az árvagyermekek 
gyámsági tisztét készség el vállalja és teljesiti. Kiikemezö adventben 
és böjtben hetenként kétszer gyermekistenitiszteletet, a szenthárom-
sági vasárnapokon vasárnapi iskolát tart, az árvák és szegények 
gyámolitása és egyházfentartási alap létesítése céljából egyházi 
egyesületet alkot. Laposon létesült az egyházfejlesztési tartalékalap, 
a lelkész különös gondot fordit az iskola vallásos, egyházias szel-
lemben való működésére, az istenitiszteletek látogatottságára, amely 
egyenesen felemelő, nyáron át szorgalmasan katechizál, tanácscsal, 
példával, igehirdetéssel igyekszik felemelni az erényt és ostorozni 
a bűnt. Margonyán a lelkész buzdítására már is tekintélyesebb 
egyházfejlesztési alap létesült, mivel pedig az anyaegyházban a 
lelkész és tanitó családján kivül csak 4 állandóan ott tartózkodó 
evang. család lakik, mig a gyülekezet többi tagjai messzeeső fal-
vakban szétszórtan laknak, a belmissiói munka eszközeiként csu-
pán az igehirdetést, a szentségek kiszolgáltatását és az iskolaügy 
felkarolását lehet tekinteni, s mág ezekben is az eredményt igen 
megnehezíti, de az én nézetem szerint a kötelességet annál inkább 
kidomborítja az a körülmény, hogy a munkaképes hivek tulnyomó-
része Amerikába vándorolt s onnan visszatérve „particularisticus, 
kozmopolitíkus és revolucionárius" szellemet hoz magával, Sáros-
ófalun a lelkész adventtől húsvétig a hetenként kétszer reggel 
tartatni szokott istenitiszteletek helyébe esti istenitiszteleteket szán-
dékozik meghonosítani, nyáron át vasárnapi iskolát tart, ifjúsági 
egylet alakításának tervével foglalkozik, téli időben felolvasásokat 
szándékozik tartani, a gyülekezeti népkönyvtárak alapítását tót 
nyelvű Luthertársasági kiadványok utján (ezt több le/kész hang-
súlyozza) tartja lehetőnek, az egyházi tartalékalap létesítésének 
akadályául azt hozza fel, hogy a hivek nem akarnak uj adó fize-
tésébe belemenni. (Hát ezt semmiféle felhívás nem is kérte. Az évi 
költségvetés 1 - 2%-a félretételének, esetleg más uton megtakarított 
öszszégek és adományok évtizedeken való összegyűjtésének intéz-
ményszerü biztosításáról van szó e fogalom alatt.) Tapolyhanusfalvún 
a lelkész adventben és böjtben hetenként háromszor irásmagyará-
zattal egybekötött s főként a z előbbi alkalmakkor igen szorgal-
masan látogatott esti istenitiszteleteket, tél folyamán pedig néha 
vallásos felolvasó estélyi tart, egyúttal fejlődéssel biztató fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezetet alapítót Zsegnyén a 9 községben 
szétszórt s egymástól és az anyaegyháztól 3—15 kilométernyi 
távolságra lakó hívekből álló egyházban az istenitiszteletek példás 
látogatottságnak örvendenek, de intenzivebb belmissiói munka 
főként a korcsmák vasár- és ünnepnapi nyitvatartása miatt nem 
biztositható. Ezen esperesség kapinémetfalvi, tapolykomlósi és pa-
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lonczai lelkészi állomásai üresedésben vannak e jelentések beér-
kezése időpontjában. A többi egyházak, dicséret adassék a buzgó 
főesperesnek és a lelkészeknek, beszolgáltatták jelentéseiket. 

A szepes i város i esperességben Iglón 1909. tavaszán meg-
alakult a diakonissza nőegyesület, a mely 3 évi fennállása alatt 
máris 15000 K tőkét gyűjtött, 2 diakonissza állomást tart fenn, 
a szegények gyámolítására és a betegek ápolására. A diakonisszák 
ezenkívül hetenként egy valláserkölcsi jellegű összejövetelt tarta-
nak a megkonfirmált leányokkal s külön egyet az evang. cseléd-
leányokkal az egyházi ének gyakorlására, vallás-erkölcsi olvasmá-
nyok és a szentírás olvasása céljából. Rendeztek templomi hang-
versenyt s a tél folyamán tervbevették vallásos estélyek tartását. 
Felmerült az evang. olvasókör alakításának eszméje is, a melyet 
a lelkész az országos .Prot, szövetség" létesűlése esetén, annak 
mintegy helyi alakulataként tartana léíesíthetőnek. A filiákban és 
szórványokban lakó hívek közt a lelkész a „Tranoscius" és 
„Spevnik" egylet nyomtatványait osztja szét. Szepesremetén — az 
általa Szomolnokon alapított és rövid fennállása dacára máris igen 
áldásos alkotásúl bizonyultnak mintájára a lelkész a télen evang. 
nőegyesületet óhajt alapítani. Szepesbélán még a lelkész elődje 
alapított evang. nő és evang. ifjúsági egyletet. Az első ma is szép 
tevékenységet fejt ki, a szegények körül és azáltal, hogy egyes 
gyülekezeteknek, árvaháznak, theol. otthonnak sat. küld évente 
kisebb-nagyobb össszegeket. 

Ujabban kebelében egy diakonissza-alapot létesített, mely 
rövid három év alatt 2925.39 koronát gyűjtött. Ha képes lesz reá, 
egy betegápoló-diakonisszát akar alkalmazni. A nőegylet titkára a 
lelkész A közgyűlés alkalmából minden évben felolvasást is tart. 

Az ifjúsági körnek külön helysége van, hol a vegyes kar 
tartja gyakorlatait, hol a tagok könyvet és újságot olvasnak, hol 
néha felolvasások és teaestélyek is tartatnak. Megünneplik különö-
sen a reformátió hálaünnepélyét és márc. 15-ét. Egyszer egy év-
ben szini előadást is tartanak. 

A lelkész neje két év óta a fiatalabb leányokat gyűjti össze 
az iskolában hetenként egyszer és ott kézimunkáznak jótékonycélra 
és olvasnak épületes dolgokat. Már 70 koronát szereztek a diako-
nissza alapra. 

A lelkész behozta a vasárnapi iskola intézményt, melyet 
50 - 60 gyermek látogat. Karácsonykor gyermekünnepélyt tartanak, 
hol a gyermekek énekelnek, szavalnak és a végén könyvekkel és 
cukorkával lesznek megajándékozva az égő fa alatt. Ide a nagyok 
is szívesen eljönnek és 10 11 koronát adakoznak offertoriumként. 
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Bevezette az adventi és böjti időben a szerdán délutáni 
istenitiszteletet; meghonosították a virágvasárnap és nagypénteken 
a passió-olvasást. 

Tartják a „Glaubensbotet" 86; az Evang. Glockent 11 pél-
dányban A Gotthold kalendáriumból eladtak 88; a G. Adolf-félé-
ből 8 példányt. 

Áttérés nincs. Reversalist inkább nekünk adnak. Beteglátoga-
tást, gyónást sürün végez a lelkész Részeges már 11 megeskü-
dött, hogy nem iszik többet. Folyik a csendes, áldásteljes bel-
missiói munka.-

A tátraaljai esperességben Batizfalván a lelkész kiváló gon-
dot igyekszik fordítani az istenitiszteletek látogatottságára, az ifjú-
ság valláserkölcsi nevelésére; az iskolások az enyhébb időszakok-
ban hetenként háromszor járnak a templomba, a nyáron katechi-
sátioban részesülnek, vallásos jellegű estélyek adventben és böjt-
ben már régebbi idő óta tartatnak, a betolakodó szekták ellené-
ben a hitbeli állhatatosság oltalmára a f. év tavaszán a lelkész 
két hónapon át sorozatos vallásos előadásokat tartott. Nagyszülő-
kön az egyház még az első körlevél hatása alatt létesített tartalék-
alapot, — a Dresdener Kinderharfe bevezetésével a gyermekisteni-
tiszteletek változatosabbakká lettek, - a katechisatiót a lelkész 
liturgikus istenitisztelettel köti össze — van régebben alakult férfi 
dalegyesület - a f. évben keletkezett az ifjúsági egylet, — ugyan-
csak bevezette a lelkész a böjti esti istenitiszteleteket s örömmel 
jelenti azok élénk látogatottságát, nemkülömben, hogy úgy az 
anya, mint a leányegyházban a legtöbb család járatja az „Evang. 
Glaubensbote für die Zips" és a „Gotthold" naptárt. Ruszkinban 
a lelkész a karácsony és ó év esti istenitiszteletet liturgikus rész-
letekkel bővítette, a katechisatiót újra bevezette, a vallástant az 
elemi iskola III—ik osztályától kezdve tanította, gyülekezeti könyv-
tárt létesített. 

A tiszavidéki esperességben Kölesén már 25 éve áll fenn a 
belmissiói egylet A népnek vallásos, ismeretterjesztő felolvasásokat 
tartanak, a híveket a legszebb egyházi énekekre tanítják, elvonják 
az ifjúságot a korcsmázástól, a nőknél meghonosítják a háziipart 
s ügyelnek vallás-erkölcsi életükre. Ez utóbbi téren, főként a kézi-
munka ingyenes tanítása által a lelkészcsalád nőtagjai példaadóan 
buzgólkodnak. Felkarolják az árvákat, elhagyatottakat, messze föld-
ről bejáró confirmandusokat stb. •Nyíregyházán a 8 éve működő 
templomegyesület keretén belől fejlődik ki a belmissió külömböző 
munkája Az egyesület a templom belső renoválására közel 70000 
koronát gyűjtött; nő és férfi tagjai, főként a főgimnázium tanárai 
és az elemi iskolai tanítói kar közreműködésével már négy év óta 



- 21 — 

sorozatos vallásos estélyeket rendez, a tanyákon levő 22 iskolában 
a téli hónapokon — a tanítók közreműködésével — vallásos dél-
utánokat rendez, melyeket ujabban a Bessenyeikör áldozatkészségé-
ből ingyen használatra adott vetítőgépek segítségével ismeretter-
jesztő előadásokkal is bővit. Ennek kiegészítéséül a Sulyánbokori 
tanyán Prekopa István tanitó, a Benkőbokori tanyán Estók Károly 
és Sztatkievicz Gyula tanítók férfi dalkört alakítottak s a vallásos 
délutánokon szerepeltetik Az egyházi énekkar kifejlesztésével az 
ünnepi istenitiszteleteket változatosabbakká teszi, — az új advent-
ben és böjtben meghonosítani szándékozik az esti istenitisztelete-
ket, — rendezett kiváló hatású orgonahangversenyeket. — A köz-
ponti iskola növendékei az őszi és tavaszi hónapokon szerdán és 
szombaton a reggeli istenitisztelelre járnak tanítóik vezetése alatt, 
a téli hónapokon pedig szerdán az iskola fűtött dísztermébe reg-
geli gyermekistenitiszteletre. Ungvárt a lelkész adventben és böjt-
ben igen nagyszámú, főrészt más vallású érdeklődő jelenlétében 
megtartotta a hetenkénti kétszeri esti istenitiszteleteket, rendezett a 
ref. lelkésszel egyetértően négy vallásos estélyt, kiváló gondját 
képezi az ifjúság öntudatos evang szellemben való nevelése, az 
új templomépítéshez szükséges tőke összegyűjtése és a vidéki 
diaspóra cura pastorálisa. Utólag veszem s azért a sorrenden kí-
vül pótlólag közlöm, hogy Hisnyóvizen a lelkész rendszeresen 
gyakorolja a pastoralis látogatásokat, télen át a tanító és felügyelő 
részvételével esti vallásos összejöveteleket tart, az önképzőkörben 
a tanítóval felváltva két hetenként élénken látogatott ismeretterjesztő 
előadásokat rendez, szentháromsági vasárnapokon a fiatalságot 
katechisálja és jövőben ezen katechisátiót gyermekistentiszteletek 
keretében tartja meg. Szépesváralján az egyház belmissiói tevé-
kenysége az ottani ev. nőegylet működésében merül ki, a mely a 
szegény, munkaképtelen egyháztagokat, elsősorban az árva vagy 
gondozatlan gyermekeket segélyezi és gondozza, a templom beren-
dezéséről és díszítéséről gondoskodik, a téli hónapokban egyleti 
estélyek rendezésével az egyháztagok valláserkölcsi életére buzdí-
tólag, nemesítőleg hat, szellemi színvonalát emeli — mely nemes, 
önzetlen törekvés már eddig is szemmellátható üdvös eredmény-
nyel járt. 

íme, méltóságos és főtisztelendő Egyházkerületi közgyűlés, a 
hozzám beérkezett belmissiói jelentések adatai. Oly gyűjtemény, a 
mely e nemben eddigelé azt hiszem egyedül áll s a melynek 
beszerzésére a fent előadottakon kívül az a gondolat is vezérelt, 
hogy ezzel egyszer már gyűjteményes összeállításban adjon lega-
lább valaki útmutatást az összes érdeklődőknek a felől, hogy az 
egyházi közéletünkben egyre nagyobb hivatást teljesítő belmissiói 
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munkásság nálunk milyen irányban folyik, milyen ágakat ölel fel 
és hogy az itt közlöttekből kiki tanulságot meríthessen arra nézve, 
hogy az ő működési körében, az ő egyházában, az ő népénél, az 
ő gyülekezetének anyagi és szellemi erőforrásai által nyújtott keretek 
közt mi az, a mit meg lehet, és ha meglehet, úgy meg is kell valósítani ?! 

A méltóságos és főtisztelendő Egyházkerületi közgyűlés böl-
csesége ez adatok értékelése tekintetében nem kiván tőlem kom-
mentárt. Beszélnek azok magukért. Beszélnek arról, hogy egyhá-
zunk jövője felől nem kell kétségbeesnünk, sötéten látnunk, a lel-
készi kar kötelességtudásáról nem kell kétségek közt nyilatkoznunk, 
íme, csak egy egyházkerületben csak a beérkezett jelentésekből ki-
alakuló kép során lelki szemeink előtt mennyi sziget, mennyi vár 
emelkedik, a melyekben öntudatos vezetők teljesítik az őrálló mun-
kát a bennlakók evang. öntudatának, hithűségének, egyházias áldo-
zatkészségének fokozására, az Úr dicsőségére, az anyaszentegyház 
javára, erősödésére, az igaz hit-erkölcsi alapokon nyugvó földi 
boldogság, megelégedés, szelídülő erkölcsök és anyagi jólét foko-
zására, és — ami ezzel mindig együtt jár, — egyúttal a szigete-
ket körülnyaldosó ellenséges hullámok, a várakat ostromló ellensé-
ges támadások visszaverésére. Beszélnek e jelentések magokért. 
Beszélnek arról, hogy a mai kor lelkészétől az egyházi élet fejlesz-
tésének biztonsági érdekei megkívánják nemcsak a szorosan, taxa-
tíve felsorolt hiványi functiók teljesítését, de a mélyre, az egyházi 
élet gyökerére, a gyülekezet népének kedélyi és szellemi életébe 
való behatolást, annak komoly belmissiói programmal való mélyí-
tését. Beszélnek e jelentések arról, hogy - s ez igazán becsüle-
tére válik a lelkészi karnak — minden jogilag, alkotmányilag, 
híványilag szószerint kifejezett kötelezettség nélkül is — főleg a 
fiatalabb lelkészi generátió — megértette a kor intő szavát és meg-
ragadta az eke szarvát ez Istennek tetsző, egyházerősítő munka-
mezőn. Beszélnek e jelentések arról, - s ez épen a fentiek folyo-
mánya, — hogy az előttünk álló zsinat alig végezhetne áldáso-
sabb munkát, mintha — a gyengébbek, a mindenáron paragrafu-
sokba kapaszkodók, jogalapokra hivatkozók kedvéért, — de nem 
is ezért, hanem az egyházerősítés nagy eszméjének gondolatától 
vezettetve, reformálná a lelkészi hiványok ügyét, tételes törvényes 
intézkedésekkel, tehát intézményszerüen állapítaná meg a belmis-
siói munka kötelező voltát lelkészekre, felügyelőkre, tanítókra, pres-
biterekre nézve s egyúttal gondoskodnék felügyeleti fórumról, a 
mely e munka folyását saját hatáskörében, akár szűkebb, akár tá-
gabb egyházkormányzati körökben ellenőrizhetné és irányíthatná 

Azzal a bíztató reménnyel zárom jelentésem e szakaszát, 
hogy az akarat készségét az Úr azoknak szívében, a kik e jelen" 
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tésekből láthatólag a nagy munkát elkezdették, fokozni, azok szí-
vében pedig, a kik arra eddig, elég készséget nem éreztek ma-
gukban, feléleszteni fogja s ezzel sokszor sötét helyzetben látott 
evangéliumi Sionunk ujabb fellendülésének korszakát nyitja meg. 

A gondolat rokonságánál fogva itt térek reá a liptói espe-
rességben a f. év tavaszán végzett egyházlátogatási körutamról 
szóló beszámolásra. Hiszen e visitátióknak is hovatovább inkább 
belmissiói, mintsem egyházjogi jelentősége domborodik ki. Ez 
utóbbi szempontból a régi superintendentrális canonica visitátiók-
nak meg volt a maguk nagy jeientősége, a midőn positiv egyházi 
törvények híján a visitálást teljesítő püspök döntése megfelebbez-
hetetlen jogérvénnyel szabályozta az eladdig szabályozatlan ügye-
ket, jogkérdéseket, jogviszonyokat és kötelezettségeket. A mai kor 
püspöki látogatásai számára mindezekből annyi maradt fel, hogy 
a létező törvény alapján a püspök ellenőrizze a kötelességek telje-
sítését, a hatáskörök betartását, az egyházi közszellem irányát, — 
és a hol fogyatékosságot talál, ott rendelkezésszerűen helyreállítsa 
a jogrendet, ujabb tevékenységet kezdeményezzen, irányítson, lel-
kesítsen. Elvitázhatatlan továbbá e püspöki látogatások jótékony, 
áldásos kihatása a gyülekezetek népének valláserkölcsi életére, egy-
házias öntudatára, együttérzésére, áldozatkészségére. Bizonyos len-
dületet, a gyülekezet életében csaknem korszakos jelentőséggel 
bíró eseményt jelent ez, a mely termékenyítő hatásaival a hívek 
emlékezetében még évtizedek multán is él és működik. 

Ezen meggyőződésben erősített meg engem a f. évben a lip-
tói esperességben végzett látogatási körutam is. Csaknem minden 
egyház üdvözlő szónokának beszédeiben utalás történt a boldogult 
nagybátyám, Geduly Lajos akkori dunáninneni püspök által eze-
lőtt 42 évvel megejtett — Liptóban sorrend szerint az én köruta-
mat megelőző utolsó főpásztori látogatása mélyen valláserkölcsi, 
egyházerősítő hatására. És noha gonosz kezek arra igyekeztek, 
hogy e látogatásom alkalmával a testvérietlenség, a szeretetlenség, 
a gyűlölködés konkoly magvát hintsék az esperesség egyházai és 
én közém, mert az egyik túlzó tótnyelvü napilap egyenesen a tót 
evangélikusok becsületbeli kötelességévé akarta tenni, hogy engem 
a szeretet semmiféle jelével se fogadjon a nép, — mégis mond-
hatom, és ez élénken illusztrálja az esperesség és az egyházköz-
ségek vezetőinek komoly kötelességtudatát: fogadtatásom az espe-
rességben és vármegyében nemcsak a külső ünnepélyesség és tisz-
teletnyílvánítás szempontjából nem hagyott fenn semmi kívánni 
valót, de sőt annak bennsőséges, meleg, szeretetteljes, testvéries 
jellege, a nép lelkes, rajongó örömének, határtalan bizalmának, 
ragaszkodásának tüntető megnyilvánulása, a vendéglátó lelkész-

Canon ica visi-
t a t i ó . 
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testvérek és világi hittestvérek figyelme, a világi hatóságok kép-
viselőinek, főként a főispánnak, alispánnak és a 4 járási főszolga-
bírónak pillanatnyi megszakítást sem szenvedett páratlanul figyel-
mes szivélyessége tekintetében egyenesen eszményi magaslaton 
állott, 

Május hó 18-án keltem útra otthonomból és 20-án délután 
érkeztem az egyházi és politikai megye határállomására, Csorbára, 
hol a törvényhatóság képviseletében Kiszely Árpád főispán, az 
esperesség nevében pedig dr. Burján József esperességi felügyelő 
— az összes egyházközségek felügyelőinek és lelkészeinek jelen-
létében — meleg üdvözlésben részesítettek. Ugyanaznap estefelé 
Liptószentmiklósra értem, hol a vármegye közönsége nevében 
Balló Rezső alispán, az egyház nevében pedig Mikó Péter fel-
ügyelő üdvözölt. A több ezer főre íugó menet élén a város hatá-
rában a városi elöljáróság, a parochia udvarán pedig Janoska 
György alesperes-lelkész üdvözölt. Ez üdvözlet után - s ezt a 
sorrendet mindenütt betartottam — a templomba vonultunk, hol 
ének s általam mondott fohász után áldásban részesítettem az 
egybegyűlteket. Másnap a reggeli órákban az egyházi épületek 
megszemlélése, a lelkészi irodai ügykezelés — és az iskolai taní-
tás megvizsgálása után következett az ünnepélyes istentisztelet, a 
melyen a liturgiát a helyi lelkésszel együtt még két más szom-
szédos lelkész végezte, a szószéki beszédet az ünnepélyes alka-
lomhoz mérten a lelkész tartotta, majd a főesperessel és a helyi 
lelkésszel az oltár elé lépve, a gyülekezethez főpásztori intő, tanító, 
buzdító szózatot intéztem, kitérve a gyülekezet múltjának kima-
gasló eseményeire, általános vallás-erkölcsi képére, a nép uralkodó 
bűneire, vagy kiváló erényeire, és az egyházközség előtt álló na-
gyobb feladatokra. A beszéd végén liturgikus oltári áldást mon-
dottam. Azután következett a vizitátiót berekesztő ünnepélyes köz-
gyűlés, a melyen rövid visszapillantást vetve az egyházközségben 
szerzett tapasztalataimra, a hivatalos személyekhez intéztem egyes 
felhívásokat, kérelmeket, intelmeket, megnyugtatásokat vagy utasí-
tásokat tartalmazó szavaimat és a kerületi, illetve esperességi 
jegyző által felolvastattam a canonica vísitátióról szóló jegyzőkönyv 
végén foglalt rendelkezéseimet. Az egyházközség hivatalos képvi-
selői részéről történt, nagyobbára a megejtett főpásztori látogatás-
ért kifejezett hálanyilatkozatot tartalmazó felszólalások után, a 
mennyiben esetleg szüksége merült fel, külön válaszolva, és fel-
híva az egyház elnökségét, tisztviselőit, presbitereit a reájuk bízot-
tak lelkiismeretes teljesítésére, ismételt áldáskivánataimmal bere-
kesztettem a visitationalis eljárást, — hogy aztán rövid ebéd és 
társas együttlét után, a hol szüksége merült fel, magánlátogatá-



— 2 5 — 

sokat téve, tovább menjek a legközelebbi anya, vagy leány-
egyházba. 

íme, igen csekély változással ilyen külső formák közt, s bíz-
vást mondhatom, lankadatlan kitartással Isten nevében végzett 
komoly munkában folyt le az esperesség 16 anya- és 14 leány-
egyházában a látogatás, a melynek egyébként az esperesség által 
kibocsátott s igen kevés változtatással be is tartott programmja a 
liptószentmiklósi látogatást követőleg a következő volt: 

Május 22-én: Egyházlátogatás Hybbén. Délután indulás a 
királylehotai vasúti állomásra, honnan Rózsahegyig vonaton. 

Május 23-án: Pénteken egyházlátogatás Rózsahegyen. Dél-
után a liszkói iskola megtekintése, indulás Németlipcsére. 

Május 24-én : Szombaton egyházlátogatás Németlipcsén. Dél-
után indulás Palugyára. 

Május 25-én: Vasárnap a palugyai anya- és a szokolcsi 
leányegyházközségben látogatás; indulás Szielniczre, 

Május 26-án: Hétfőn egyházlátogatás Szielniczen, indulás 
Tarnóczra. 

Május 27-én: Kedden egyházlátogatás Tarnóczon, dél-
után az időhöz s a körülményekhez képest a kisbobróczi leány-
egyház látogatása s ezen esetben Bobróczon s Andrásfalun át 
Szmrecsányba tart a menet. 

Május 28-án: Szerdán egyházlátogatás Szmrecsányon, dél-
után a körülményekhez képest vagy Jalócz vagy Szélporuba láto-
gatása ; indulás Szentivánra, éjjeli szállás az egyházfelügyelő 
urnái. 

Május 29-én: Csütörtökön egyházlátogatás Szentivánon, éj-
jeli szállás az egyházfelügyelő urnái. 

Május 30-án: Pénteken egyházlátogatás Kisporubán, közgyű-
lés; délután Németporubán látogatás; ebéd s éjjeli szállás Szent-
ivánon az egyházfelügyelő urnái. 

Május 31-én: Szombaton egyházlatogatás Szentandráson, 
Jakabfalván és Konszkán : ebéd és éjjeli szállás Benedekfalván a 
főispán urnái. 

Junius 1-én: Vasárnap reggel 8 órakor indulás Szentpéterre; 
paplak előtt fogadás, fél órai pihenés a paplakon, 10 órakor isten-
tisztelet, utána egyházi közgyűlés, rövid pihenés, az iskolák, a lel-
készi hivatal, egyházi épületek megtekintése, ebéd; egyházlátoga-
tás Jamnikon, éjjeli szállás Szentpéteren a paplakon. 

Junius 2-án: Hétfőn 8 órakor indulás Pribilinára, paplak 
előtt fogadás, rövid pihenés a paplakon stb. épugy, mint Szent-
péteren. Délután egyházlátogatás Vavrisón, éjjeli szállás Hybbén. 

Junins 3-án; Kedden pihenés Hybbén, éjjeli szállás ugyanott 
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Juniiis 4-én: Szerdán Dovallón és Kokaván látogatás, utóbbi 
helyen ebéd, indulás Benedekfalvára a főispán úrhoz. 

Junius 5-én: Csütörtökön egyházlátogatás Királylehotán, éj-
jeli szállás ugyanott. 

Junius 6-án: Pénteken indulás Felsőboczabányára, paplak 
előtt fogadás, rövid pihenés a paplakon, istenitisztelet, egyházi 
közgyűlés, látogatások, ebed ; ebéd után egyházlátogatás Alsóboca-
bányán, éjjeli szállás Vychodnán. 

Junius 7-én: Szombaton egyházlátogatás Vychodnán, éjjeli 
szállás Vázseczen. 

Junius 8-án: Vasárnap egyházlátogatás Vázseczen, éjjeli szál-
lás Csorbán 

Junius 9-én : Hétfőn egyházlátogatás Csorbán, délután indu-
lás Liptóujvárra gyorsvonattal, onnan Szentivánra az egyházfel-
ügyelő úrhoz éjjeli szállásra. 

Junius 10-én : Kedden látogatás Illanó és Plostin leányegy-
házakban, ebéd dr. Ballo Rezső helyettes alispán urnái, délután 
Kispalugyán egyházlátogatás, éjjeli szállás Liptószentmiklóson a 
paplakon. 

Junius 11-én : Szerdán püspök ur elnöklete mellett a liptói 
lelkésztestvérek értekezlete, ugyanezek közös ebédje, ebéd után 
4 óra 01 perckor püspök úr búcsút mond az esperességnek. 

Ezen programmban több ízben is találkozunk a Kiszely Árpád 
főispán, Balló Rezső alispán, egyházfelügyelő és Szent-Iványi Jó-
zsef kerületi jegyző, egyházfelügyelő nevével. Külön is ki kell 
emelnem, — s teszem ezt itt is a legnagyobb hálával és elisme-
réssel, — hogy úgy az uri házuknál élvezett vendégszeretet, mint 
az egész körút ünnepélyes végbemenetelének zavartalansága, nem-
külömben a 22 napra terjedő útra Szent-Iványi József úr által át-
engedett fogat révén számomra biztosított úti kényelem részemről 
ezen urakkal szemben ismételten is kiváltotta az elismerés és kö-
szönet szavait, — viszont az állandóan kíséretemben levő főespe-
res, esperességi felügyelő, Kemény Lajos kerületi és Dr. Bella 
Method M. esperességi jegyző urak önfeláldozó kitartása, az álta-
luk nyújtott s eljárásomban engen tájékoztató felvilágosítások, szí-
ves támogató készségük lelkemben ma is és mindig hálás érzése-
ket ébresztenek. 

Úgy általános benyomásaimról, mint egyes részleges tapasz-
talataimról alább adok jelentést. Annyit .azonban e helyütt is a 
legteljesebb elismerés és Isten iránt érzett hála hangján kell meg-
említenem, hogy a liptói esperességben a vallásos buzgóságnak, 
a nép áldozatkészségének, a lelkészek komoly, pásztori munkás-
ságának annyi feltűnő, megnyugtató és boldogító jeleit tapasztal-
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tam, hogy ezek a tapasztalatok reám és egész kíséretemre nézve 
egyenesen felemelő hatással voltak. Ha megemlítem, hogy a leg-
nagyobb munkaidő dacára a községek apraja-nagyja nemcsak a 
fogadtatáson, de a másnapi ünnepélyes istenitiszteleten is csaknem 
utolsó emberig ott volt, s a lelkészek és felügyelők tanúsága sze-
rint vasár- és ünnepnapokon állandóan ott van a templomban, 
hogy nem is egy, de számos egyszerű falusi anya — sőt leány-
egyházban 50 — 80 sőt 150000 koronába kerülő gyönyörű 
emeletes elemi iskolákat láthattunk, hogy van egyház (épen a fő-
esperesé), amelyben kívülről jövő segítség nélkül az utolsó év-
tizedekben a hívek saját anyagi erejökből több, mint 200000 koro-
nát áldoztak templomra, iskolára, paplakra, s hogy a belmíssiói 
alkotások, egyesületi élet terén, főként a mi az egyházi vegyes 
dalkarokat és jótékony egyesületeket illeti, példás eredményeket 
láttam és mondhatom : élveztem, — hogy a nép elbúcsúzásom pillana-
tában a tisztelet, ragaszkodás és szeretet spontán tüntetésével, áldó 
fohászaival kisért, s a mi tőle, az ő vallásos áhítatától és egysze-
rűségétől tellett, azzal mind elhalmozott: akkor bízvást elmond-
hatom, hogy körutam reám, és a meglátogatott esperességre nézve 
egyaránt áldásos volt s nekem igazán mindig emlékezetes marad. 
Hogy pedig egyes részletes tapasztalataimról is beszámoljak, a ne-
vek kihagyásával ideiktatom azon allocutióm szövegét, a melyet a 
látogatási körutam végén Liptószentmiklóson az esperesség pap-
ságával tartott zár conferentián intéztem lelkésztársaimhoz : 

„Üdvözlöm a tanácskozásunkon megjelenteket, — megnyitom 
azt és jelzem, hogy e tanácskozás jellege tisztán és kizárólag lelki-
pásztori jellegű, bizalmas és zártkörű természetű s hogy azon a 
jövőben való miheztartás végett egyházlátogatási körutamon szer-
zett tapasztalataimat, megfigyeléseimet s ehez képest testvéri kéré-
seimet, figyelmeztetéseimet, felhivásaimat közlöm. 

Veszem a természetes sorrendet. 
I. Általánosságban kiemelem az egyházak rendkívüli áldozat-

készségét egyh. és isk. intézményekre, a lelkészek példás működé-
sét és lelkipásztori önérzetes, öntudatos, evangéliumi buzgolkodá-
sát, megnyerő, öntudatos, tíszteletkeltő társadalmi szereplését. Az 
egész egyházmegyében a világi urak, felügyelők, patronusok részé-
ről is igen örvendetes érdeklődést tapasztaltam s e téren főként 
a Kiszely, Szentiványi, Lehotzky, Burián, id. Kállay, Pálka, Ruman, 
Ruzsiák, Mikó, Makoviczky urak neveit emelem ki 

A nép evangéliumi buzgó vallásosságáról szerzett benyo-
másaim a legörvendetesebbek. 

II. Részletekben a következő megjegyzéseim vannak: 
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1. Fogadtatás. Egy helyen elkésve harangoztak. Ez rontja az 
ünnepélyességet. 

2. Üdvözlő beszédek. Ezek feladata : a hivő nép örömének 
kifejezése. Üdvözlés — és nem egyházpolitikai témák felszínre 
vetésére szolgáló alkalom tehát a lényeg, annál inkább nem állam-
politikai háttérrel biró kérdések és panaszok erőszakolása. Helyi — 
és egyházi — valláserkölcsi jellegű evang. szellemű üdvözlő beszé-
deknek van helyük. E tekintetben egy fájó emlékkel távozom, mert 
az egyik egyházközségben az üdvözlő beszéd során kirivó, aggres-
siv fellépéssel kellett találkoznom. 

3. Ifjúság, nép fiainak szereplését az üdvözlésen és isteni-
tiszteleten igen jól esett látnom. Énekkarok, szavalatok, szónokla-
tok, virág, kapu, templomdisz élénkítették azt. 

A templomi külsőségek közt azonban helytelenítem az albák-
nak zöld, kék, lilaszinü szalagokkal díszítését. Legyünk s marad-
junk az evangéliumi egyszerűség barátai. 

4. Istentiszteleteknél a liturgikus részek egyöntetűen, szépen 
folytak le, különösen a zsoltáréneklés igen szép, épitő momentum. 
E tekintetben az egyik testvérről kell elismeréssel szólanom. Az 
énekek nem voltak mindenütt szerencsésen megválasztva, mert 
kizárólag egyházépitő, vallásos buzgóságra buzdító énekek alkal-
masak. Nagy az eltérés a partitúrákban, elő kellene készíteni a 
lehetőségig egységes éneklést dalkörök utján s azok vezetőinek 
esperességileg egyöntetű megállapodása utján. Némely helyen 
nagyon nyújtják, máshol tulgyorsan énekelnek. Bizonyos középutak 
betartása kívánatos. 

5. Szószéki beszédeknél: 
a) a tárgy, 
b) kidolgozás, 
c) az előadás szempontjából van némely észrevételem. 
a) Tárgy. Föltétlenül helyeslem, hogy maga a főesperes az 

általános egyházpolitikai helyzettel foglalkozott ireníkus, megszív-
lelendő irányban, amelynek elvi megállapításaival túlnyomó részt 
egyetértek. 

Azt sem helytelenítem, ha ehez hasonló thémákkal nagyobb 
műveltséggel biró városi egyházakban foglalkozunk. 

De határozottan helytelenítem, ha az egyszerű falu népe előtt 
oly egyoldalú panaszos hangokat pendítünk meg, mintha egyhá-
zunkat végveszély fenyegetné és hogy kellő élet-tapasztalatok híján, 
ki nem forrott meggyőződéseket, uj tanokat és irányokat viszünk a 
szószékre. Legjobb, ha ugy teszünk, mint az egyik testvér tette, 
akinek a szószéki beszéde tárgyi szempontból határozottan a leg-
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jobban eltalálta az alkalmiság és stílszerűség és a helyes mérték 
alkalmazásának követelményeit. 

Határozottan helytelenítem az egyik testvér eljárását, aki meg-
engedte magának félre is érthető, legalább a nép állal félreérthető 
és a vezetők rovására felfogható célzások alkalmazását Ha már ezt 
megtette, kötelessége lett volna nyiltan megnevezni, kit ért és kit 
nem ért azon vezetők alatt, akikben a nép, mint Ígéretek be nem 
tartóiban, csalatkozik. Dogmatikai tekintetben helytelenítem két 
testvér által alkalmazott egyes kitételeket. 

b) Kidolgozás tekintetében nem sok a megjegyzésem. A 
testvérek általában követik a bevált homiletikai módszert: a théma 
és partitio áttetsző alkalmazását, kivételt e tekintetben is csak egy 
helyen találtam, ahol nagyon is elmosódtak az egyes részletek 
közti határvonalak és tartalmi külömbözőségek. Ennek oka termé-
szetesen a tárgy helytelen megválasztása volt 

Kifogást emelek a lendületes, összefoglaló és vigasztaló befe-
jezésnek némely helyen elmaradása ellen. Ez a szónoki hatás és 
a szónoki mű rovására esik. 

c) Előadás tekintetében egyesek közvetlenségét, természetes-
ségét és készültségét emelem ki. Nagy megütközéssel tapasztal-
tam több fiatal testvérnél a szöveg-olvasást. Idejük bőven volt. 
Emlékezőtehetségük még friss. Nem tűrhető tehát a beszéd 
olvasása. 

Egyik testvérnél hibáztatom, hogy a gyülekezet fölött néz el 
szemével. Másiknál, ki elég nagy templomban működik, az alig 
hallható hang használatát. 

6. Iroda. 
9 

a) Ahol az anyakönyvek bekötetlenek, ott bekötendők. Gon-
dosan őrzendők. 

b) Iktató-kiadó könyvek dolgában egységes formula beveze-
tését ajánlom a vázseci mintára 

c) Jegyzőkönyveikben sok becses egyháztörténeti anyag van, 
mely monográfiában volna feldolgozható. 

d) Körlevelek, egyet. esp. egyházker. jegyzőkönyvek bekö-
tendők, pótlandók és gondosan megőrzendők. 

é) Kimondott hivatalos lapunk ugyan nincs, de jó volna 
mégis közös megállapodással, már csak a pályázatokra való tekin-
tettel is, egyet elfogadni. 

7. Közgyűléseken a jövőben tervezett felszólalások lehetőleg 
előzetesen bejelentendők. Mert különben Ízléstelenségek adják elő 
magukat, mint pl. Felsőboczán a leányegyház anyásitása, — Nlip-
csén tót anyanyelvű főgimnázium felállítása iránti kérelem, mint 
oda nem tartozó dolgok. Ne feledjük el, hogy a canonica visitá-
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tiót befejező közgyűlés ünnepélyes jellegű, amelyen a püspök a 
százados joggyakorlat és visitátió jegyzőkönyve alapján elrendel 
egyes tennivalókat, — de merőben uj, a jegyzőkönyvben nem 
szereplő sérélmekkkel előállani nem jogos és nem időszerű. 

8. A lelkészek, tanítók, felügyelök közti viszony általában meg-
nyugtató. De annak, hogy az egyik egyház felügyelője ismételt 
hivás és kérés dacára sem meg nem jelent, sem nem irt, — a 
jövő cyklusi választáson nyomának kell lennie. 

9. Dékánok felhivatnak az iskoláknak évközben is megláto-
gatására. 

10. Iskoláknál kifogásolom, hogy sok helyen a tanitó urak 
a) könyvből kérdezték a kátét és bibliai történeteket. 
b) számtanból nehéz, vagy paedagogiailag helytelen példá-

kat adtak. 
c) tót olvasókönyvek hiánya bénítja a tanitás eredményét. 

Ezen az esperesség és kerület utján teendő felterjesztéssel segí-
teni kell. 

d) beiskoláztatás körül sok a késedelem és a mulasztás. 
e) felszerelések, falitáblák hianya I. II. osztályban sok helyen 

feltűnő. 
f ) értelmetlen recitativákkal való feleletek kiküszöbölendők. 
g ) III. osztályban rossz az olvasás igen sok helyen. 
h) naplók némely helyen hiányosak, rendetlenül vezetve 
i) Egyik iskolában igen rossz a fegyelmezési és tanitási 

rendszer. 
k) Csemiczére — gyümölcsfaiskolákba a madarak és fák 

napján ki kell vezényelni a szentmiklósi és nagypalugyai körhöz 
tartozó iskolák növendékeit. 

I) Halk-, lélek- és életnélküli katechizálást is tapasztaltam. 
11. A sérelmek és panaszok tekintetében igyekeztem kielégítő 

megoldást találni. 
12. Jól esett tapasztalnom a világi hatóság képviselőinek, 

főként a főispán Ur Őméltóságának, a Nagys. Alispán és Főszolga-
bíró uraknak állandóan tanúsított, kitartó figyelmes érdeklődését. 

S ezzel összefoglalva az esperesség egyházainak és főként 
lelkészeinek működéséről szóló véleményemet, az a következőkép 
alakul: 

Az esperesség lelkészeinek viselkedése, társadalmi fellépése, 
magán- és családi élete komoly, tiszteletreméltó. Tudományos éle-
tök, képzettségök, irodalmi tevékenységök megfelelő, egyes helye-
ken kiváló, sőt meglepő. Lelkipásztori modoruk csaknem kivétel 
nélkül kellemes, megnyerő, szelid evangéliumi. Alkotásaik : templom, 
iskolák, paplakok építése, egyleti élet szervezése (pl. Sztpéteren : 
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Evang. kőmivesek temetkezési egylete. Ifjúsági Olvasókör. Ifjúsági 
Dalegylet. Fogyasztási Szövetkezet. Gazdakör.) hitélet ébrentartása, 
egyes erkölcsi és hitéleti kinövések és veszedelmek elfojtása körül 
elismerésre méltóak. Ö n z e t l e n s é g ü k , amellyel előtérbe állít-
ják az iskolát és templomot, s csak azutan a paplakot, külön 
kiemelendő. Egymással és a világi urakkal, híveikkel bennső, jó 
viszonyt ápolnak. Mindezen szempontból tehát csak gratulálni tu-
dok az esperességnek és a kiváló esperességí elnökségnek, mert a 
lelkésztestvérek együttvéve oly lelkes és értékes gárdát alkotnak, 
oly tekintély jogos birtokosai, hogy annak csak örvendeni tudok. 

H á t r a van még, hogy nyilatkozzam az egyházmegyét sokak 
szerint megmozgató, sokak szerint egyedül mozgató, egyedül fog-
lalkoztató nemzetiségi kérdés felől. 

Itt mindenekelőtt megállapítom az egyháznak és az egyház 
által az iskolának, és az egyházi szervi, egyesületi és vallásos 
életnek jogát az anyanyelv használatához. 

Megállapítom, hogy úgy az egyházkerületnek, mint ilyennek, 
valamint az elnökségnek semmiféle ténye nem alterálja, és nem alterál-
hatja e természetes és törvényes jog gyakorlását. A mi történik e 
téren, panaszra okot szolgáltató, az oly erőhatalmi tényezők részé-
ről történik, amelyeknek elhatározására az egyházkerület ingerentiát 
nem gyakorolhatott. S ami e panaszok orvoslására vonatkozik, 
ismételten is kijelentettem, hogy úgy a kerületi közgyűlésen, mint 
a kormánynál leendő személyes közbelépés utján szives készség-
gel támogatom azt a törekvést, amely a törvényes alapon a concre-
tizált panaszok orvoslását célozza. 

Megállapítom továbbá azt, hogy én az ember veleszületett 
jogainak, a honpolgárok lehető egyenlő jogokkal felruházásának 
hive vagyok azon az evangéliumi alapon, hogy Isten nem személy-
válogató, hanem minden nemzetben kedves neki mindenki, aki az 
ő akaratát cselekszi 

Megállapítom, hogy a kerülethez tartozó egyházhivek, egy-
házközségek és esperességek közt az anyanyelv szempontjából 
soha külömbséget nem tettem és nem teszek. 

De meg kell állapitanom azt is, hogy én, úgy közjogi állá-
somnál, mint bennső érzelmi világomnál fogva, a politikai.párt-
állásoknak az egyházi élet terére hurcolása ellen küzdve is, — 
mégis feltétlen híve vagyok s elvárom kedves lelkésztársaimtól is, 
amiben egyébként nincs okom kételkedni, hogy feltétlen hivei a 
magyar állameszmének, nem gravitálnak kifelé, nem keresnek szá-
lakat külföldi politikai irányzatokkal és nem viszik be magok sem 
a politikai (akár nemzetiségi politikai) érdekszolgálatot az egyházba. 
Kulturális, irodalmi, művészeti, egyleti, társadalmi, egyházi, egyház-
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iskolai téren feltétlen hive vagyok az anyanyelv jogos használatá-
nak, — s ez az a gazdag munkatér, amelyen a lelkész áldással 
működhetik, igyekeztem e joggyakorlatot seholsem zavarni, sőt, — 
bár néha nehezemre esett, — ahoz magamat a lehetőség határáig 
alkalmazni. 

Most tehát a testvériesség és egymást megértő krisztusi szel-
lem nevében kérem, intem és figyelmeztetem kedves kartársaimat: 
ne tegyék ők sem az egyházat politikai törekvések szinterévé és 
eszközévé. Egyes concrét sérelmeket, amennyiben azok az egyházi, 
vallás-erköjcsi életre hátrányosan hatnak, ám vegyünk tárgyalás 
alá alkotmányos uton és módon, de ne legyen maga a közegyház 
eszköze általános politikai irányzatoknak, párttörekvéseknek, sepa-
rátiós mozgalmaknak, hiszen ne felejtsük el, hogy Isten országa 
nem ételben és italban, de békében, szeretetben, igazságban és 
igazságosságban áll. 

Távolról sem kívánom ezzel érinteni a lelkészeknek, mint 
honpolgároknak, egyéni politikai jogait és szabadságát. Am tes-
sék szavazni, tartozni akármely párthoz, tessék fellépni, — ámbár 
ezt a gyülekezet lelkiélete és ellátása szempontjából nem tartom a 
legszerencsésebb megoldásnak, de hát ha ugy tetszik, tessék fel-
lépni jelöltnek, csak ne tessék az egyházat, mint egyházat akár 
Apponyi, akár Justh, akár Tisza, akár Mihályi Péter politikai agi-
tationális törekvéseinek eszközévé és szinterévé tenni. 

És kapcsoljuk ki most és mindig az anyanyelv iránti szere-
tetből a magyar állam hivatalos nyelve: a magyar nyelv iránti 
gyűlöletet. Tartózkodjunk hírlapi hazugságok, hamis informáciok, 
félrevezető, igaztalan vádak konstruálásától. Ne állítsunk be jobb 
meggyőződésünk ellenére soha semmiféle tényt se beszédben, se 
írásban meg nem felelő világításban. 

Egyesüljünk az egyházkerület és közegyház s azok intézmé-
nyei, mint a gyámintézet, Theol. Otthon, kerületi tanitóképző, rozs-
nyói árvaház szeretetében s általában vezessen mindig mindenek-
ben a komoly egyházszeretet és a komoly hazafiság, a krisztusi 
béke, testvéries megértésre való törekvés áldott szelleme és akkor 
evangéliumi egyházunk dicsőségére velünk lesz az Ur áldása, vele-
tek pedig egyházmegyétek felvirágozása. Én boldog emlékkel gaz-
dagon, szerető testvéri áldáskivanataimmal, hálás köszönettel egy-
házaknak és iskoláknak, hivő népnek, lelkészeknek, felügyelőknek, 
esperességi elnökségnek irányában — távozom körötökből, — de 
legyen veletek az Ur s az Ő áldott szelleme ! Ámen." 

Ezen a záró konferentián mondott s ott a lelkésztestvérek 
által illő méltánylással, sőt elismeréssel fogadott szavaimhoz csak 
annyit toldok hozzá, hogy minden egyházközségben elrendeltem, hogy: 
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1. A legutóbbi 10 évről szóló esperességi, kerületi és egye-
temes jegyzőkönyvek, a püspöki körlevelek, az egyetemes névtár 
és a zsinati törvények bekötendők. 

2. Az ingatlanokról telekkönyvi kivonat és térkép beszerzen-
dők s a határmegyék épségére különös gond fordítandó. 

3. Az évi zárszámadási maradványból bizonyos rész „ 1913-iki 
100 éves elkölthetetlen egyházfenntartási alaptőke" cimen évről-
évre félre teendő és takarékpénzíárilag gyümölcsöztetendő. 

4. A templomban gyámintézeti persely helyezendő el s ameny-
nyiben egyházi közgyűlési határozattal valamely állandó hozzájá-
rulási összeg nem volna felajánlva, ugy offertorium és gyűjtés tar-
tandó ugy a gyámintézetre, mint a kerületi theologiai otthonra és 
tanítóképzőre. 

5. A következő lelkészválasztásnál kiállítandó hiványba vegye 
fel az egyház az 1874-iki kerületi gyűlés által megállapított stóla-
dijakat. 

6. Népjóléti tekintetekből igyekezzék reá a lelkész, hogy az 
állami gazdasági munkásbiztositó kötelékébe mennél több hivője 
lépjen be s így azok nyugodt megélhetése öreg korukra és mun-
kaképtelenségük esetéi e biztosítva legyen. 

Továbbá, hogy a nemzetiségi kérdést e tanácskozáson teljes 
tudatossággal érintettem. Nem hagyhattam figyelmen kivül azt a 
tényt, hogy Liptóról, Árváról, ugy kerületünkben, mint az egye-
temes egyház többi kerületében is sokszor hallunk egyes megálla-
pításokat, amelyek hazafiassan érző szivünket mélyen érintik. Nem 
feledhettem el, hogy a tiszai egyházkerület egésze és e két leg-
újabb egyházmegyéje közt az érzelmi és akarati egybeolvadás még 
a mai napig se teljes, keresnem kellett, — hivatalos köteleségem 
volt, — ennek az okait. És megtaláltam — a kölcsönös félreér-
tésben, alaptalan feltevésekben, bizalmatlanságban, gyanúsításban. 
A liptói (és az árvái) nép — odaszámítva az egyre kisebb számra 
zsugorodó intransigens túlzókon kivűl vezéreit is, öntudatosan 
vallja magát a tót fajhoz tartozónak, de egyúttal a magyar haza hü 
fiának. Meglátogattam nemcsak a lelkészeket, felügyelőket, jegyző-
ket, tanítókat, de a nép fiait is, kurátorokat, bírákat, egyszerű 
gazdákat, főként Hybbén, Szentivánban, Királylehotán, Szentmik-
lóson stb., beszélgetések, szemlélődések folyamán igyekeztem bele-
hatolni a közviszonyok felől támadt felfogásba, — és ismétlem, 
noha a faji hovatartozandóság tudata elevenen él a szívekben és 
magával hozza, mint természetes óhajt, a faji kultúra kifejleszté-
sének vágyát: de a magyar haza elleni tudatos vétkezést, a ma-
gyar állameszme elleni gyűlölséget, a magyarországi evang. egyház-
egyetem iránti hütelenség nyomait — ezen körúton — hiába 

3 
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kerestem, mert egyszerűen nem találtam Pedig kérdéseim nem 
egyszer voltak úgy beállítva, hogy azokra színleléssel* kerteléssel 
felelni nem lehetett. De igenis találtam indokolatlan bizalmatlan-
ságot, tartózkodást, sőt szinte rideg és ellenségesnek látszó, sok-
szor ironikus, sokszor melancholikus észrevételekbe csapongó kriti-
kai megjegyzéseket az országos evang. egyház helyzete, vezetése, 
a tótnyelvü híveknek és egyházaknak sorsa, a törvényes (1868. 
XLIV. t. c.) álláspontról való letérés stb. felől. Hát uraim ! Édes 
testvéreim a tiszai evang. egyházkerület tót és nem tót nyelvű 
gyülekezeteiben! Valljuk meg, hogy: peccatur intra et extra muros. 
Valljuk meg, hogy a jelszó — politika e tekintetben is sok áldo-
zatot szed az anyaszentegyházban, mert sok félreértést, bizalmat-
lanságot, oknélküli ellenségeskedést szül egyik oldalon úgy mint 
másikon. Valljuk meg, hogy az a felfogás, mintha Liptót és Árvát 
a tiszai egyházkerületben valamelyes corpus separatum jogai illet-
nék meg — épen olyan téves, elitélendő, sőt minden törvényes 
eszközzel megsemmisítendő — mint a minő téves, elitélendő és 
megsemmisítendő az a felfogás, mint ha valaki a Krisztus evangé-
liumának közösségében az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, 
az egyházi irodalom ápolása, a nemes és tisztes kulturtörekvések 
előmozdítása terén csupán megvetésre tarthatna számot azért, mert 
tót, mert tótul beszél otthon, a községben és a gyülekezetben. 
Nem uraim! Szűnjék meg már egyszer, de aztán becsületes nyílt-
sággal mindkét oldalon a testvérölő gyanúsítások átka és valljuk 
meg becsületes nyíltsággal, hogy a magyarhoni evang. egyetemes 
egyház kebelében és keretein belül két oldalról beszélni voltaké-
pen helytelen és igaztalan beszéd, mert nekünk nem egymással 
szemben, de egymás mellett van a helyünk és nekünk egyeknek 
kell lennünk abban, a ki fő, a Jézus Krisztusban, s épen az ő 
fönséges tanítása szerint édes magyar hazánk szeretetében ! Bol-
dogságtól reszkető ajakkal áldanám az én mennyei Atyámat, ha 
a múlt évben Árvában, a folyó évben Liptóban végzett egyház-
látogatási körutamon sikerült volna a kölcsönös testvéries megér-
tés, megbecsülés és ragaszkodó szeretet mindnyájunkra nézve vég-
hetetlenül drága és becses szálait teljesen egybefűznöm, megerősí-
tenem ! És épen ezért nem haladhatok el mellőzéssel azon gyö-
nyörű, magvas, érzésteljes, szinte programmszerü beszéd mellett, a 
mely épen ezen vonatkozásban a hybbei templom szószékéről 
hangzott el Simkovics főesperes szájából ottani visitatióm idején, 
május 22-én. Bár ezen nyomtatásban is megjelent beszéd minden 
sora méltó volna a kerületi jegyzőkönyv vagy legalább is a püs-
pöki jelentés lapjain való megörökítésre, mégis a dolog természe-
ténél fogva itt csupán legkidomborodóbb gondolatait kell és lehet 
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visszaadnom. Az irgalmas samaritánus példájából indulva ki, 
magyarhoni evangelikus egyetemes egyházunkat az út porában 
fekvő sebesülthöz hasonlítja. Felsorolja bajait, mesteri vonásokkal 
ecseteli sebeit; nyíltan vallja, hogy a közegyház legégetőbb baja 
közszellemének tehetetlensége, elvilágiasodása; Krisztus szelleme 
helyett ellepte azt valami keresztyénellenes gondolkozásmód, a mely 
világias módon, a világi törvények és jogszabályok szellemében 
kívánja intézni Isten országának dolgait; beteg a közegyház egyes 
tagjaiban, mert ezek, akárcsak a Menenius Agrippáról szóló 
ősmondában, fellázadnak egymás ellen a helyett, hogy mindenik 
tag szeretetben egyesülve munkálkodnék a közös nagy egész szent 
céljaiért. Ennek következménye, hogy a beteg organismusról ter-
mészetszerűen lehullanak, leszakadnak, leválnak az egyes tagok 
és a régente hóditó egyházban veszteségeink páratlan magas szá-
mot érnek el. Ezeket a jeleket pedig nem a szegénység okozza, a 
mely megvolt a múltban is, s egyházunk mégis virágzott. De 
okozza egyfelől a hitetlen, világias szellem, okozza a régi ellenség, 
ám a mikor csak ezekkel az ellenségekkel kellett küzdenie egy-
házunknak, a küzdelem hevével együtt nőtt az ő ereje, nagysága 
és dicsősége is. De okozza másfelöl s itt van a szónok szerint 
a betegség föoka — hogy saját hittestvéri, hitrokonsági körünkön 
belül támadnak ellenségeink. Világi érdekekért, tünő előnyökért, 
uralmi vágyakért, beképzelt csalatkozhatatlanságért ellenfeleink 
támadnak onnan, a honnan barátokat reméltünk, — gyűlölködést 
látunk ott, a hol ők is, mi is kölcsönös megértésre volnánk utalva, 
haragot, viszályt ott, a hol a békés együttlét és összetartás annyira 
nélkülözhetetlen volna. Elfeledjük — s ez a mi vesztünk — hogy 
elpusztúl az ország, ha fiai meghasonlanak és rombadől a ház, a 
melynek egysége megingott. A szentlélek, Isten lelke, elhagy min-
ket, mert a világias lélek lett úrrá elménken, szíveinken. Szolgá-
latába álltánk a nyelvnek; egyik az egyik, másik a másik anya-
nyelvnek és e nyelvi szolgálat miatt támadnak közöttünk félreérté-
sek, sértődések, emésztő hangok, a melyek sok helyütt egész gyű-
lölet fokáig emelkednek, s elfeledjük, hogy a nyelvnek Isten orszá-
gában egyéb feladata nem lehet, mint hogy eszközül szolgáljon. 
Isten országának e földön terjesztésére annak parancsa szerint, 
qui per diversitatem linguarum omnes gentes in unitatem fidei 
congregavit. A belső egyenetlenség következményeiként festi a lel-
készi és segédlelkészi állások, a theológiai akadémiák elnéptele-
nedését, — hogy nincsenek a népnek pásztorai, hogy a nép gon-
dozás nélkül marad: aztán előtérbe lép a háttérben mindig [les-
ben állott ellenfél, keresve kit elnyeljen, — az elhagyatott akolba 
törve zsákmányt — zsákmányra halmozzon. Ha ez igy megy to-



— 3 6 — 

vább, félő, hogy teljesül egyik vezérférfiu jóslata, a ki szerint mi 
magunk ássuk meg saját egyházunk sirját, a melyen epitaphium-
ként ott állhat az a felírás: Ex te tristissima tua facies, oh Israeli! 

Beszéde befejező részében a szónok szamaritánusi munkára 
hivja fel az illetékeseket. Tisztán a tárgyi hűség iratja velem le 
azt, hogy e részben a samaritánusi szerep betöltésére főleg engem 
hívott fel, kérve arra, öntenék gyógyító balzsamot a sebekre s biz-
tosítva arról, hogy ő és liptói lelkésztestvérei oldalamon hű munkatár-
saknak fognak bizonyulni, a hívő nép szivébe ők is szeretettel 
fogják átömleszteni az élő hit áradatát, fognak prédikálni és saját 
életökkel megbizonyítani az igaz gyermeki istenfélelmet, lesznek 
példányképei az igaz, csöndes, nem lármás beszéd, de őszinte 
szív szerinti hitbuzgóságnak s ehhez fogják odavezetni a reájuk 
bízott népet is, — fognak világolni a tisztes, nemes gondolkozás 
és erkölcsös élet útjain a tévelygő világ előtt, és a saját életük 
világosságával fognak vezetni másokat amaz örök Világossághoz. 
Ettől a balzsamírtól pezsdül az egyház testének ereje, a lutheránus 
öntudat romjain új élet fakad, és mi méltóknak bizonyúlunk őse-
inkre. S azért téged, főpásztorunk, arra kérünk — szól egyenesen 
hozzám a szónok — drága hazánk evang. egyházegyetemének 
hozzánk kevéssé hajló vezetői és intézői szivébe Öntsed a szeretet 
olaját, — ama szívekbe, a melyek neked hisznek, benned bíznak, 
a te véleményedre, a te ajkaidról jövő szavakra nagy súlyt helyez-
nek, hintsed ama szeretetnek a magvait, a mely nem ösmer gya-
núsítást, de hiszen a hittestvéreknek, hintsed e türelem és szere-
tet magvait irántunk, a mi népünk, s az ő anyanyelve és régi jó 
szokásai iránt. Hiszen ime, szent helyről, ama Mindentudónak színe 
előtt jelentem ki, hogy nincs forróbb óhajunk, mint velők, veletek, 
vállt a vállhoz, szivet szívhez fűzve dolgozni, küzdeni, élni és ha 
kell halni is itt, emez egy, közös, nekünk mindannyiunknak egy-
aránt drága, osztatlan és sérthetetlen hazában, Krisztusért és az ő 
szent egyházáért. Óh munkálkodjál azon, hogy ama hatalmasok 
nyújtsák felénk testvéri jobbjukat, hogy ama kiválóak szálljanak le 
hozzánk, hogy ama méltóságok hordozói adjanak erre jó példát. 
És mi hálánkkal, szeretetünkkel, bizalmunkkal és erőinkkel, lavina-
ként sietünk, tódulunk hozzájuk!". . . 

Reám s általam közegyházunkra mondott áldással fejeződött 
be e hatalmas, emelkedett szellemű beszéd, a melyhez hasonló 
erejű és igazságú megnyilatkozás nézetem szerint eddigelé nem 
sok hangzott el a fórumokon s a melynek fogadalom, sőt hitvallás-
szerű végső akkordja szívembe kitörölhetetlenül belevésődött, 
mint egyenesen az evangéliumi lelkiismeretbe, szívekbe — és ve-
sékbe vágó felhívás, hogy tegyünk le végre közegyházi téren a 
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kölcsönös bizalmatlanság és testvéríetlenség méregnyilainak a szol-
gálatáról. Hallottuk a fogadalmat, hallottuk a hívást, — egyesül-
jünk, amabban testvéries szívvel bízva, ezt testvéries lelkesedéssel 
követve, a Krisztus gyönyörűséges igájának szolgálatában! 

Kerületi közéletünk egyéb mozzanatairól számolva be, min-
denekelőtt tisztelettel jelentem, hogy munkatársaimmal, tisztviselő-
társaimmal egyházakban és iskolákban mindenha a legkívánato-
sabb béke és összhang jegyében végeztük munkánkat. E tekintet-
ben ki kell emelnem a főesperes és főgimnáziumi, theológiai, jog-
akadémiai, tanitóképzőintézeti és polgári iskolai igazgató urak, 
nemkülömben a püspöki iroda és pénztár tisztviselőinek példás 
tevékenységét, a mely rám nézve is lényegesen megkönnyítette a 
kerület igazgatásának teendőit Különösebb intést alig, rendbírsá-
got pedig csak egyetlenegyszer kellett alkalmaznom. Hálás szívvel 
emlékezem meg e pontnál főként elnöktársam, az egyházkerület 
buzgó felügyelőjének felemelő, mindnyájunkat buzdító, lelkes támo-
gatásáról, a melynek becsét előttem fokozza s az érette járó köte-
lességszerű elismerést őszinte hálává emeli az a tudat, hogy a 
lankadatlan vezértársi hűség e jeleit oly körülmények között tanú-
sította, a melyek atyai szívének állandóan fájó aggodalmai köze-
pette az ő kitartó támogatását egyenesen az áldozatkészség magas-
latára emelték. Kérjük a kegyelem Urát Istenét — vajha az aggo-
dalmak helyét az ő atyai szívének boldog megnyugvása és öröme 
foglalná el! 

A kerület közigazgatásáról szólva, örömmel állapíthatom meg, 
hogy úgy az egyházmegyékben, mint a közép és főiskolákban az 
ügyek szabályos, pontos elintézésben részesültek, panasz sehonnan 
fel nem merült, a püspöki iroda pedig — dacára annak, hogy a 
fontosabbnál-fontosabb ügyek, kormányiratok, esperességi és isko-
lai ügyek, továbbá az azonnali, igen sokszor távirati úton való 
elintézést igénylő sürgős természetű teendők száma, és a különö-
sen ez esztendőben felhalmozódott különféle összeírások, kimuta-
tások, körlevelek miatti teendők egyre szaporodnak és mindezen 
nehézség fokozására még az egyik kipróbált kiváló munkaerő, 
Vietórisz László püspöki missionárius helye is megüresedett — 
mégic fennakadás nélkül teljesítette teendőit úgy, hogy elintézetlen 
ügyirat alig maradt fenn. Ez az eredmény egyfelől a püspöki tit-
kár — illetve egyházkerületi irodavezető és a fent megnevezett 
püspöki missionárius megfeszített szorgalmának és a hivatali órá-
kon kivüli tevékenységének, — másfelől a szükséghez képest 
behívott segéderőknek köszönhető. Kedves kötelességem volt ez-
zel szemben az illetők számára az előbbi évek e címen kiadott 
rendkívüli munkadíjának összegét el nem érő szerény tiszteletdíjat 

A kerület kő 
igazgatása. 
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utalványozni. Az egyre szaporodó teendők könnyebb teljesítése 
végett felvetették előttem egy külön gépíró-munkaerő alkalmazásá-
nak gondolatát, annál is inkább, mert ekként az esperességekhez 
és az egyházközségek útján az egyes lelkészi hivatalokhoz kül-
dendő hosszabb köriratok több példányban való kiállítása válik 
lehetővé és az esperességi közigazgatás terhein is lényeges köny-
nyebbség eshetnék. A mennyiben e gondolatot a méltóságos és 
főtisztelendő közgyűlés a kivitelre alkalmasnak találja — úgy a 
kivitelt akként hiszem teljesíthetőnek, hogy a gépírómunkaerő dí-
jazásának költségei 2/5 részben a kerületi, 3/5 részben pedig a 
lelkészi állomások számarányában az esperességek pénztárainak, 
illetőleg ezek közigazgatási államsegélyének terhére volnának folyó-
sítandók. A kerületet terhelő kétötödrész kitelnék azon összegből, 
a melyet évek hosszú során keresztül rendkívüli munkadíj címén 
osztott ki elődöm s osztottam részben én is. 

Ezzel öszszefüggésben jelentem tisztelettel, hogy Vietórisz 
László püspöki missionárius a brassói esperességbe, Pürkereczre 
választatott meg lelkésznek f. é. június havában. Rövid szünet 
után állására ideiglenesen Matyuga Kamill lelkészjelöltet alkalmaz-
tam. Amidőn ezen intézkedésemet tisztelettel bejelentem, egyben 
javaslom, méltóztassék a távozó eddigi missionáriusnak kiváló 
szolgálatai méltánylásául elismerését nyilvánítani 

Ugyancsak a kerületi közigazgatásról szóló általános jelen-
tésem kapcsán jelentem a méltóságos és főtisztelendő közgyűlés-
nek, hogy az egyetemes egyháztól jött s alább részletesebben 
ismertetendő összeírásokra, kimutatásokra vonatkozólag célszerűnek 
találtam az egyetem által adott határidőket némileg megrövidíteni, 
mivel azt tartottam, hogy eként jobban lesz biztosítva a kimutatá-
soknak a kerület útján való áttekintő összefoglalása és az egyetem 
által kívánt határidőre felküldése. Természetes, hogy a hol a rö-
videbb határidő kitolását óhajtották, ott ez óhajt készségesen tel-
jesítettem. 

A kerület iskolaügye tekintetében a főgimnáziumokhoz ki-
küldött tankerületi főigazgatók, a polgári iskolai miniszteri kikül-
döttek, a kerületi biztosok látogatási jegyzőkönyveiből, jelentéseiből, 
valamint saját tapasztalataim alapján is megnyugtatóan jelenthetem, 
hogy iskolaügyünk régi, jó hírnevéhez méltó fejlődési tüneteket 
mutatott fel ez esztendő folyamán is. Magam személyesen az 
eperjesi theol. akadémia ügyeinek intézéséről szereztem meggyo-
dést, a mennyiben szeptemberben és a f. é. január havában és 
júniusában több, mint egy hetet töltöttem az akadémiai hallgatók 
vizsgálatain. Úgy a tanúimányi eredmény, mint az annak egyik 
alapját képező tanári működés, ennek szelleme, tudományos és 
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hitelvi megalapozottsága, rendszeressége, gyakorlatias iránya, és a 
tanár és a hallgatók közötti viszony szempontjából teljesen meg-
nyugtató állapotokat találtam. Ez alkalmakat felhasználtam arra is, 
hogy a theológiai otthon életét tegyem megfigyelés tárgyává. Őszinte 
örömmel tölt el, valahányszor ez „Otthon" falai közt járva, újból 
és újból alkalmam nyílik meggyőződni ez intézmény áldásos hiva-
tásáról, a felügyelő tanár céltudatos, az erkölcsi rendet, a keresztyén 
evangéliumi fegyelmezettséget, atyai jóindulatot, a kezelés külső 
rendjével és pontosságával összekötő vezetői tevékenységéről. Ennek 
minden látogatásom alkalmával kifejezést is adtam. Ez üggyel 
összefüggésben tisztelettel jelentem a mélt. és főtiszt. Egyházkerületi 
közgyűlésnek, hogy a theol. Otthon épületének közvetlen közelében álló 
volt főgimnáziumi tornacsarnok telke és épülete, a mely a messze 
jövő céljait szem előtt tartva, az Otthon szempontjából feltétlenül 
megszerzendő volna, most még jutányos áron volna megszerezhető 
a collég, igazgató választmányától. Később, ha már másnak a 
birtokába jut, aligha volnánk ilyen kedvező helyzetben. Indokoltnak 
tartanám, ha e kérdés tárgyalására s a mennyiben azt előnyösnek 
találja, úgy a vétel keresztülvitelére a kerületi pénzügyi bizottság 
világi elnökének vezetése alatt egy 3 tagból álló ad hoc bizottsá-
got méltóztatnék kiküldeni. 

A collégiumi tanítóképző építkezés államsegélye érdekében 
írásban és személyesen ismételten tett lépéseimnek konkrét ered-
ményéről nagy örömmel számolok be a mélt. és főtisztelendő 
Egyházkerületi közgyűlésnek. Ugyanis f. év május hó 28-án 44119. 
sz. a. érkezett le az a miniszteri rendelet, amely 50 éven át 
10.000 korona építkezési államsegélyt engedélyez a tanítóképző 
céljaira. Ezzel az államsegéllyel elérkeztünk ahoz a döntő momen-
tumhoz, a melyben határoznunk kell a tanítóképző építkezése ügyé-
ben. Mivel azonban időközben egy más irányú terv is felmerült, 
még pedig ugy Sárosvármegye kir. tanfelügyelőjének, mint a mi-
nisztérium szaktisztvíselőinek hozzájárulásával, — kötelességem 
erről is jelentést tenni. Ugyanis az eperjesi állami tanítóképző 
intézet kivonul jelenlegi helyiségeiből és uj épületet kap. Sáros-
vármegye kir. tanfelügyelőjének, a kollégiumi igazgató-választmány 
egyházi elnökének, az állami tanítóképző- és a kollég. tanitóképző-
intézet igazgatóinak jelenlétében a f. évi január havában szemlét 
tartva az épületen, annak összes helyiségein, azon egyértelmű meg-
állapodásra jutottunk, hogy ez az épület és tartozékai mintegy 
50—60.000 korona átalakítási és ujabb felszerelési költséggel ugy 
az intézeti tanítás, valamint az internátus céljaira minden vonat-
kozásban megfelelnének, — fenntartási költségei pedig, tekintetbe 
véve azt, hogy az épülettömb két intézeti tanerő részére szolgál-
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tatna megfelelő lakást, — nem tennének ki többet, mintha bár-
mely más helyen uj internátusi épületet kellene fenntartanunk. Ha 
már most a 44119. sz. miniszteri rendelettel biztosított évi 10.000 K 
építkezési államsegély folyósítását az épület átengedése mellett a 
magas kormány akként volna hajlandó engedélyezni, hogy 5000 K-t 
visszatartana ez épület vételára fejében, 5000 koronát pedig folyó-
sítana az átalakítással és fenntartással járó építkezési és felszere-
lési költségekre; akkor ugy gondolom — a collégiumi bérösszeg 
és a kassai uti beltelek felszabadulásával a fenntartó egyházkerület 
minden ujabb áldozata nélkül volna létesíthető a céljának teljesen 
megfelelő uj tanitóképzőintézet és internátus, — és biztositható 
annak fenntartása. 

Ám ha ez a megoldás bármely okoknál fogva elfogadásra 
nem találna, akkor nem marad más hátra, mint az új épület 
létesítése. Itt számolnunk kell anyagi erőnkkel. Az évi 10000 kor. 
államsegély a mai pénzviszonyok szerint 157000 kor. amortisatiós 
kölcsöntőkének felel meg. Ebből az összegből mást, mint az inter-
nátust — s ezt is igen szerényen — megépítenünk és felszerelnünk 
nem lehet, annál kevésbbé fenntartanunk, mert hiszen itt figye-
lembe jön az, hogy az építkezés céljaira más telkünk, mint a 
60000 K értéket representáló kassai úti beltelek, ez idő szerint 
nincs, a tanitóképző-intézet továbbra is a kollégiumban marad, 
tornacsarnokunk nincs, tehát felszerelés és fenntartás szempontjá-
ból tisztán azokra az anyagi erőforrásokra leszünk utalva, amelyek-
kel eddig rendelkeztünk. Ezek pedig évente alig rúgnak többre 
4000—4500 koronánál. Ha már most a mélt. és főtiszt. Egyház-
kerületi közgyűlés azon meggyőződésben van, hogy ezen összeg-
ből, vagyis évi mintegy 4000—5000 koronából az újonnan eme-
lendő internátusi épület összes fenntartási, fűtési, világítási, tisztán-
tartási, javítási, szolgatartási, vízdíj, ílletékegyenérték és a termé-
szetes avulás vagy elemi károsodás után helyreállítandó felszere-
lések és berendezések költségei fedezhetők lesznek, vagy — ami 
mindenre kiterjedő alapos számításokat igényel, amennyiben nem 
volnának fedezhetők, a mutatkozó kiadási többlet a kerületi pénz-
tár más tételében, esetleges zárszámadási feleslegében nyer majd 
fedezetet — úgy méltóztassék utasítani az építkezés keresztülvite-
lére. Én mindenesetre örvendenék, ha e második megoldási mód 
mellett méltóztatik nyilatkozni, mert kétségtelen, hogy hygienikus, 
célszerüsegi és aesthetikai szempontok ez utóbbi megoldást maga-
san fölébe helyezik az előbbinek. Ám e pillanatban konkrét javas-
lat tételére nem érzem magam jogosítottnak, mivel az e célra 
szükséges adatoknak — a fent elősoroltakon kivül - birtokában 
nem vagyok. A megoldást a mélt. és főt. Egyházkerületi közgyűlés 
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elé e tárgyban a tanítóképző-intézet igazgatója által teendő részle-
tes jelentés után — így véleményezem: méltóztassék felhatalma-
zást adni az egyházkerület elnökségének és pénzügyi bizottsága 
igazgató osztályának, hogy a tanitóképző-intézet igazgatójának be-
vonásával az építkezés ügyét a rendelkezésre álló anyagi erőforrá-
sok felhasználásával mint ad hoc bizottság a jövő év tavaszáig 
készítse elő s aztán a jövő év folyamán lehetőleg vigye is keresz-
tül, egyúttal pedig, amennyiben a magas kormány ez építkezési 
államsegély folyósításának feltételéül egy szerződési tervezetnek a 
mélt. és főtiszt. Egyházkerületi közgyűlés által leendő elfogadását 
tűzte ki, méltóztassék annak meghallgatása és elfogadása után 
alólirottnak felhatalmazást adni a szerződés aláírására. 

A kerület iskolaügyénél maradva, szíves figyelmébe ajánlom 
a mélt. és főtiszt. Egyházkerületi közgyűlésnek azon nehéz anyagi 
helyzetet, amelylyel a kerület rozsnyói polgári leányiskolája és 
árvaháza küzd. Az előbbinek fejlődési, az utóbbinak fenntartási 
szükségletei nemcsak az eddigi keretek közt mozgó kiadási tételek 
emelését, de — főként az árvaház érdekében — nélkülözhetlenné 
teszik részökre ujabb anyagi erőforrások megnyitását. Alig hihetem, 
hogy az árvaház tőkéjének folytonos apadása ne vezessen ez inté-
zet teljes megsemmisüléséhez, ha idejekorán nem segítünk. Vala-
mint kétségtelen az is, hogy oly intézet, minő a kerület rozsnyói 
polgári leányiskolája, évtizedeken keresztül azonos kiadási keretek 
között nem mozoghat, — a fejlődés törvényei ujabb és ujabb 
követelésekkel lépnek fel vele szemben is. Mivel pedig a kerület 
háztartása jelenlegi jövedelmei mellett ujabb jelentékeny terheket 
el nem bír, tisztelettel javaslom, méltóztassék az egyetemes köz-
gyűlés útján lépéseket tenni a magas kormánynál az általános 
államsegély jelentékenyebb mérvű felemelése érdekében, - és 
elhatározni, hogy a mennyiben az államsegély emeltetnék, ebből 
a rozsnyói polgári iskola kiadásai többletének fedezésére évi 1500 
korona, — az árvaház fenntartására pedig évi 3000 korona fordít-
tassák. Bár egyetemes egyházi vonatkozású, de kerületünket is 
szorosan érdekli azony tény, hogy a magas kormány egy hozzánk 
intézett rendelettel az eddig az egyetemes közalapból folyósított theol. 
tanári drágasági pótlékot a vaHás és közoktatásügyi tárca terhére 
átvette és — mint a reformátusoknál tette — a 37000 K összeget 
a négy egyházkerület közzé szétosztva, annak egy negyedét kerü-
letünk pénztárába beutalta. A dolog természetéből folyik, hogy 
ez az összeg az egyetemes pénztárnak visszatérítendő lesz, hiszen 
a drágasági pótlékot az egyetemes pénztár folyósítja. A midőn 
tehát erre vonatkozólag kérem a mélt. és főtiszt. Egyházkerületi 
közgyűlés határozatát, egyúttal örömömnek adok kifejezést a felett, 
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hogy a kormány ezen intézkedésével az egyetemes közalap jelen-
tékeny tehertől megszabadult, nem kevésbé kifejezvén azon remé-
nyemet is, hogy az ekként felszabaduló összegek most már való-
ban az egyház belső megerősítését végző missiók és a hitoktatási 
teendők ellátására lesznek fordíthatók. 

Jelentős momentumként domborodik ki ez év iskolai törté-
• netéből még három tény. Az egyik — a gimnáziumokba a leány-
növendékeknek az egyetemes egyház mult évi határozata követ-
keztében immár akadálytalan felvétele, — oly lépés az álta-
lános kulturális haladás terén, amelyet csak örömmel üdvözölhe-
tünk, s a melynek megtételében az evang. egyházegyetem, mint a 
közművelődési érdekek mindig is hű és áldozatkész zászlótartója, 
nem késlekedhetett. Az egyes intézetekből nyert jelentések szerint 
ez az intézkedés teljesen bevált, didaktikai és paedagógiai kiha-
tása teljesen megnyugtató. 

i- A másik — ugyancsak jelentős tény — hogy elkészült a 
• középiskolai tanáraink szolgálati pragmatikájának tervezete, amelyet 
ugy az egyházmegyék, mint a középiskolák vezetőihez elküldve, a 
tőlük nyert értesítés szerint ugy vallásfelkezeti, mint általános tan-
ügyi és fegyelmi szempontokból sikerült alkotásnak lehet minősíteni. 

Végül tisztelettel jelentem, hogy a magas kormány hozzánk kül-
. dött rendeletével kellő számú példányban elküldötte hivatalomhoz — 
-én pedig szétosztottam az egyes egyházmegyék közt — az elemi 
iskolai és ismétlő iskolai végbizonyitványi mintalapokat, a melyek-
nek használatba vétele utján ez az ügy is véglegesen, egységes 
formában lesz elintézve. 

i Am az elemi iskolai oktatás körében maradva, nem hallgat-
hatok el két észrevételt Az egyik vonatkozik az 1907-ik évi 
XXVII. t.-cikkre. A teljesen idegen anyanyelvű, idegen nyelvi 
környezetben élő tanköteles gyermektől e törvény akkor, a mikor 
megköveteli, hogy gondolatait az elemi iskola IV. osztályában 
magyar nyelven szóban és írásban érthetően tudja kifejezni, oly 
eredményt kíván, a melynek elérése érdekében, mint azt szemé-
lyesen tapaszialtam, az egyoldalú tanfelügyelői követelés és a tanító 
függő helyzete következtében a tanító kénytelen a többi tárgyak 
belterjes, intensiv kezelésének rovására a magyar nyelvi oktatást 
valósággal erőszakolni S az eredmény? . . . A növendék jól— 
rosszűl megtanul valamit magyarul, nem tanú! meg ellenben sok 
szükséges részletet a szaktárgyak körén belül, aztán kikerül az 
iskolából s rövid pár hó leforgása alatt a teljesen idegen környe-
zetben elveszti a magyar nyelvben szerzett fogyatékos ismereteit 
és egyéb közismereti tárgyakban is gyenge szellemi fe yverzettel 
rendelkezve, az életben se valami nagyon boldogúl. 
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Erős a meggyőződésem, hogy ez a törvény a nyelvhatárokon 
túl a maga betűszerinti értelmében kivihetetlen, vagy csak súlyos 
paedagógiai és didaktikai érdekek sérelmével, egyoldalulag vihető 
keresztül. Kívánatos volna épen ezen egyoldalú keresztülvitelből 
származó confliktusok elkerülése végett oly kormányintézkedés, a 
mely egyházi autonómiánk tiszteletben tartásával meggátolná az 
egyes hivatali közegek túlbuzgóságából származó összeütközéseket. 

Másik észrevételem vonatkozik a miniszteri tankönyv bírálatra. 
Panaszba tették előttem liptói egyházlátogatási körutamon, hogy az 
iskoláknak nincsen tótnyelvü, miniszterileg engedélyezett abc-je és 
olvasókönyve; tényleg láttam is, hogy a legtöbb iskola növendékei 
kátékból, földrajzi és történeti kézikönyvekből olvastak olvasókönyv 
helyett. Azt mondják, a miniszter ismételten, apróbb formalistikus 
hibák vagy hiányok miatt, visszevetette a hozzá bírálatra beküldött 
tankönyveket, nem helyezve kilátásba e hibák kiigazítása után 
sem az illető tankönyvek engedélyezését. Mennyiben áll fenn a 
tótnyelvü evang. szellemű olvasókönyvek terén a hiány országosan, 
a felől tájékozva nem vagyok, de hogy az ilyen apró tűszúrások 
eredményét az iskolai oktatás niveauja sinyli meg, azt láttam és 
hogy kellő intenzív oktatás hiján a növendékekből csak a túlzó 
socialdemokrata, sectárius és más agitátorok számára szállítunk 
kész anyagot, azt tudom. Magam részéről e körülményekre fel 
fogom hívni az illetékes körök figyelmét 

Az iskolaüggyel összefüggésben állónak tartom annak be-1 

jelentését is, hogy mivel a középiskolai hitoktatók részéről több-
felől panasz tétetett hozzám az iránt, hogy a minisztérium tisztelet-
díjaikat nem ugy, nem olyan mérvben utalja ki, mint a más val-
lásuakét, és mivel magam is láttam az e téren tapasztalható egyen-
lőtlen elbánást, — a siker biztosítása érdekében személyesen is-
mételten tett közbenjáráson kivül szükségét láttam annak, hogy 
kidolgozzak egy egységes kérvény- és bizonyítvány mintát s azt 
az összes középiskolai hitoktatóknak elküldve, felhívjam őket ennek 
felhasználásával a megfelelő tiszteletdijért való folyamodásra. E 
felhívásnak és eljárásnak máris meg van a maga eredménye, mert 
két hitoktatóét kivéve, a tébbiek kérvénye már eddig is kedvezően 
intéztetett el. 

Jelentésemben még mindig a kerületi közélet keretei között 
maradva, tisztelettel jelentem a Mélt. és Főtisztelendő Egyházkerü-
leti közgyűlésnek, hogy az egyházközségek és iskolák kívánatos 
belső csendjét, nyugalmát, mint a biztos fejlődés nélkülözhetetlen 
feltételeit, csupán egy helyen, nevezetesen Késmárkon zavarta meg 
állandóbb természetű belviszály. A késmárki Iyceum igazgatójának^ 
mandátuma az 1911/12-ik tanév végén lejárt. A Iyceum kormány z 

M i n i s z t e r i tan-
k ö n y v b í r á l a t . 

Középisko la i hi t -
ok ta tók t i sz te -

l e t d í j a . 

A k é s m á r k i bel -
v i s z á l y . 

i 



— 4 4 — 

hatóságainak ezen állást betöltő intézkedései folyamán az érvény-
ben lévő helyi szervezet és a zsinati törvény hatásköri rendelke-
zései ellenében oly súlyos rendellenességek, sőt vétségek körül-
ményei merültek fel, a panaszok, feljelentések, közigazgatási és 
fegyelmi perek, felebbezések oly áradata indult meg, hogy az — 
mig egyrészről a legszomorúbb tükörképet mutatta a késmárki 
egyház és lýceum kebelében dúló, engesztelhetetlen, evangélium-
ellenes ellenségeskedésből származó makacs pártoskodásnak, addig 
másfelől a lýceum fejlődését is a legkártékonyabban befolyásolta, 
a növendékek, a más vallásúak, sőt hírlapi polemizálások révén az 
egész nyilvánosság előtt egyházi és iskolai ügykezelésünket a leg-
hátrányosabb megvilágításba helyezte, az egyházi felsőség tekin-
télyét lerontani bizonyult alkalmasnak, sőt a lýceum egyenes és 
súlyos anyagi károsodásának veszélyével is fenyegetett. Elmond-
hatom itt, a Mélt, és főtisztelendő Egyházkerületi közgyűlés szine 
előtt, hogy az egész egyházkerületben egyetlen testület, — egyház, 
iskola, esperesség, — kormányzata sem okozott nekem és irodai 
munkatársaimnak annyi gondot, bajt, fájdalmat a lefolyt évben, 
mint épen a késmárki lyceumé. Volt egy stádiuma ez ügyeknek, 
a mikor az esperességi elnökség kénytelen volt az egyházközség 
elnökségét és az iskolatanács elnökét hivatalától felfüggeszteni, — 
a kerületi elnökség pedig a viszonyok ismeretében kénytelen volt 
e felfüggesztés megszüntetésére irányuló panaszukkal az érdekel-
teket elutasítani. Hosszú időn keresztül, minden emberileg lehető 
módot felhasználva, igyekeztem arra, hogy a félreértéseket elosz-
latva, az ujabb kölcsönös megértés és békülékenység útját egyen-
gessem az egyházközségben. Hiszen méltóztatik reá emlékezni, 
hogy az 1911-ik év folyamán meg is látogattatróaz egyházat és akkor 
a viszálykodó felek exponenseitől oly határozott ígéretet kaptam a 
belviszály megszüntetésére, hogy mint olyannak, aki a férfiúi szóra 
nagy súlyt helyezek, hinnem kellett abban, hogy itt meg fog szűnni 
az áldatlan gyűlölködés. Sajnos, csalódnom kellett. Csalódnom 
akkor is, a mikor Szent-Iványi József kerületi jegyző urat meg-
bízva és megkérve arra, hogy kisértse meg a szemben álló felek 
közt a béke helyre állítását, — egymásután vettem az ő jelentéseit, 
a melyek szerint kezdve novembertől egész a f. év februárusáig a 
mélyen tisztelt közgyűlés minden elismerésére méltó módon gya-
kori levélváltás és személyes kiszállás utján tett kísérletei ered-
ménnyel kecsegtettek, s a vége mégis az lett, hogy az ő neki is 
tett igéret dacára a békemű megpecsélhető nem volt. Ilyen körül-
mények között nem maradt más hátra, mint peres uton, az egy-
házi törvénykezés utján tisztázni az ellentéteket. Az elsőfokú Ítélet 
a nagyszámú peres ügyekben már elhangzott. 

4 
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A másodfokú a kerületi közgyűléssel kapcsolatosan tartandó 
törvényszéki ülésen fog elhangzani. Kívánatos most már csak az, 
hogy a szembenálló felek illetékes egyházi bíróságaik ítéletében 
illő tisztességérzettel megbízva, az ítélet által létesitendő új helyzet-
ben térjenek vissza régi erényeik elhagyott útjához, az evangéliumi 
béke, szeretet és türelem útjához, a melyen egyedül virúl egyház-
nak, iskolának üdve. 

Egy tanúiságot, mint egyházszervezetünk károsan ható hiá-
nyosságát azonban ez ügyből is le kell szűrnöm. És ez — egyházi 
szervezetünk azon hiányossága, a melynélfogva egy egyházi testü-
leti intézkedés formai törvényességének elbírálására nem állapít 
meg más fórumot, mint vagy a közigazgatásilag magasabb fórum 
közgyűlését, vagy ennek törvényszékét. Ezzel a sürgősen felmerülő 
ügyek körül a kormányzás, az igazgatás hatásköre annyira össze 
van zsugorítva, hogy nyilvánvaló törvénytelenségek, hatásköri túl-
lépések azonnali érdemi megsemmisítésére nincsen mód, s így az 
ebből származó egyenetlenségek, viszályok megszüntetésére sincs 
alkalom — csak a legközelebbi közgyűlésen. Ez pedig sokszor 
végzetesen hosszú terminus. 

Az előbbi ügytől lényegileg ugyan távol áll, de mivel épen 
ilyen hosszadalmasságok előidézője, az eszmetársulás törvényénél 
fogva még is itt említem meg azt is, hogy kerületi közgyűlésünket 
megelőzőleg 7 8 féle bizottsági ülést, ezenkívül egy egész dél-
utánt lefoglaló gyámintézeti üléseket stb. tartunk, holott mindezek 
összefoglaló elintézésére lehetne egy állandó előkészítő bizottságot 
szervezni, a mely rövidebb idő alatt a kerületi közgyűlés minden 
fontosabb tárgyát tanácskozása körébe vonhatná és véleményes 
javaslattal elláthatná. A jelenlegi beosztás mellett egy-egy. bizott-
ságnak alig áll rendelkezésére egy-két óra, s az összes bizottsági 
előkészítés mégis teljes két, sőt az odautazással együtt majdnem 
3 napot vesz igénybe. Ajánlom a kerületi közgyűlési munka 
technikájára vonatkozó e tiszteletteljes észrevételemet a mélt. és 
főtiszt, közgyűlés t. tagjainak nagybecsű figyelmébe. 

Kilépve most már a kerületi közigazgatás köréből,-az általá-
nosabb, egyetemesebb érdekű ügyekről is némi tájékoztatást bátor-
kodom adni a Mélt. és Főtiszt. Egyházkerületi közgyűlésnek. 

Múlt évi egyetemes közgyűlésünk az egyházkerületi közgyű-
lés felterjesztéseit tárgyalá alá vette, a reájuk vonatkozó egyetemes 
közgyűlési határozatokat f. é. 1. sz. körlevelemben hoztam köz-
tudomásra. Mivel a többi határozatok a kerületi közgyűlés egyes 
napirendi pontjai alatt tárgyalás alá kerülnek, vagy ezen tisztelet-
teljes jelentésem „Intézkedések" c. rovata alatt foglaltatnak, e 
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helyütt csak a 42-ik sz. egyetemes közgyűlési határozatra utalok, 
a mely szerint egyházkerületünknek nyilatkoznia kell a theol. akad. 
hallgatók tandíjának eltörlése tárgyában. E nyilatkozatot egyház-
kerületi közgyűlésünk a theol. akadémiáról szóló jelentés tárgya-
lásával kapcsolatosan fogja megtehetni. 

Az egyetemes egyház életében a fentemlített határozatokkal 
összefüggő oly nagyszabású jelenségek merültek fel, hogy azok 
méltatását kötelességem már e helyütt is megadni. Ilyen a lelkészi 
fizetésnek korpótlékkal való kiegészítéséről szóló törvény, a melyet 
a képviselőház és a főrendiház elfogadott s a mely épen e napok-
ban van szentesítés alatt. Sokáig hiába — majd az életviszonyok 
súlyosbodásával arányosan növekedő türelmetlenséggel várta evang. 
egyházunk lelkészi kara azon jogos igénye kielégítését, hogy mint 
e haza minden közpályán működő fiának, úgy végre neki is ren-
deztessék, még pedig rendeztessék tanulmányaihoz, állásához, képe-
sítéséhez és az egyre nehezedő megélhetési viszonyokhoz képest 
az ő javadalma — akként, hogy ez a rendezés egyfelől arányban 
álljon már megfelelő képesítésű, családi életet élő köztisztviselők 
javadalmával, másfelől ne vonjon maga után autonomikus alapon 
álló egyházi közéletünkre károsan ható consequentiákat. Jelenté-
sem más helyén számolok be arról, hogy — még mintegy egy 
évvel ezelőtt nagy általánosságban értesülvén a rendezés tervbe-
vett iránya felől, élőszóval ismételten is, majdan kidolgozott na-
gyobb memorandum útján írásban is igyekeztem hatni a döntő 
körökre a fizetésrendezés ügyének körültekintő, méltányos meg-
oldása végett, — egész nyíltan kijelentve ismételten is, hogy a 
teljesen normális megoldás mértékéül tekintem a középiskolai taná-
rok javadalmának mérvét és hogy a mint én ismerem a közhan-
gulatot, addig, mig az elérhető fizetés egyelőre legalább 4000 
k.-ban megállapítva nem lesz, a kérdés nyugvóponthoz érni nem 
fog. Végtelenül fájlalom, hogy az elfogadott törvényjavaslatban az 
imént kifejtett törvényes óhajok és felvilágosítások érvényre nem 
jutottak Sőt megdöbbenéssel látom, hogy az ekként történő ren-
dezés nemcsak hogy nem elégíti ki a törvényes igényeket, nem-
csak a lelkészi karra nézve valósággal lealázó módon „rendezi" a 
fizetést, de túlmenve minden megengedett mértéken, ősi evang. 
egyházi autonómiánk legértékesebb kincseit tördeli le közvetett 
úton — elhatározó befolyást biztosítván a mindenkori kormánynak 
egyházközségeink megalakulása, lelkészi állomásaink szervezése és 
megszüntetése tekintetében. Végzetes ballépésnek tartom e tekin-
tetben is, mint általában tapasztalhatjuk ezt újabb időben minden 
hasonló természetú intézkedé?ben, hogy a tervezet, a modalitások 
nem hozatnak nyilvánosságra idejekorán és hogy a leginkább érde-
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kelt tényezőknek nincsen módjukban az idejében való állásfoglalás. 
Jellemző e részben, hogy a mint a tervezet június hó második 
hetében napvilágot látott, a kerület esperesí karával már június hó 
12-én értekezletet tartottam Kakaslomnitzon ez üggyel való foglal-
kozás céljából és az itt létesült megállapodásokat — a melyeket 
egyébiránt az e tárgyban hozandó közgyűlési határozatunk magva-
ként a mélt. és főtiszt kerületi közgyűlés figyelmébe ajánlani 
bátorkodom — épen nyomda alá akartam adni, hogy az értekezlet 
megállapodása értelmében az országgyűlés tagjaihoz juttathassam 
el, midőn alig 5 nappal az értekezlet után a törvényjavaslat a 
képviselőházban már letárgyaltatott és elfogadtatott. Ilyen sietsé-
gekből, titkolózásokból nagy társadalmi osztályok jogos sociális 
törekvéseinek rendezése közmegnyugvást keltő módon nem szület-
hetik. Az igazságnak a nyilvánosság levegője soha nem árthat. A 
hatás — az általános elégedetlenség képében máris jelentkezik. 
Az egyetemes lelkészegyesület báró Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelő úrhoz intézett memoranduma, az esperességek határozatai, 
Gyurátz kartársam püspöki jelentése, a hírlapok közleményei élénk 
tolmácsai annak az általános elégedetlenségnek, megdöbbenésnek, 
sőt fájdalmas megütközésnek, a mely ezen korpótlékszerü rendezés 
nyomán keletkezett. Az a meggyőződésem, íiogy e részben folytatni 
kell a mozgalmat, belevonni a többi felekezetek hasonló képesítésű, 
családi életet élő lelkészi karát is és valamely együttes formában 
teendő lépés útján meggyőzni az illetékes tényezőket arról, hogy 
a rendezésnek ez a módja teljességgel elfogadhatatlan. Az esperesi 
kar megállapodása e tárgyban a következő : 

Az értekezlet megütközéssel arról győződött meg, hogy a 
törvényjavaslat az egyházakra és lelkészekre egyaránt nagy mér-
tékben sérelmes, s azért elhatározta, hogy feliratban a képviselő-
háztól annak megváltoztatását kéri és tiltakozásra szólítja fel a 
többi protestáns egyházkerületeket is. Feliratában az egyház igé-
nyeit alapítványszerü tőkében kívánja biztosítani; fizetésrendezésül 
a lelkészeknek korpótlékokkal 4800 koronáig kiegészítendő 2400 
koronás törzsfizetést kér; a segédlelkészek összes szolgálati évei-
nek beszámítását és a fizetésrendezésnek a hitoktatókra való ki-
terjesztését is óhajtja; a katholikus kongrua tanácsnak biztosított 
jogot egyházunk főhatósága részére is követeli; a 300-nál kevesebb 
lelket számláló egyházak önálló fenntartását az egyház kizárólagos 
jogának tartja; a régebben működő lelkészek szolgálati éveit a 
korpótlék megállapításánál 1898-tól kívánja beszámíttatni; a kor-
pótlékokhoz való hozzájárulástól uj lelkészi állások szervezésénél 
is megkímélni kívánja az egyházat; s nyomatékosan tiltakozik a 
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lelkészi munka értékének és a lelkész tekintélyének a háttérbe 
való szorítással történő leszállítása ellen. 

Nem kevésbé igazságtalannak tartom a felekezeti tanítók 
fizetésrendezéséről alkotott törvény azon rendelkezését, amely ő 
nálok egyfelől államilag kiegészítendő fizetésbe felveszi a kántori 
javadalmazást is, holott .— külön munka külön díjazásra méltó, 
— és másfelől külömbséget tesz a felekezeti és az állami tanítók 
javadalmazásában is, holott — egy azon munka egy azon juta-
lomra méltó. Hazánkban, hol az iskolai feladatot igen nagy rész-
ben, az állam helyett, a felekezetek látják el, — nagyon méltány-
talan dolognak tartom ilyen különbségtételellel szinte kényszerűen 
oda hatni, hogy a legjelesebb tanerők a felekezetektől az állam-
hoz menjenek át A felekezeti tanügy mennél virágzóbb fokra 
emelése ép oly állami érdek, mint magának az állami tanügynek 
virágzása. Ha pedig állami érdek, akkor a megfelelő eszközök 
biztosítása az állam feladata, kötelessége. 

Elsőrendű fontosságú közegyházi ügyet képez továbbá a 
nagygeresdi egyezség revíziójának kérdése is. Hogy e téren a sze-
retetlenségnek és ebből folyó egyoldalú, sőt igazságtalan elbánás-
nak sok fájó tünetével találkoztunk református testvéreink részéről 
— az kétségtelen igaz. Az egyházi lapjainkban felsorolt konkrét 
példák megdöbbentő megvilágításba helyezik némely református 
atyánkfiainak velünk szemben táplált felfogását. Az igazság, sőt a 
béke érdeke ezeken, az egyezség helytelen alkalmazásából folyólag 
egyenetlenségekkel telített helyeken valóban azt diktálná: inkább 
szakittassék szét minden egyezségi okirat, mint hogy annak egy-
oldalú, helytelen magyarázatából folytonos sérelmek, zavarok, vi-
szályok, perek, kölcsönös féltékenykedések és ellenségeskedések 
származzanak. 

De fontoljuk meg jól — mélt. és főtiszt. Egyházkerületi köz-
gyűlés — hogy a nagy elvi, összetartozandósági kapcsolatot je-
lentő, a századok folyamán a két protestáns egyház testvéri kap-
csolatának szinte históriai symbolumává fejlődött egyezséggel szem-
ben, az egyes esetek általánosításával a teljes negatio, a teljes 
szakítás terére lépni mégis annyit jelentene, mint — a közös prot. 
bizottságon kívül - összetörni az egyetlen intézményes alkotást, 
lerombolni az egyetlen várat, a melynek falain belől az egy törzs-
ről fakadt két hajtás egymást egymáshoz tartozónak felismerje, el-
ismerje. Hogy hazai közviszonyaink szerint mennyire véghetetlenül 
fontos volna protestáns egyházi szempontból ép ugy, mint nem-
zeti szempontból is a protestáns egyházak mennél szorosabb, 
mennél bensőbb összetartása: ' ez oly általános tudat és érzés a 
protestáns szívekben, hogy végzetes ballépésnek és protestáns 
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egyházi szempontból egyenesen bűnnek tartanám az összetartó 
kapcsok szándékos lazítását. Sőt tovább megyek. Nekem meg-
győződésem — és épen ennek hatása alatt igyekeztem azon, hogy 
a protestáns püspökök közös tanácskozásokra bizonyos állandósí-
tott időpontokban összegyűljenek, — meggyőződésem, hogy minden 
erővel igyekeznünk kell nemcsak a hazai, de még a külföldi pro-
testáns körökkel is keresni és ápolni az összeköttetés, a folytonos 
kölcsönös érintkezés szálait, mert ennek a hazai közegyházi élet 
fellendítésére csak jótékony, áldásos hatása lehet! Hogy ne volna 
tehát apáinktól öröklött testvéries, protestáns érzésünk ápolása 
szent kötelesség épen református atyánkfiaival szemben ? Ha kö-
zöttök akadnak és megengedem, akadnak sokan, akik velünk szem-
ben akár jogszabályok áthágásával, akár — a „tót lutheránusok" 
iránt nyilvánított tréfálkozó hajlamaikkal, akár a „se felette, sé 
alatta" épen velünk szemben végtelen rövidlátásra valló alkalma-
zásával, akár némely gyülekezetben térítési hajlamaikkal igazság-
talanoknak bizonyulnak, — azt tudjuk be keresztyény evangéliumi 
lelkülettel az egyes ember gyarlóságának, tájékozatlanságának, 
rövidlátásának, elmaradottságának, — de az egész református 
testvéregyház egyeteméről tegyünk fel annyi emelkedettséget, ko-
molyságot és igazságérzetet, hogy mindezektől a gyarlóságoktól 
távol maradni óhajt. Ha pedig e feltevés kötelezett, akkor a nagy-
gerezsdi egyezséget a maga egészében elvetnünk nem szabad. 
Igen is, revideálni kell azt. És a revisió iránya nem lehet más, 
az én meggyőződésem szerint, mint a mindkét protestáns egyház 
közgondolkosásának alapvonásait képező szabad társulás, szabad 
szerződés alapjára való helyezkedés. A hol a két rendbeli hívek egy 
közösségben kívánnak élni, ám Isten nevében kössenek erre nézve 
egymással a helyi viszonyokhoz mért, a saját egyházi hatóságaik 
által jóváhagyott, a saját egyetemök által bármikor felmondható, 
az anyagi szolgáltatások terén saját körzetükre illetékes járásbíró-
ság palladiuma alá helyezkedő szerződéses megállapodásokat. 

Ezeknek elvi kijelentése való nézetem szerint az egyezségbe, 
ez felel meg a mindenütt más-más alakulatot öltő gyakorlati élet-
nek és ez szünteti meg a két egyház egyeteme között az egyezség 
miatt sok szent és nagy közös érdekre is károsan kiható egye-
netlenségeket. 

Ugyancsak egyetemes érdekűnek tekintem az uj egyetemes 
Agenda szerkesztésének ügyét is. Több bizottsági ülésen tanács-
kozva e fontos kérdésről, megállapodtunk abban, hogy az Agenda 
magyar nyelvű részét, tehát a legáltalánosabb használatra számot-
tartható részét én szerkesztem meg. A felhívást szét is küldtem s 
bizonyos mérvű anyaggal már is rendelkezem. Azonban én oly 
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nagyfontosságunak tartom azt a kérdést, hogy az'uj magyar Agenda, 
ha már dolgozunk és költünk reá, lehetőleg minden gyakorlati 
szükségletet kielégítsen, hogy a mű teljes elkészítésére a reformátió 
400 éves évfordulójáig halasztást, a beosztásra nézve pedig sza-
bad kezet kell kérnem. Meggyőződésem ugyanis, hogy a lehetőleg 
minden elképzelhető funktióra kiterjedő, a gyakrabban előforduló 
eljárásokra lehetőleg több mintát tartalmazó anyag legalább is a 
következő három, vagy négy külön-külön kötetben lesz feldolgo-
zandó. /. kötet. Hétköznapi templomi istenitisztelek és cselekvények. 
(Hétköznapi reggeli istenitiszteletek leirása. Három hétre szóló reg-
geli istenitiszteleti imák. Keresztelés, egyházkelő nő avatása. Es-
ketés. Imák a betegekért, csapások elhárításáért stb.) II. kötet. 
Vasárnapi és ünnepi templomi istenitiszteletek és cselekvények. 
(Leirása az istenitiszteletnek a) teljes, b) szűkebb liturgiával; anti-
fónák, collecták, textusok, áldási formulák; szuszpiriumok, szószéki 
imák, betegekért, csapások elhárítása stb.) vonatkozó könyörgések, 
úrvacsorai és confirmátiói szertartás. III. kötet. Templomon kiviili 
rendes cselekvények. Keresztelés, egyházkelő nő avatása a háznál, 
betegek számára úrvacsora kiszolgáltatása, fogházi istenitisztelet, 
temetési szertartások, alapigék, beszédvázlatok és imák. IV. kötet. 
Rendkívüli cselekvények Közgyűléseket megelőző istenitiszteleken 
mondandó imák, lelkészek úrvacsorája, templom, iskola, harang, 
temető, lelkész, felügyelő, presbyter-avató és iktató istenitiszteletek, 
alapigék, beszédvázlatok, imák, eskü vagy fogadalom minták, val-
lásos estélyek, gyermekistenitiszteletek stb. leírása és imaanyaga. 

E négy kötet közül a két utolsó esetleg egy kötetben is meg-
jelenhetne, bár nézetem szerint a kivitel aestheticai szempontjai 
megkövetelik, hogy egy-egy kötet ne legyen túlságos terjedelmű 
A gyűjtemény számitásom szerint legalább 50 nyomtatott ívre 
terjedne, mintegy 10.000 korona költséget, befektetést igényelne 
és négy kötetben 1000 példányban kiállítva, kötetenként 5 K-val 
volna árúba bocsátható. E tervezetet főként lelkésztársaim tájékoz-
tatására és esetleges hozzászólás [céljából hoztam nyilvánosságra, 
nemkülönben azért is, hogy ez úton is kérjem egyházkerületünk 
munkáslelkészi karát a közreműködésre. 

Ugyancsak a lelkészek tevékenységére, komoly belmissziói 
törekvéseikre és lelkésztestvéri hűséges odaadásukra appelál a múlt 
évi egyetemes közgyűlés alkalmával megalakult magyarhoni evan-
gélikus lelkészegyesület. A mélt. és főtiszt, egyházkerületi közgyű-
lés előtt nem kell bővebben fejtegetnem, hogy épen a lelkészi 
kartól akkor, a mikor ilyenféle külön alakulatba megy belé, távol 
áll egyoldalú, sociális izü célok szolgálata, mert evang. lelkészi 
karunk egyetemének emelkedett gondolkozása, önzetlen fáradozása 
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a haza és az egyház közjaváért mindig útjában állott és fog is 
állani az extrémek szolgálatának. De viszont e kerület lelkészi 
kara előtt sem kell fejtegetnem, hogy az egyesülésben, a tömörü-
lésben rejlő erő alkalmát kihasználatlanul hagyni, az egyesületbe 
be nem lépni voltakép az egyes lelkésznek önmaga ellen való 
vétkezésével egyértelmű. A református lelkészegyesület kalvineuma, 
behmissiói ünnepélyeik áldásos kihatása és anyagiakban is fényes 
sikere, az ő számos alkotásaik és életrevaló egyházépítő terveik 
lebegjenek szemeink előtt, a mikor e kérdésben áliást kell foglal-
nunk. Hiszem és remélem, hogy épen evang. Sionunk veszélyez-
tetett bástyáinak a megszilárdításával fog járni, ha az országos 
evang. lelkészegyesület munkájából is lelkes szívvel vesszük ki 
részünket. 

Milyen tág tere kínálkozik e lelkészegyesületi működésnek 
például egyes közegyházi érdekű, nagyobb fontosságú feladatok 
megoldásának közmegnyugvásra leendő előkészítésében. Nem hivat-
kozom egyébre, mint a reformátió 400 éves évfordulójával kap-
csolatosan rendezendő ünnepély és létesítendő alkotás ügyére. 
Dacára annak, hogy az egyetemes egyház már kétízben is határo-
zott e kérdésben és dacára annak, hogy e nagy fontosságú évfor-
dulótól már alig négy év választ el minket, még sem általános 
rokonszenvet kiváltó alkotás tervével, sem a ritka ünnepély és az 
országos esemény megörökítésének jelentőségéhez méltó gyűjtés-
sel, de még csak az országos ünnepély körvonalaival sem rendel-
kezünk. Ujabban ugyan felmerült a terve — s úgylátom, ez kezdi 
is meghódítani a szíveket — egy egyetemes gyakorlati theológiai 
szeminárium felállításának. Magam részéről e gondolatot nemcsak 
egészségesnek találom, de talán nem követek el indiscrétiót, ha 
kijelentem; hogy e gondolatnak magánkörü beszélgetéseim folya-
mán már évek óta igyekszem híveket szerezni. Én ugyanis az 
ujabb lelkészi generátió gyakorlati kiképzésében látok bizonyos 
hiányt, a melynek oka ne?n a tanárok arravalóságának vagy tudo-
mányos képzettségöknek hiányosságában van, — e téren én vol-
nék az utolsó, a ki kifogást akarnék emelni érdemes theológiai 
akadémiai tanáraink ellen, — de a képzés rendszerében, a tan-
tervben, a tárgyak csoportosításában és az akadémiákkal szemben 
támasztott tudományos követelményekben keresendő. Theologiai 
akadémiai képzési rendszerünk — és ez állandó vita tárgya le-
hetne, bár a theológiai tudomány képviselői szerint vitán felül áll 
és helyesen van igy — közhit szerint egyoldalúan tudományos, 
elméleti. Mivel a dolog természete szerint ez irányzaton változtatni 
alig lehet, felmerül a szüksége oly intézmény alkotásának, a mely 
az elméleti alapon tovább építsen, az egyházi életet a maga gyakor-
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lati szükségeivel, gyakorlati jelenségeivel és feladataival és egy* 
úttal a gyakorlatias megoldás módozalaiba való beleneveléssel 
foglalkoztassa theológusainkat, tájékoztassa őket a beimissió egyre 
nagyobb jelentőségű munkaköréről, gyakorolja őket az istenitiszte-
leti nyelvekben, a társadalmi fellépés kellékeivel szemben is adjon 
nekik útmutatásokat és a sociális kérdés tekintetében is ismerete-
ket: rövidre fogva gyakorlatias alapon neveljen a tudományosan 
már kellőleg képzett theológusokból az életbe való kibocsátás 
előtt lelkipásztorokat. 

Ilyen intézet létesítése és kimondása annak, hogy ennek 
látogatása nélkül hazánkban lelkészi állásra senki nem képesíthető, 
rendkívül fontos és nagyszabású cselekmény volna és én csak 
örvendenék, ha akár a reformátió 400 éves fordulóján, akár ennél 
hamarább ez alkotás alapköveit letennők. 

De nézetem szerint megfontolandó volna az a kérdés, hogy 
hol létesítsünk ilyen szemináriumot? Figyelembe jönnek a theoló-
giai akadémiák székhelyei, nagyobb, több, — országos tekintéllyel 
biró lelkész működési helyét képező gyülekezetek — és maga a 
főváros. Nézetem szerint az egyes gyülekezetek által teendő aján-
latok mérlegelésével fogja e kérdést egyetemes egyházunk a leg-
célszerűbben megoldhatni. 

Ám ezzel összefüggésben legyen szabad felhívnom a mélt. 
;és főtiszt, egyházkerületi közgyűlés nagybecsű figyelmét egy ki-
egészítő alkotás szükségére. Németországban, Angliában, Hollandiá-
ban, szóval ama protestáns államokban, a hol a belmissiói mun-
kásság áldásosán ható evangéliumi szeretetintézményekben gazdag, 
régen létesültek már u. n. diakonusképző-intézetek, amelyeknek 
rendeltetése oly szerény igényű és mégis lelkes segédmunkásokat 
nevelnek a lelkészek mellé, a kik aztán a gyülekezetekben a hit-
oktatással, irodai és functiói teendőkkel megterhelt lelkész fel-
ügyelete és ellenőrzése mellett az ő megbizottaiként a gyülekezeti 
szegények, betegek, hitben ingadozók, alkoholismus, vagy más 
nagyobb bűnök rabjai, viszálykodó felek stb. — és az egyház 
belmissiói tevékenysége között mintegy eleven összekötő kapcsot 
képezzenek, állandó közvetítőkként, segédmunkásokként működjenek. 
Hogy e diakónusok munkája milyen áldásos, mi sem mutatja 
jobban, mint hogy a protestáns külföldön alig van nagyobb 
városi, sőt falusi egyház, a hol ilyen diakónusok nagyobb számmal 
ne volnának alkalmazva és ne bizonyúlnának a lelkészek kitűnő 
segédcsapatának főként az alkoholisták, sectárius hajlamúak és 
egyéb túlzások rabjaival szemben. 

Nézetem szerint a reformátió 400 éves évfordulójára egyház-
kerületünk ilyen alkotás létesítésével nagyobb anyagi megerőltetés 
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nélkül is múltjához és jelenéhez méltóan számolhatna be köz-
egyházunknak. Módomban van tisztelettel jelenteni, hogy Nyír-
egyháza városának és az ottani evang. egyháznak vezető férfiaival 
való megbeszélések eredményeként számíthatunk oly anyagi és 
szellemi hozzájárulásra, a melyhez képest a továbbiak jelentékeny 
teherként nem nehezednének kerületünk háztartására. Szerény kez-
detből pedig, körültekintő vezetéssel, Isten segedelmével kinőhet 
még igen jelentős és áldásos alkotás. Ajánlom ez eszmét a mélt. 
és főtiszt. Egyházkerületi közgyűlés nagybecsű figyelmébe. 

Hogy egyébként a belmissió és általában az egyház megerő-
sítésének gondolatkörével való foglalkozásra alkalmat adjak, az 
országos evang. lelkészegyesület esperességi és kerületi köreinek, 
a következő kérdéseket tűztem ki tárgyalásra : 

1. Hogy teljesiti helyesen a közegyház a maga törvényhozói 
feladatait ? 

2. Mire indítsanak minket a reversalis-statisztika reánk nézve 
kedvezőtlen eredményei a szórványokban és a gyülekezetekben ? 

3. Helyes-e az épitő iratok, templomi beszédek, bibliai elmél-
kedések árusítása a nyilvános istentiszteletek végén a templomok 
kapujában ? 

4. A német jezsuita-törvény és a magyar katholikus autonó-
mia kérdéseiben mi az evang. lelkész elvi álláspontja ? 

5. Helyes-e, és ha igen, mi módon volna megvalósítandó a 
protestáns világszövetség eszméje ? 

6. Mi módon volna biztositható, hogy egyetlen irodalmi tár-
saságunk, a Luthertársaság 

a) eredményesebb munkát végezhessen, 
b) összes egyházközségeinkben maga iránt érdeklődést, kiad-

ványai számára kelendőséget biztosítson. 
c) a hivatalos egyház támogatását nyerje meg tankönyvkiadói 

és iskolai könyvtári vállalatai számára ? 
7. Milyen természetű egyházfegyelmi intézkedések volnának 

szükségesek ahoz, hogy az egyház létérdekét képező belmissiói 
törekvések ápolásában, az idevonatkozó munkálkodásban, közremű-
ködésben egyházközségi, esperességi, keiületi és egyetemes foko-
zatokon az összes egyházi és világi tényezők, (presbyterek, lelké-
szek, felügyelők, esperesek, esperességi felügyelők, püspökök, ke-
rületi és egyetemes felügyelők) részvétele intézményesen biztosit-
tassék ? 

8. Nincsenek-e jelenlegi egyházszervezetünkben hibák és 
fogyatkozások, a melyek miatt a magyarhoni ág. h. ev egyetemes 
egyház szervezetének gyökeres átdolgozása volna kívánatos, — és 
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ha igen, mire, mily szervezeti hiányok és hiábák elenyésztetésére 
irányuljon e gyökeres átdolgozás? 

Egyetemes érdekű feladataink közül végre jelentőség dolgá-
ban kiemelkedik a zsinat tartása. Ritka kérdésben alakult át a 
közvélemény rövid idő alatt annyira — mint épen a zsinat tartá-
sának kérdésében. Ugyanaz a tábor, a mely évek hosszú sora óta 
követelte az egyházi alkotmány revisióját és evégre zsinat tartá-
sát — ma már nem lelkesedik a küszöbön levő zsinat megtartá-
sáért. A közkézen forgó előmunkálatok nem elégítették ki a vára-
kozást a megtartandó zsinattól várható alkotások tekintetében. Az 
I . és I I . rész revisiójának kikapcsolása a tárgyalási anyag köréből, 
a szervezeti, belmissiói, állami hozzájárulási, lelkészfizetési, sőt 
jórészben a háztartási reformok gondolatának hiánya, az iskola-
ügy és az egyházak legvariánsabb forrásokból sokszor elaprózódó, 
elforgácsolódó módon, rendszertelenül történő segélyezése ügyének 
stagnálása azt a ma már uralkodó véleményt honosította meg az 
egyház egyetemében, hogy a tervezett kevéssé jelentékeny módo-
sításokért leendő zsinattartással ugyan nagy kár időt, költséget és 
nyugalmat pazarolni. Azt igenis érezzük mindannyian, hogy köz-
egyházunk szervezetének módosítása körül, a jogok és kötelessé-
gek, a hatáskörök és felelősség kérdésében nemcsak lehetne, de 
kellene valami oly mélyreható reformot alkotni, a mely az egyház 
hatóság képviselőinek módot adjon a kötelességek teljesítésének 
ellenőrzésére, a mulasztások megtorlására, az autonomikus hatás-
kör tiszteletben tartása mellett olyan intézkedésekre, a melyek lehe-
tetlenné tegyék a kötelességek elmulasztását az autonómia védel-
mének címe alá rejteni; mélyreható reformra érett meg a lelkészi 
híványok kérdése úgy a javadalmi, mint a kötelességekről szóló 
rész tekintetében ; reformra érett a közigazgatás a maga mondha-
tatlan nehézkességével, sokszor lassúságával, egyes pontjaiban 
kicsinyességével, költségességével ; reformra érett az állami hoz-
zájárulással kapcsolatosan az egyház és állam jogviszonya; reformra 
érett a belmissió ügyének országos rendezése, a theológiai képzés 
gyakorlati kiépítése, az egyházak adózási és segélyeztetési viszo-
nyai. Mindez szükségessé teszi egy zsinat tartását, de nem a je-
lenlegi előmunkálatokkal. Ha tehát egy, a magyar király ő Felsé-
géhez felterjesztendő külön kérvénnyel engedélyt kap az egyetemes 
egyház arra, hogy az összehívásra engedélyezett s igy a folyó év-
ben megnyitni kötelezett zsinat tárgyalási anyaga körébe a fent 
röviden megérintett ügyeket is belevonhassa, és ha az ekként 
megnyíló zsinat kimondja, hogy az ujabb törvényjavaslatok elké-
szítéséig és az egyházegyetem összes érdekelt tényezőinek hozzá-
járulásáig a zsinatot elnapolja: akkor lehet reményünk egészséges 
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alkotások létesítésére, a melyeket emelkedett evangelikus gondol-
kozás, egyházszeretet, tárgyilagos igazságérzet, az egyház méltó-
ságának megóvása és jövendő fejlődésének a korszerűség követel-
ményei szerint szilárd alapokra .helyezésének törekvése leng át. 
Adja Isten, hogy így legyen! Egyébként az egyetemes felügyelő úr 
63/1913. sz. értesítése szerint ő Felsége engedélyezvén a f. évben 
a zsinat megtartását, — 2047. sz. körlevelemben intézkedtem a 
zsinati képviselők szabályszerű megválasztása iránt s a hozzám 
beküldött jelentések alapján tisztelettel jelentem, hogy az összes 
egyházmegyék és szavazatra jogosult iskolák, nemkülömben az 
egyházkerület tanítói beadták szavazaitaikat. A közép és főiskolák 
tanárképviselőjére és az egyházkerület tanítói karának képviselőjére 
beadott szavazatok a jelen közgyűlés alkalmából fognak felbon-
tatni és kihirdettetni. 

Egyházkerületünk kötelékében a szepesváraljai egyháznak a 
jövő évben nevezetes évfordulót lesz módjában megünnepelni. 
Értem a szepesváraljai zsinat 300 éves évfordulóját. Méltó, hogy 
ez ünneplésre már most előkészüljünk Helyénvalónak gondoltam 
ezt az ünneplési alkalmat a lehetőség korlátai között az egyház-
kerületi közgyűléssel összekapcsolni. S azért puhatolóztam a ne-
mes iglói egyháznál, nem volna-e lehetséges jövő évi közgyűlé-
sünket ott megtartani s onnan azután a szepesváraljai zsinat év-
forduló ünnepélyére a kerületi közgyűlés vendégeivel együtt át-
menni Szepesváraljára. A mennyiben a válasz az iglói egyház szíves 
vendégszeretetéből kifolyólag kedvező, mi sem áll immár útjában 
annak, hogy az ünnepélyt országos keretek közt, a nagy történeim: 
ténynek megfelelő méltó formában megtartsuk. A megfelelő napi-
rendi pont alatt leszek bátor erre nézve konkrét javaslatot elő-
terjeszteni. 

Mielőtt a püspöki hivatal és a kerületi közéleti tevékenységről 
részletesebben beszámolnék, kötelességem a fontosabb személy: 
változásokról megemlékezni. 

Közegyházunkat számos jelesünk halála ejtette gyászba. Ig) 
m. é. december 20-án vesztettük el a dunáninneni egyházkerülei 
évtizedeken át kiváló szolgálatokat teljesített felügyelőjét Laszkáry 
Gyulát. A halála felett érzett közfájdalomban bennső részvétté 
vettem részt. A gyászszertartáson — melyre személyesen azér 
nem mehettem, mivel távirati kérdésem dacára a temetés helyérő 
és idejéről csak a temetés napjának délelőttjén kaptam értesítést 
— Budapesten Molnár Viktor esperességi felügyelőt, Romhánybar 
Gyürky Pál főesperest és Kemény Lajos egyházkerületi jegyzőt, c 
Pozsonyban az egyházkerület részéről tartott emlékünnepélyen Ze-
lenka Lajos kerületi főjegyzőt kértem fel kerületünk képviseletére 
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Elvesztettük Egyházkerületünk évtizedeken át büszkeségét, 
kiváló világi főjegyzőjét, a legutolsó zsinat nagy tudományu tör-
vényelőkészítőjét, dr. Markó Sándort is. Épen hivatalos utón, 
Miskolczon tartózkodtunk, midőn halála híre hozzánk eljutott. Élete 
utolsó szakában ugyan nem vett részt kerületünk közéletében, de 
évtizedes szolgálatainak, -kiváló alkotásainak emléke kitörölhetet-
lenül ott fog élni a mi hálás szíveinkben. 

Közegyházunk távozó jeleseinek sorában ugyancsak meg kell 
emlékeznem Löw Fülöpnek, a dunántuli kerület gyámintézeti elnö-
kének m. é. november hó 15-én történt elhunytáról Szerető lénye, 
a mely a szeretet munkájának gyakorlása közben nem az egyház-
kerületi hovatartozandóságot, de a könyörületre hívó sebek és 
veszteségek mérvét vette irányadónak s a mely a külföld protes-
táns világában is igyekezett az egész hazai evang. egyháznak 
gyámolító barátokat szerezni, megérdemli tőlünk, hogy pár hála-
könnyel áldozzunk emlékének. 

F. é. február hó 17-én hunyt el Topscher György, az iglói 
egyház tiszteletbeli felügyelője, április hó 27-én pedig dr. Tátray 
Gergely, a késmárki egyházközség és lýceum volt, majdan ez utób-
binak tiszteletbeli felügyelője. Elköltözésükkel megkevesbedett ér-
demdús Nesztoraink száma, a kiknek életalkonyát az egyházzal 
szemben is lerótt kötelesség tudatának fénye joggal aranyozta meg. 

Az eperjesi kollégium föntartó hatósága kegyeletes szívvel 
adott arról értesítést, hogy Éles Henrik, a kollégium egyik leg-
nagyobb jóltevője, a budapesti egyház presbytere október hó 20-án 
elhunyt. Fáradhatatlan munkával szerzett tekintélyes vagyonának 
általános örökösévé kollégiumunkat tette, s ez által ősi pártfogóink 
fényes névsorába iktatta a nevét. Áldjuk az ő emlékezetét is. 

E helyütt említem meg, hogy benső részvétemet fejeztem ki 
Boross János nyug. nagykárolyi, Zimmermann Andor gölnicbányai 
lelkészek, Koller Károly nyug. késmárki lyceumi tanár, dr. Nagy 
Dezső egyetemes ref. conventi ügyész, és a kerület számos egy-
házának nagylelkű jóltevője, a magyar Maecenások világából fenn-
költ, nemes gondolkozásánál és fejedelmi bőkezűségénél fogva egy 
egész fejjel kimagasló áldott lelkű főúr, gróf Andrássy Dénes el-
hunyta felett, akinek sírdombjához kerületünk kegyelete épűgy el 
fog zarándokolni, mint a hogy elmentünk hozzá életében hálaifa-
tainkkal egy-egy nagylelkű, egyházsegítő adománya után. Kifejez-
tem részvétemet atyai gyászában Dr. Szlávik Mátyásnak a Theol. 
Otthon felügyelő tanárának is, a ki a folyó év elején élete tavasz-
korában álló leányát vesztette el. 

Veszteség érte kerületi közgyűlésünket és közéletünket Székely 
Gyula tátraaljai főesperes nyugalombavonulásával is. Évtizedeken 
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át megszoktuk az ő patriarchalis alakját, meleg érdeklődését, buzgó 
részvételét közgyűlésünk zöld asztalánál, esperességében pedig a 
fáradhatatlan ügybuzgóságnak, komoly igazságszeretetnek atyai 
bölcsességgel párosult vezéri munkáját. A midőn sajnálattal veszünk 
búcsút tőle, egyúttal örömmel látjuk a méltán kiérdemelt elisme-
résnek híven szolgált esperessége részéről abban történt megnyil-
vánulását, hogy őt tiszteletbeli főesperesévé választotta. Életalko-
nyán legyen vele az Úr kegyelme! Teendőit ideiglenesen Kallath 
Károly szepestótfalusi lelkész, esperességi főjegyző látja el. 

A késmárki lyceumban Karátsony Zsigmond lemondásával 
megürült igazgatói állásra a peres ügyek lefolyásáig ideiglenesen 
Bruckner Károlyt alkalmazta a főgimnáziumi tanács. Legyen mű-
ködésén Isten áldása, s fakadjon ennek nyomán a sokat hányatott 
ősi lýceum életére békés fejlődés korszaka. 

Kerületünk képviseletében alkalmam nyilt jóleső, meleg üd-
vözletek kifejezésére is. így üdvözöltem Dr. Baksay Sándort, a 
dunatnelléki ref. egyházkerület püspökét a Ferencz Józsefrend nagy-
keresztjével történt kitüntetése alkalmából. Meleg üdvözlettel for-
dultam a dunántúli egyházkerület mult évi augusztus hó 28-án 
beiktatott uj felügyelője, Dr. Berzsenyi Jenőhöz. Az iránta ritka 
egyértelműséggel megnyilvánult bizalom, valamint beiktatási ünne-
pélyén tett nyilatkozatai kezességet adnak arra, hogy az Ihászok 
és Vésseyek minden tekintetben méltó utódot kaptak az ő szemé-
lyében. Beiktatási ünnepélyén való megjelenésre kerületünk képvi-
seletében Materny Lajos főesperest kértem fel, aki e megbízatást 
készséggel teljesíteni szíves volt. Üdvözöltem továbbá Beniczky 
Árpádot, a dunáninneni egyházkerület felügyelőjévé történt meg-
választatása alkalmából és egyúttal résztvettem beiktatási ünnepé-
lyén. Üdvözöltem Kubinyi Géza gömöri esperességi felügyelőt 
Gömör- és Kishontvármegye főispánjává történt kineveztetése, 
Tahy József eperjesi collégiumi felügyelőt a vaskoronarenddel tör-
tént kitüntetése, Radwány Istvánt 80 éves születésnapi ünnepsége 
és a miskolczi egyház örökös tiszteletbeli felügyelőjéül, Dr. Tátray 
Ödönt a késmárki lýceum felügyelőjeül történt megválasztatása, 
Dr. Zelenka Lajos kerületi főjegyzőnket budapesti kir. Ítélőtáblai 
biróvá történt kineveztetése, Csengey Gusztáv theol. akad. tanárt 
50 éves írói jubileuma, Dr. Wágner Géza egyetemes tanügyi bi-
zottsági elnököt, a budapesti esperesség felügyelőjét 50 éves egy-
házszolgálati jubileuma, Lichtenstein Lászlót a nagymultu miskolczi 
egyház élére nagy emlékű elődök után felügyelőül történt beikta-
tása, Hidasi Sándor ungvári másodfelügyelőt kir. tanácsosi cím-
mel történt kitüntetése, Szent-Iványi Józsefet a sárosi esperesség 
felügyelőjévé történt megválasztatása alkalmából. 

Úrömalkalmak. 
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Tisztelettel javaslom, méltóztassék ez üdvözléseknek a mélt. 
és főtiszt Egyházkerületi közgyűlésnek külön határozattal jegyző-
könyvileg is kifejezést adni, azokat pedig, akiket kerületünk vesz-
tesége mint hozzátartozókat közvetlenül érint, fájdalomteljes rész-
vétéről biztosítani s az elhunyt jelesek emlékezetét jegyzőkönyvünk-
ben megörökíteni. 

Jelentem továbbá, hogy az egyházkerületünk közgyűlése 
nevében a múlt év folyamán kifejezett részvétsorokért és üdvözle-
tekért dr. Baltik Frigyes püspök, dr. Zsilinszky Mihály volt kerületi 
felügyelő, a Sztehló-család és Csengey Gusztáv theol. akad. tanár 
köszönő-iratot intéztek a mélt. és főtiszt, egyházkerületi közgyűlés-
hez és hogy boldogúlt, áldott emlékű elődöm, Zelenka Pál püspök 
miskolczi síremlékére megindított gyűjtés az egyházkerületben 
2512.44 koronát, a miskolczi egyházban 824.29 koronát eredmé-
nyezett, mihez képest most már megtesszük a lépéseket az em-
lékmű beszerzésére és annak ünnepélyes elhelyezésére. 

Reátérve a részletes beszámolásra, van szerencsém tisztelettel 
jelenteni, hogy 

R é s z t v e t t e m : 
1912. július 18-án Miskolczon, kerületi jegyzőkönyvet hitelesítő 

bizottsági ülésen, 
1912. július 23-án Budapesten a minisztériumban a lelkészi 

fizetésrendezés ügyében tárgyalva, 
1912. augusztus 23-án távirati üdvözléssel a „Magyarhoni kül-

missiói egyesület" Poprádon tartott köz-
gyűlésén, 

1812. szept. 12—13. Budapesten az egyetemes nyugdíjbízottsági 
ülésen, 

1912. szept. 12—13. Budapesten a minisztériumban kerületi köz-
ügyekről tárgyalva, 

1912. szept. 15—16 — 17. Eperjesen theológiai szakvizsgálaton és 
lelkészképesítő vizsgálaton, egyúttal a „Theol. 
Otthon" beható megszemlélésével, 

1912. szept. 21—22. Pápán az egyetemes gyámintézet közgyűlésén, 
1912. október 9-én Miskolczon a kerületi törvényszék ülésén, 
1912. október 12 — 13. Lőcsén a Luthertársaság közgyűlésén, 
1912. október 14. Budapesten az egyet, nyugdíjbizottság ülésén, 
1912 október 15-én Budapesten püspöki conferentián és a mi-

nisztériumban küldöttségben, az új Agenda-
szerkesztő bizottságában, 

1912. október 19—20. Eperjesen Csengey Gusztáv írói jubileumán, 
1912. október 26—27. Eperjesen a polgári leányiskola felevató 
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ünnepélyen, holott is az ünnepi imát és 
áldást mondottam, 
Budapesten, az egyetemes adóalapi bizottság 
ülésén, 
Budapesten egyetemes pénzügyi és jogügyi 
bizottsági ülésen, 
Budapesten egyetemes tanügyi és jogügyi 
bizottsági ülésen, 
Budapesten, egyetemes zsinati bizottsági 
ülésen, 
Budapesten egyetemes theol. akad. bizottsági 
ülésen, 
és az egyetemes közgyűlés előértekezletén, 

1912. november 6 — 7 - 8 — 9 Budapesten egyetemes közgyűlésen, 
1912. november 16—17 Nagybányán, holott is a tiszavidéki espe-

resség lelkészeinek közreműködésével fel-
avattam az új templomot, 

1913. január 19—20. Budapesten az országos evang. lelkészegye-
sület választmányi ülésén, 

1913. január 19—20. Budapesten egyet, nyugdíjbizottsági ülésen, 
püspöki conferentián, 
a minisztériumban az eperjesi tanítóképző 
építkezési államsegélye tárgyában tanácskozva, 

1913. január 28—29. Eperjesen Terényi György és Moravcsik Jenő 
végzett hittanhallgatók szakvizsgáján, lelkészi 
vizsgáján, s egyúttal ez utóbbit lelkésszé 
avatva, 
Ugyanekkor helyszíni szemlén az állami tanító-
képzőben és a theologiai akadémia, valamint 
a tanítóképző átalakított helyiségeiben, 

1913. február 12—13. Budapesten püspöki conferentián, 
egyházkerületi elnökségek értekezletén, 
egyetemes nyugdíjbizottsági ülésen, 

1913. február 14-én Budapesten egyetemes jog- és pénzügyi 
bizottsági ülésen, 

1913. február 22—23. Ungvárott az ottani társadalom köréből jött 
felkérés folytán felolvasást tartva, s másnap 
délelőtt az istenitiszteleten buzdító szózatot 
intézve a templomépítés előtt álló hívekhez, 

1913. március 12 —13. Budapesten a két prot. egyház püspökeinek 
együttes conferentiáján és az újonnan ki-
nevezett vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Jankovich Béla előtti bemutatkozó tisztelgésen, 

1912. október 29. 

1912. november 2. 

1912. november 3. 

1912. november 4. 

1912. november 5. 
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1913. március 1 4 - 1 5 . Budapesten egyetemes lelkészalapi bizott-
sági ülésen, a korpótlék folyósítása érde-
kében, 

1913. április 22—23. Budapesten az eperjesi I. egyház küldöttsé-
gével a polgári leányiskola építkezési állam-
segélye ügyében a minisztériumban, 

1913. április 2 4 - 2 5 . Budapesten egyetemes nyugdij-bizottsági 
ülésen, 

1913. április 24—25. Budapesten egyetemes közös prot. bizottsági 
ülésen, 

1913. április 24 25. Budapesten Baldácsy bizottsági ülésen, 
1913. május 6—8. Pozsonyban Beniczky Árpád egyházkerületi 

felügyelő beiktatási ünnepélyén, 
1913. május 15—16. Budapesten egyetemes zsinati és nyugdij-

bizottsági ülésen, 
1913. május 18. junius 11-ig a liptói esperesség egyházainak 

canonica visitátióján, 
1913. junius 12. Kakaslomnitzon az egyházkerület főespereseinek 

értekezletén, 
1913. junius 18—21. Eperjesen a lelkészjelöltek szak- és papi 

vizsgáján, 
1913. junius 22. Miskolczon 7 lelkészjelölt felavatásán, 
1913. julius 6 Rimakokován, melynek uj templomát a kishonti 

lelkészek közreműködésével felavattam. 

I n t é z k e d é s e k . 
1. Kisvárdán az ottani áll. főgimnáziumnál a vallástanitással 

Krémusz Róbert ottani áll. főgimnáziumi ev. tanárt biztam meg, 
ki ezen munkájáért 100 K tiszteletdíjat kap az államtól. Az ottani 
polgári fiu • és leány és elemi iskolásokat pedig Werner Gyula áll. 
polgári iskolai igazgató, egyházunk híve oktatja. 

2. Törvényszéki ülés egy ízben- tartatott október hó 9-én a 
pribylinai lelkészi állás ügyében. 

3. Az engedélyezetlen tankönyvek kiküszöbölése végett fel-
hívtam a főesperes urakat, hogy amennyiben némely iskolában 
még ilyen tankönyvekből tanítanának, azokban a jövő tanév elejétől 
az egyetem által is engedélyezett tankönyveket használják. 

4. Rozsonday József püspöki missionárius október hó 1-én. 
mivel Székelyzsomborban lelkésszé választatott, helyét elhagyta, 
Utódja Vietórisz László Pürkereczre választatván meg lelkészül, 
állásáról leköszönt és eltávozott. Helyére püspöki missionáriusul-
ideiglenesen Matyuga Kamillt alkalmaztam, őt felavattam s 1913 
évi julius hó 1-től működik ideiglenesen. 
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5. Templomszentelés volt Nandráson, hol a felavatást Terray 
Gyula főesperes ur végezte, Nagybányán és Rimakokován magam 
jelentem meg, Feketehegyen Szontágh Sándor és Tóthegymegen 
Gyiirky Pál urak végezték a felavatást. 

6. Berzsenyi Jenő dunáninneni egyházkerületi felügyelő be-
iktatására Győrbe augusztus 20-ra egyházkerületünk képvisele-
tében kiküldtük Materny Lajos főesperest. 

7. Homonnán a vallástanítással m é. ker. közgyűlésünk 
határozata értelmében megbíztam az ottani ref. lelkészt, ki 
heti 4 órában tanítja 320 K tiszteletdíjért a polgári fiu- és leány 
és elemi fiu- és leánynövendékeinket. 

8. A középiskolai vallástanítást végző hitoktatók fizetésének 
rendezése ügyében felhívást intéztem mindazon hitoktatókhoz, kik 
vagy nem kaptak a hitoktatásért díjazást az államtól, vagy ha k a p -
tak is, nem elegendőt, hogy e végett kérvényeiket terjesszék be 
hozzám további eljárás végett Intézkedésemnek a minisztérium 
eleget tett, vagyis a kérvényeket kedvezően elintézte s a vallástani 
tiszteletdijat kiutalványozta Ungvár, Szatmár, Nagykároly, Ujhely 
stb. hitoktatóinak. 

9. Engedélyt adtam, hogy a rozsnyói főgimnáziumban a 
mennyiségtan tanítására a VII. osztályban heti 3 óra helyett 4 óra 
fordítassék 1913. évi március hó 11-től a tanév végéig. 

10. Engedélyt adtam Szklenár Pál nyárasdombi kisegítőnek 
arra, hogy a liturgikus cselekvényeket az oltárnál is végezhesse. 

11. Felhívtam az egyházközségeket, hogy néhai Zelenka Pál 
püspök emlékére adományaikat küldjék be egyházkerületünk pénz-
tárába. Az emlékre begyült ekkoráig pénztárunkba 2512 K 44 fill., 
melyre a miskolczi egyházközség külön gyűjtött 824 K 29 fillért. 

12 Intézkedtem, hogy az árvái és brassói egyházmegyékben 
a püspöki canonica visitátió határozatai végrehajtassanak. 

13. Felterjesztettem az egyetemes felügyelő úrhoz az eperjesi 
ev. collégium szervezeti és kormányzati szabályzatát záradékolás, 
úgyszintén a nyíregyházi ev. főgimnázium uj szerződését a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumba jóváhagyás végett. Az eperjesi 
szabályzat már jóváhagyatott és egy példánya egyházkerületi levél-
tárunkba helyeztetett el, a nyíregyházi szerződés ügye még elinté-
zést nem nyert. 

14. Az egyetemes levéltáros 25 darab példányt küldött hozzám 
az egyetemes levéltár katalógusából szétosztás végett. Szétküldtem 
azokat a 10 egyházmegye főesperesi hivatalához, a 6 főgimnázium-
nak, egyházker. felügyelőnek, polg. iskolának, jogakadémia, theo-
logia, tanítóképző-intézetnek és kettő egyházkerületi levéltárunkba 
helyeztetett el. 
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Í5. Május havában szétküldtem a rendkivüli egyetemes köz-
gyűlésre szóló meghívókat, azonban a rendkivüli egyetemes köz-
gyűlés nem tartatott meg. 

16. Az egyetemes tanügyi bizottság bekívánván a vallástani-
tásra vonatkozó pótló adatokat, azokat beérkezésük után Raffay 
Sándor előadóhoz küldöttem meg. 

17. Az egyházközségeket a főesperesek útján felhívtam, hogy 
szabályszerű bélyegzőkkel lássák el magukat, nehogy ezek hiánya 
miatt különösen a szavazatok megtámadhatók legyenek. A pecsét-
lenyomatok beérkeztek s az azokról szóló jelentés a gyűlés tárgyát 
fogja képezni. 

18. A nagygerezsdi egyezség revíziója tárgyában felhívtam a 
főesperesek útján az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy 
arra vonatkozó észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg s az egy-
házmegye határozatát terjesszék fel hozzám a ker. közgyűlésen 
való tárgyalás céljából. 

19. Az egyházkerületi polg. leányiskola egyik tanítónőjének : 
Flecksteín Amáliának oklevél-honositás iránti kérvényét felterjesz-
tettem a m. kir. belügyminisztériumba. A nevezett tanítónőnek 
kérelme teljesítést nem nyert. 

20. A gazdaságtannak az eperjesi tanitóképzőintézetben való 
tanítása tárgyában megkerestem a m. kir. földművelésügyi minisz-
tériumot, honnét azon értesítést nyertem, hogy a rendszeres tanítás 
csak az 1913—1914. tanév elejétől fogja kezdetét venni. Az ujabban 
tett felterjesztésem ezideig még el nem intéztetett 

21. A dobsinai egyházközség iskolaalapiát képező 170000 
koronának kamatai tárgyában, hogy annak kamatai ezentúl a ne-
vezett egyház általános alapjának céljaira felhasználtassanak, a ki-
állított alapítóleveleket felterjesztettem a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumba. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
beleegyezését adta abba, hogy az összeg eredeti rendeltetésének 
megfelelően, mint alapítvány kezeltessék úgy, hogy ha az egyház 
idők folyamán netalán mégis iskolákat állítana fel, ezen alapítvány 
kamatai erre, illetve a lelkészek és iskolatanítók jobb javadalma-
zására fordíttassanak. 

22. Felterjesztést intéztem a tanügyi kormányhoz, hogy üre-
sedés esetén a szatmárnémetii áll. elemi iskolához evang. tanítót 
nevezzen ki, ki ott az egyház kántori teendőit is végezze. A 
miniszter úr február 22-én kelt 3783. számú leiratában arról érte-
sített, hogy annak idején nem zárkózik el a kinevezés elől. 

23. Országos Könyöradomány gyűjtés céljából felterjesztett 
kérvényeikre engedélyt kaptak: Szatmárnémeti, Máramarossziget, 
Eperjes, Ujvásár és Ujcsanálos. 
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24. Felavattam segédlelkészekűl a lefolyt közigazgatási évben 
Moravcsik Jenőt Rozsnyóra, Szklenár Pált és Mikulás Jenőt Nyír-
egyházára, Izsó Sándort Eperjesre az I. egyházba, Egyed Aladárt 
Rozsnyóra, Grünvald Dezsőt Miskolczra, Hronyecz Pált Ózdra és 
Matyuga Kamillt püspöki missionáriusnak Nyíregyházára. 

25. Az eperjesi kollégium és az ungvári lelkész részére a 
megfelelő tűzifát a földinívelésügyi m. kir. minisztériumtól kedvez-
ményes árban kieszközöltem. 

26. A Pozsony városban a f. év április 22-én néhai Laszkáry 
Gyula volt dunáninneni egyházker. felügyelő emlékére tartott gyász-
istentiszteletre egyházkerületünk képviseletében kiküldtem dr. Zelenka 
Lajos egyházker. főjegyző urat, ki ott részt is vett. 

27. A közalapi és adóalapi bevallások összeírása végett a 
nyomtatvány űrlapokat megküldtem az egyházmegyéknek kitöltés 
végett. Úgyszintén megküldtem az elérni iskolai és ismétlő iskolai 
végbizonyítványokat is és törzskönyveket kellő számú példányok-
ban, értesítvén az egyházmegyéket, hogy ahol szükséges e példá-
nyokból több, a püspöki hivatalhoz forduljanak azokért. 

28. Közvádlók kiküldése szükségessé vált : Sárosban 3, 
Gömörben, Tátraalján egy-egy esetben. 

29. A feketehegyi protestáns templom felépülvén, annak fel-
avatása f. év július 20-án ment végbe. Magam annak felavatását 
nem végezhetvén, felkértem a szepesvárosi fő-, illetve alesperes 
Szontágh Sándor szepesváraljai lelkész urat, hogy helyettem a 
felavatást végezze el, ami meg is történt. 

30. Az esperes urakkal ez évben is és pedig 1913. évi ju-
nius havában értekezletet tartottam Kakaslomniczon több fontos 
kérdés megvitatása és megbeszélése tárgyában. Ezen értekezletből 
kifolyólag több indítvány és kérelem is kerül a ker. közgyűlés elé. 

31. A közalap jövedelem, a ker. ösztöndíjak kiosztása, a val-
lástani vizsgálatokra kiküldöttek névsora és a Zsedényi segélyben 
részesült tanítók nevei az 1913 évi I—II. füzetben a körlevelekben 
jelentek meg. Azoknak itt újbóli felsorolását szükségtelennek tar-
tottam. 

32. A kisporubai lelkészi állás jövedelmének kiegészítése 
tárgyában a felterjesztést megtettem a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumba. A miniszter az egyházközség kongruáját 191 K 
02 f-ben állapította meg. 

33. A sárosi egyházmegyei elnökség ajánlatára Izsó Sándor 
végzett s felavatott papnövendéket egy évi időtartamra, illetve a 
lelkészi állomás betöltéséig helyettes lelkészül neveztem ki. Ez 
állomásnak rendes lelkészszel való betöltése most van folyamatban. 
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A kerület közéletének képe az egyes egyházmegyék szerint 
a következőkép alakul: 

I. Árvái egyházmegyében . 

Egyházlátogatás. A kanonika visitáció következtében az egy-
házak látogatása az egyházmegyei elnökség részéről szükségesnek 
nem mutatkozott. 

Ünnepélyek. A reformáció emlékünnepe minden egyházközség-
ben és iskolában megtartatott, valamint a többi törvény által előirt 
iskolai ünnep is. 

Egyházpolitikai törvények hatása. E törvény káros hatása 
csak a reverzálisokban észlelhető, különösen a szórványhelyeken 
Az egyházi cselekményeket a hívek mindenütt igénybe veszik, 
csak az anyakönyvvezetők zaklatása és anyakönyvi kerületek cél-
szerűtlen felosztása miatt panaszkodnak több helyen. 

Hivatalbeli változások. Zsaskón újból 6 évre választatott meg 
felügyelővé: Csillaghy István vm. főjegyző és földbirtokos Po-
ruba—Zábrezi leányközségben a tanitói állás, mely két évig be-
töltetlen volt, Rieszdorfer Gizella oki. tanítónővel 1912. évi szept 
hó 1-től kezdődőleg betöltetett. 

Hagyományok, alapítványok nem voltak 
Az adományok összege az egyházmegyében 1779 korona, 

92 fillér. 
Építkezésekre és javításokra fordítatott: Jaszenován különféle 

javításokra : 113 K 94 f, Alsókuoinban : 1630 K, Lestinben : 4214 K 
76 f, Nagyfalván: 30 K 90 f. Összesen : 5989 K 60 f. 

Irodalmilag működtek: Novák S Pál főesperes, aki az egy-
házi lapokba több cikket írt és Devecska András, aki egy nép-
lapot szerkeszt (Novie Csaszy = Uj idők) 

A brassói egyházmegyéből . 

Egyházlátogatás. Főesperes a május havában végzett püs-
pöki vizitációval kapcsolatban az egyházmegye nyolc egyházköz-
ségében, az alesperes pedig négy egyházközségben vizsgálta meg 
az ügykezelést. Ezeken kivül főesperes több izben hivatalos láto-
gatást tett Barczaujfaluban, Pürkereczen és Zajzonban lelkész-
választások lefolytatása végett. 

Ünnepélyek. Az esperesség valamennyi egyházában, templo-
mában és iskolájában megünnepeltetett a reformáció emlékünnepe, 
mely alkalommal a ref. 400-dos évfordulójának emlékére offertó-
rium is tartatott. A megkonfirmált növendékek ünnepélyes felvé-
tele mindenütt virágvasárnapján történt Lelkészbeiktatási ünnepé-
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lyek voltak: Bárczaujfaluban, Jónás András, Zajzonban Dávid 
Ká oly és Pűrkereczen Víetórisz László lelkészek hivatalba lépése 
alkalmából. Az egyházak életére emlékezetes ünnepség-számba 
ment az 1912. év május havában végzett püspöki kanonika vizi-
táció. Hosszufalu-Alszegen külön istentisztelet keretében megünne-
pelték okt. 6-át és márc. 15-ét. Iskolai ünnepélyek voltak ezenkí-
vül az évmegnyitó és évzáró ünnepélyek, valamint a jul. 6-án 
megtartott gyermeknap. H -Fűrészmezőn az egyház ünnepelte 
Mathis Andrást, felügyelői hivatalába való beiktatása alkalmából. 
Az erdélyrészi ev. segélyegylet ünnepélyes közgyűlését Tatrangon 
tartotta Péter-Pál napján. Zajzon a hazafias ünnepek közül márc. 
15-ét és aug. 18-át ünnepelte meg. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Brassóban a házasságkötés 
alkalmával nem minden házaspár veszi igénybe az egyházi áldást. 
A többi egyházközségekben ezen törvényeknek káros hatása egy-
általán nem tapasztalható. 

Fontosabb intézkedések. A püspöknek intézkedései a kano-
nika vizitáció határozatainak végrehajtására folyamatban van. 
A püspöknek a ker. stólának minden egyházközségben való 
kötelező tételéről szóló intézkedése minden egyházközségben 
foganatosíttatott. A püspöknek a zsinati bizottság javaslatára 
vonatkozó felhívása egyházi közgyűléseken tárgyaltatott s gyüle-
kezetek a javaslatra észrevételeiket megtették A közalapi ívek, 
valamint az 1848. XX. t. c alapján az egyházközségek igé-
nyeire vonatkozó kimutatások a lelkészi hivatalok által gondos 
körültekintéssel lettek összeállítva s a püspöki hivatalba felterjesztve. 
A püspök felhívására néhai Zelenka Pál püspökünknek síremlékére 
az egyházközségek készséggel hozták meg a kegyelet adóját. 

Hivatal'oeli változások. Az egyházmegyében Barcsay Ákos és 
Máthis János törvényszéki biróvá, utóbbi iskolalátogatóvá is, kör-
lelkészül Kiss Béla bácsfalusi, nyugdíjügyi bizottsági tagul Moór 
Gyula brassói s az egyházmegyei gyámintézeti bizottság tagjául 
Jónás András zajzoni lelkészek lettek megválasztva. Az egyes egy-
házakban : Bárczaujfaluban Horváth László lelkész nyugalomba 
vonult s utódául Jónás András zajzoni lelkész lett megválasztva. 
Pűrkereczen Fejér Gyula lelkész nyugalomba vonult s helyébe 
Vietórisz László tiszaker. püspöki míssionárius lett megválasztva 
lelkészül. Zajzonban Jónás András lelkész Barczaujfaluba való 
távozásával Dávid Károly választatott lelkészül 

Hagyományok és alapítványok. Barczaujfaluban Jámbor And-
rásné 200 K alapítványt tett egy uj oltárnak az építésére. Brassó-
ban Józsa Mihályné kir. tanfelügyelő neje édes anyja emlékére 
100 K alapítványt tett. H.-Alszegen Miklós M. János és neje 

5 
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Lőrincz Katalin az egyházfejlesztési alapra 100 K alapítványt tett. 
Főösszeg: 400 K. 

Adományok. Anyagi segélyt kaptak az egyházak kívülről: 
5291 K 38 f. Anyagi segélyt kaptak a gyülekezeti tagoktól : 3849 K 
68 f. Összesen : 9141 K 06 f. Anyagi segélyt adtak az egyházak 
saját céljaikra: 595 K 11 fillért Anyagi segélyt adtak az egyhá-
zak idegen célokra 1005 K 40 fillért. Összesen: 1600 K 51 fillért. 

Építkezések és javítások. Apácza a templom és papi lakás 
javítására és festéséré 388 K 58 f-t adott. Bácsfalu templom kerí-
tés, temetőkert javítására 120 K-t, Barczaujfalu templom és paplak 
körüli javításokra 237 K 99 f-t, Brassó részleges javításokra 665 K 
36 f-t, Csernátfalu paplak és templom javítására 431 K 32 f-t, 
H.-Alszeg a templom kerítés és kisebb javításokra 1287 K 21 f-t, 
H.-Fürészmező építkezés és javításra 565 K 53 f-t, Krizba javítá-
sokra 175 K 94 f-t, Pürkerecz papilak újrafestése és tanácsterem 
ujrapadolására 330 K-t, Tatrang papilak és tanácsterem tetejének 
kijavítására s kisebb javításokra 1330 K 33 f-t, Türkös deszkake-
rítés, fedélzet javitás, templom lépcsőzeteinek ujrarakására s bádog 
csatornák kijavítására 522 K 20 f-t, Zajzon a templom, papilak, 
temetőkert javítása s a mészkatlan felépítésére 1283 K 54 f-t adott. 
Főösszeg: 7568 K. 

Mozzanatok. A püspöki vizitáció rendelkezésének végrehaj-
tása főképen a lelki élet s a belmissió szolgálatában örvendetesen 
valamennyi egyházközségben folyamatban van. Az alszegi egyház 
a templomot a hivek adományából téli fűtésre rendezte be, H.-Fü-
részmezőn a lelkész belmissiói tevékenységét az esztendőben is 
sikeresen folytatta. Apácza a folyó évben a tanácskozó és konfir-
mandus terein építkezését határozta el. Pürkerecz a templomi uj 
tornác felépítését kezdette meg 832 K költséggel. Zajzon ajándé-
kozás folytán, főként az ifjúsági egylet 209 K-t kitevő ajándéká-
val uj templomablakokat építtetett. 

Irodalmi munkásság. Kiss Béla bácsujfalusi lelkész kiadta 
„József története" című verses elbeszélését, „Szombat-e vagy Va-
sárnap?" cimü polemikus iratát „Mi az igazság?" cimü könyvét, 
melyet Ruprecht után németből fordított le. Rendes munkatársa az 
Ev. Őrálló, Ev. Lap, Ev. egyházi élet, Ev. Közérdek és Harangszó 
cimü egyházi lapoknak. Petrovics Pál fürészmezei lelkész a Luther 
Naptárba és egyházi lapokba irt vallásos költeményeket és közér-
dekű cikkeket. 

Gömöri egzházmegyében. 

Egyházi és iskolai látogatás. A főesperes meglátogatta Dob-
sinát a lelkészválazztás előkészítése, majd az esp. felügyelővel a 
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lelkészválasztás megtartása végett; meglátogatta továbbá Nandrást, 
hol a teljesen megujitott tornyot és templomot és Annafalvát, hol 
a megujitott templomot szentelte fel. Részt vett Murányhosszuréten 
a lelkészválasztást előkészítő és a választást eszközlő közgyűlésen. 
Megjelent Martonházán az egyházmegyei számvevőszék ülésén, 
Alsósajón az esp. másodfelügyelővel a lelkészt választó közgyűlé-
sen, Rozsfalván Lukács Péter ottani tanító 40 éves tanítói jubi-
leumán és Sajógömörön az egyházmegyei lelkészi kar értekezletén. 
Jelen volt Rimaszombatban Kubinyi Géza főispán beiktatásán, úgy-
szintén Kakaslomnicon a püspök elnöklete alatt tartott főesperesi 
értekezleten. 

Egyházi és iskolai ünnepélyek. Az egyházi és hazafias ünne-
pélyek az egyházközségekben, templomban és iskolában megtar-
tattak. Egy vallásos estély tartatott Balogpádáron, iskolaavatási 
ünnepély Kiétén, templomszentelési évforduló ünnepély több egy-
házközségben. Martonházán a hazafias ünnepélyek magyar nyelven 
tartattak meg. Nandráson uj orgona felavatási ünnepély volt. 

Egyházpolitikai törvények hatása Csetneken egy térítvény 
javunkra adatott és egy római katholikusnak keresztelt, de evan-
gélikusnak nevelt hajadon férjhez menetele előtt annak dacára, 
hogy jegyese római katholikus volt, forma szerint is áttért mi hoz-
zánk. Gömörhosszuszón egy róm. kath. vegyes házas férfi javunkra 
adott reverzálist. Gömörpanyiton kárunkra adott reverzálist egy 
férfi, de hozzánk 9-en tértek át. Jolsván, Ratkósebesen, Marton-
házán és Köviben 1 - 1 térítvény javunkra adatott. Murányhosszu-
réten az elmúlt években lábrakapott baptizmus terjedése megszűnt, 
s a hívek a csábítás dacára ragaszkodnak egyházukhoz. Rozsnyón 
reverzálist adott kárunkra egy nő, javunkra 5 egyén, áttért tőlünk 
róm. kath. egyházba egy nő. A többi egyházban e tekintetben nem 
panaszkodnak, éber őrködésre azonban szükség van a legtöbb 
helyen. 

Fontosabb intézkedések. Dobsinán a két külömböző javadal-
mazásu lelkészi állomás megszűnt, mindkét állás egyenlővé tétetett, 
mit az egyházi közgyűlés is megerősítvén, ennek alapján aztán 
mindkét lelkész a főesperes által is jóváhagyott uj és egyező meg-
hívólevelet kapott. Meleghegyen, Eszterényben és Perjésen az ál-
lami dotációból nyerendő segélyhez készített uj adózási lajstrom 
jóváhagyatott és megerősitetett. Betlérben az ev. iskola államosí-
tása megtörténvén, Koszka János tanitó kántorul választatott meg 
s részére uj kántori hivány adatott ki. Nagyrőczén Hoznék Lajos 
alesperes lelkész engedélyt kapott arra, hogy a „Murányvölgye és 
Vidéke" c. lap egyik felelős szerkesztői tisztségét leginkább haza-
fiúi miss. tekintetből további intézkedésig betölthesse. Az egész 
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Egyházmegyében körözve lett, hogy a reformációnak az 1917-ik év-
ben bekövetkezendő 400-os évfordulójának megörökítésére a kötelező 
offertóriumok begyűjtessenek. Kisfeketepatak egyházközségnek azon 
közgyűlési határozata, hogy aki egyházgondnokul megválasztatik, 
de azt elfogadni nem akarja 20 koronát fizessen, — megerősíttetett. 

Hivatalbeli változások. Az egyházmegyében lemondott: Morav-
csik Jenő esperességi s. lelkész, kinek helyére Egyed Aladár vá-
lasztatott meg. Az egyes egyházakban : a felügyelők közül meg-
halt Jureczky Bertalan Jolsván, Czékus István Kuntapolczán. Le-
köszönt Molnár Lajos Nagyszaboson. Megválasztattak : Ifj Kubinyi 
Géza Nagyszaboson, ugyanott másodfelügyelővé Hannaskó András, 
Hevessy Elemér Kuntapolczán, dr. Hensch Géza Jolsván. A lel-
készek közül leköszönt: Szklenka Gusztáv Alsósajón, Vrábely 
Vilmos Vizesréten, ifj Blázy Lajos Murányhosszuréten. Megválasz-
tattak Pósch Gusztáv Dobsinán, Fábry Tivadar Vizesréten, Mo-
ravcsik Jenő Alsósajón, Glósz Dezső Murányhosszuréten. Tanítók 
közül meghalt: Völgyes Gyula felsősajói kántor, leköszönt Keszi 
Dezső Markuskán, Kusnyerik Sámuel Hámosfalván, Leng Pál 
Henckón, Schnell Arnold Turcsokon, Tomcsányi Miklós Sebes-
patakán. Megválasztatott: Vonga Kálmán Markuskán, Michnay 
László Gömörhegyvégen, Koszka János kántornak Betlérben, ifj. 
Dóbisz Károly Rónapatakán, Éhn Józsefné szül. Kökössi Mária 
Turcsokon, Kovács Dániel Filléren, Gömöry Béla Ujvásáron, Keszi 
Dezső Sebespatakán, Czeglédi István Miglészpatakán, Engisch 
György kántornak és hitoktatónak Rozsnyón. 

Alapítványok, hagyományok. Csetneken Geruska János vég-
rendeleti ig az egyháznak 1000 K-t hagyott Hisnyón id. Holéczy 
Pál és neje, fiók néhai Holéczy Sámuel emlékére 1000 K-ás alapít-
ványt tettek, melynek kamataiból a templomi gyertyaszükséglet fede-
zendő. Jolsván néhai Tomesz Andrásné templomi fűtőkészülékre 
100 K-t, özv. Jureczky Bertalanná pedig néhai férje emlékére a 
templomra 300 K-t adott. Kiéte oltáralapját 43 K 35 f-el növelte. 
Babarét a harangalapot 43 K 60 f-ről 104 K 56 f-re szaporította. 
Eszterény harangalapja 14 K 64 f. Köviben a reformáció 4 száza-
dos jub. filléralap 151 K-ra, a tanítói segélyalap pedig 913 K-ra 
emelkedett. Templomalapját növelte Oláhpatak 55, Gócs 91 K-val. 
Ratkósebesen egyházfenntartási alap létesült, mely most 198 K. A 
központi „Éhn Károly-alap" 36 K 68 f, a gerlicei Éhn Károly-
alap 19 K 36 f, a gerlicei „Latinák-alap" 44 K 96 f, a toronyalap 
6 K 84 f és az iskolaépitési alap 900 K-val növekedett. Az alapít-
ványok és hagyományok összege 7526 K 09 f. 

Adományok és segélyek. Az adományok és segélyek összege 
48.648 K 98 f. Nagyobb adományok voltak : Balogpádáron torony-
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alapgyarapításra 100 K, Perjésen a templom pénztárába 107 K, 
Meleghegyen a templomra 63 K 60 f, az iskolára gróf Andrássy 
Dénes 200 K-t adott, Betlérben gr. Andrássy Géza lelkésznek 
400 K kegydíjat ajándékozott, Bugyikfalván az egyházra illetve a 
templom renoválási alapra: Nagylajtosfalváról begyűlt 113 K 28 f. 
Egyesektől 942 K 40 f. Annafalván templomrenoválási célokra 
595 K, Gömörpanyiton 235 K. Kiétén az újonnan épített iskolára 
befolyt 2735 K 45 f. Köviben az uj iskolára 398 K, melyből gr. 
Andrássy Dénes 200 K-t adott. Nagyrőczén a templom és torony 
renoválására befolyt adományokból 8245 K, Nagyszaboson be-
folyt Amerikából Hrbál György gyűjtéséből 1211 K. Gerlicze ka-
pott iskolaépítésre a gömöri közművelődési egyesülettől 600 K-t, 
Sajórédén uj orgonára adakoztak Sárkány Boldizsár 100 K-t, gaz-
dák egyesülete 111 K 28 f-t, több egyháztag 1410 K 48 f-t, egye-
sek 62 K-t, Amerikában gyűjtöttek 745 K-t, leányok és legények 
adománya 91 K 80 f, összesen 2520 K 56 f. Sebespatak és Re-
kenye kapott a salgótarjáni bányatársulattól 1 2 0 + 7 0 = 190 K-t. 
Kisperlasz kapott harangra az úrbéri közönségtől 300 K-t, Sza-
bados kapott Amerikából jurkó János gyűjtéséből 100 K-t, Turcsok 
ugyancsak Amerikából ott lévő híveinek gyűjtéséből kapott 638 K-t, 
úrbéresektől 100 K-t, egyesektől 137 K 96 f-t, összesen 876 K 
52 f-t. Az egyházak és iskolák kaptak összesen 24.928 K 29 f-t. 
Jótékony célokra adtak 19,873 K 89 f-t 

Építkezés és javítás. E cimen kiadtak az egyházak 135,957 K 
34 f-t. Uj iskolát épitett Kiéte 6575 K 69 f, és Kövi 15.682 K 
kiadással. Uj paplakot épitett Balogrussó 13 000 K és Baradna 
eddig 10.000 K költséggel. Nagyobb építkezésre fordított Balog-
russó 12.000 K, Gömörlipócz 7500 K, Dobropatak 6500 K, Betlér 
562 K, Szeleste 5786 K, Dobsina a két paplak rendbehozására 
3400 K-t, Annafalva templom renoválásra s épületek fenntartására 
6433 K-t, Gömörhosszuszó a lelkészlak renoválására 1818 K-t, 
Miglészpatak templomtetőzetre 6000 K-t, Eszterézs malmának ja-
vitására 823 K-t, Kuntapolcza temetőjének kőfallal való körülkerí-
tésére 2684 K-t, Martonháza toronyfedésre 7160 K-t, Ratkósebes 
épületek javítására 562 K-t, Szásza 3200 K-t uj tanterme építé-
sére, Ujvásár a lelkészlak és más épületek javítására 6200 K-t 
adott ki, Gömörispánmező kőfalkeritésre 800 K-t költött. 

Szerzemények. Taneszközökre kiadott Balogpádár 133 K-t, 
Felsősajó adóság törlesztésre 318 K-t, Gömörpanyit 420 K kiadás-
sal uj oltárképet szerzett, Hámosfalva 195 K értékben úrvacsorai 
edényeket vásárolt, Kisfeketepatak 2120 K-ért uj orgonát vett, 
Rozsfalván iskolai tanszerek szereztettek 181 K-ért, Nandrás 350 K 
értékű kertet vett, Sajóréde uj orgonát állított, mely 3713 K-ba 
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került, Kisperlácz 1000 K-ért egy harangot vásárolt, a nagyobb 
szerzemények összege 9840 K 78 f. 

Mozzanatok. Az élők sorából elköltözött dr. Markó Sándor 
rozsnyói kir. közjegyző 1912. julius 17-én A rozsnyói egyházköz-
ségnek sok éven át volt egyházfelügyelője, egyházkerületünknek 
főjegyzője, tvszéki birája, a zsinatnak tagja. Egyházának hű fia 
volt, annak ügyeiben haláláig tevékeny részt vett. 

1913. február hó 25-én elhunyt gróf Andrássy Dénes. Bár 
nem volt egyházunk tagja, de egyházainknak valóságos jóltevője 
volt boldogult nejével együtt. Emléküket sok egyház áldja, sok 
hívő imájába foglalja, mert sok egyház terhét megkönnyítették, sok 
iskola és nemes intézmény emelkedett adományaikból, melyek a 
150,000 K-t túlhaladják. 

Meleg érzéssel emlékszem meg e helyen is Kubinyi Géza 
gömöri egyházmegyei felügyelő úrról, ki Gömör-Kishont t. e. vár-
megye főispánjává neveztetett ki, továbbá Lukács Péter rozsfalvai 
tanítóról, ki 40 éves tanítói működésének és Stempel Lajos betléri 
lelkészről, ki 25 éves lelkészi működésének jubileumát ünnepelte, 
Bazilidesz Gusztáv jolsvai polgármesterről, kí sok éven át volt a 
gömöri egyházmegyének tisztviselője s ki a közszolgálati pályán 
szerzett érdemeinek elismeréseül kir. tanácsosi cimmel lett kitüntetve. 

Az esperes felszentelte a nandrási és annafalvai megújított 
templomot. Iskolafelavatás volt Kiétén, Szásszán, Köviben. 

A magyar istenitiszteletek mindazon helyeken, ahol behozat-
tak, szorgalmasan megtartatnak. 

Ifjúsági egyesület alakult: Nandráson 30 és Gömörrákoson 
54 taggal. 

Irodalmilag működtek. Járossy Mihály pádári és Hoznék La-
jós nagyrőczei lelkész A tanítók közül : Egyed Dávid árvaházi 
atya és Terray István kuntapolczai tanitó. 

Adósságot törlesztett: Lekenye, Ratkósebes, Rozsnyó. 
Anyakönyvvezető helyettesi állásra engedélyt kapott Csillag 

János balogérí tanitó. 

A hegyaljai egyházmegyében . 

Egyházlátogatás. Az egyházmegyei elnökség megjelent Diós-
győrött s ott a főesperes Pazár István egyházfelügyelőt hivatalába 
beiktatta. Megjelent a főesperes Miskolczon, ahol az egyház újonnan 
választott felügyelőjét homrogdi Lichtenstein Lászlót ünnepélyes 
közgyűlés keretében beiktatta, s a leköszönt és örökös tiszteletbeli 
felügyelőnek megválasztott Radwány István elévülhetlen érdemeiről, 
Isten iránt mély hálával s áldáskivánattal emlékezett meg. Meg-
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látogatta a főesperes Hernádvécsét s ott a hívek nagylelkű örömére 
a templomban elhelyezett orgona-harmóniumot felavatta. Megjelent 
az egyházmegyei elnökség a diósgyőr-vasgyári fiókegyházban, ahol 
a főesperes a vasgyári igazgatóság hálára kötelező intézkedése 
folytán az ev. és ref. hívek részére templomilag berendezett tágas 
teremben felállított uj oltárt, szép ünnepély keretében felavatta. 

Ünnepélyek. Abaujszántón az egyház lelkészének 25 éves 
abaujszántói működése emlékére szép ünnepélyt rendezett. Diós-
győrött, hol a vasgyár igazgatósága a vasgyári ev. és ref. fiók-
egyházaknak istentisztelet tartás helyéül egy termet bocsátott ren-
delkezésére, a két helyi fiókegyház közösen rendezett ünnepélyt, 
melynek keretében avatták fel a diósgyőri ev. és ref. anyaegyházak 
lelkészei a termet rendeltetési céljára. Hernádvécsén hasonló meg-
ható ünnepély keretében szentelte fel az egyházmegye főesperese 
az újonnan szerzett orgona-harmóniumot. A kassai I. egyház kebe-
lében a mult év folyamán alakult „Ev. Nőegylet" nagyszabású 
zeneestélyt rendezett pénzalapja javára, amely Kassa város számot-
tevő tényezői jelenlétében folyt le. Miskolczon szép ünnepély ke-
retében iktatta hivatalába a főesperes az alesperes, a diósgyőri és 
a helyi lelkész közreműködésével az egyház uj felügyelőjét hom-
rogdi Lichtenstein Lászlót és az újonnan választott tisztikart, mely 
után az egyházmegyei elnökség elnöklete mellett díszközgyűlés is 
tartatott. Ózdon az egyház közönsége megható gyászünnepély 
keretében kísérte ki utolsó útjára az egyháznak felejthetetlen alap-
vető munkásvezérét Ferjentsik Miklós Il-od felügyelőt, mely teme-
tésen a helyi lelkész főesperesen és segédlelkészen kivül a diós-
győri és sajókazai lelkészek működtek közre. Ugyancsak Ózdon 
igazi benső öröm megnyilvánulása mellett áldotta meg a lelkész a 
templom benső falában elhelyezett s az építésre vonatkozó emlék-
táblát. Sajókazán az ev. dalárda nagyobb ünnepélyt rendezett az 
egyház javára. A Sajókazához tartozó Kaczola bányatelep István 
királynapi ünnepségét a mult évben az ev. templomban kezdte 
meg. Ujcsanáloson az ev. nőegylet karácsonyfa ünnepélyt rendezett 
az iskolás gyermekek részére. Az egyházmegye valamennyi egyház-
községében az egyházi és hazafias iskolai ünnepélyek megtartattak. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Arnóton egy vegyes pár 
reverzálist adott a róm. kath. egyház részére, egy másik vegyes 
házaspárnál azonban a lelkész megakadályozta a megegyezést. A 
kassai II. egyház egyrészt a túlnyomó róm. katholicizmus befolyása, 
másrészt a minden egyháziasságot folytonos agitációval lerombolni 
törekvő szociáldemokratizmus miatt, erős küzdelemnek van kitéve. 
Az 1912. évben a kassai II. egyházban összesen 15 megegyezés 
köttetett a gyermekek vallására vonatkozólag: 8 esetben az ev. 
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egyház javára, 7 esetbon pedig kárára. Ózdon és vidékén az 
egyházpolitikai törvények erős próbára teszik a hittestvérektől 
távol élő s a más vallású lakosok közé beékelt egyháztagokat; 
mindamellett a múlt évben megesketett 13 vegyespár közül 7 pár 
az ev. egyház javára, az állami anyakönyvi bejegyzés szerint pedig 
csakis egy pár kötött annak kárára egyezséget. Ránkon egy eset-
ben fordúlt elő áttérés s erőszakos reverzális adás más egyház 
javára kázasságkötés miatt. Sajókazán és vidéken azon vegyes 
házasságoknál, melyekről a lelkész tudomást szerezhetett, a rever-
zális statisztika az ev. egyház javára dőlt el. Az egyházból való 
kitérés két házasságkötésnél fordúlt elő a vidéken s egy esetben 
pedig a végből, hogy az áttért állást kaphasson. Tállyán az elmúlt 
évben egy áttérés s egy reverzális adás történt az ev. egyház 
kárára. Ujcsanálos szórványában az ev. gyermekek az idegen 
iskolákban tervszerűen elneveltetnek. 

Fontosabb intézkedések. Jákfalva leányegyháznak iskolája 
rendbehozatalára kölcsönfelvételre engedély adatott. A kassai 1. 
egyház ingatlan eladáshoz, a ránki egyház pedig uj lelkészlak és 
más egyházi épületek építéséhez nyert engedélyt. Ujcsanáloson a 
templom építésnél visszatartott biztosítéknak megfelelő értékpapír 
ellenében kifizetése engedélyeztetett A felsőkemenczei és stószi 
lelkészi állások üresedésével kapcsolatosan a kívánt intézkedések 
megtörténtek s a választás és beiktatásra nézve ugyancsak meg-
tétettek az intézkedések. Ugyancsak intézkedés történt a zsinati 
képviselők megválasztása tárgyában is s a kiadott lelkészi és tanítói 
hiványok esetről-esetre megerősíttettek. 

Hivatalbeli változások. Az egyházmegyében törvényszéki bíró-
nak dr. Zelenka Lajos, törvényszéki jegyzőnek pedig dr. Bartus 
Dezső választatott meg. Mandl György esperesi segédlelkész 
Stószra rendes lelkésznek választatván meg, az állásra Hronyec 
Pál hivatott meg. Az egyházközségekben az egyházfelügyelők közül 
meghalt Ferjentsik Miklós az ózdi egyház Il-od felügyelője. Meg-
választattak : örökös tiszteletbeli felügyelőnek Miskolczon Radvány 
István kir. tanácsos, egyházmegyei felügyelő; egyházfelügyelőnek 
Diósgyőrött Pazár István miskolczi csatornázási és vízmű igazgató, 
Diós-vasgyári fiókegyházban pedig Ondrus János vasgyári fel-
ügyelő osztályfőnök, Miskolczon Lichtenstein László takarékpénztári 
vezérigazgató. A lelkészek közül Stószról Hoffmann Károly lelkész 
Szepesolasziba távozott, helyére Mandl György ózdi esp. segéd-
lelkész választatott meg. A felsőkemenczei állásra Alt Lajos mező-
berényi segédlelkész választatott meg. Miskolczról Zoltán Emil 
segédlelkész ugyanily minőségben Budapestre távozott s helyét 
GrünMald Dezső foglalta el. Kassán az ev. polg. leányiskolában a 
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lemondott Bach! Mihály tanár helyébe Maszny Gizella választatott 
meg. Tanítónak a Sajókazához tartozó Jákfalva leányegyházban 
Ihász Sándor választatott meg. 

Hagyományok és alapítványok. Hernádvécsén Kollár János fan-
csali lakos 385 K-t adományozott az egyháznak harangöntés céljára 
alapítványként olyképen, hogy annak kamata haláláig — ha erre 
szüksége volna — fizettessék ki neki évente. A kassai I. egyháznak 
özv. Megay Adolfné adományozott 1000 K-t férje emlékére. Sajó-
kazán a putnoki hitelintézet sajókazai fiókja az egyházi szegény-
alapra : 5 K-t adományozott. A Sajókazához tartozó Kurittyán leány-
egyházban néhai Simon András, volt szuhakállói lakos 100 K-val 
megvetette a toronyalapot, melyre már eddig a 100 K-án kivül 
82 K gyűlt be A hagyományok és alapítványok összege az egy-
házmegyében 1592 K. 

Adományok. Az egyházmegyében az összes adományok főösz-
szege az ajándéktárgyakon kivül 27062 K 05 f Ebből jótékony-
célra adtak az egyházak 8679 K 25 fillért. 

Építkezések, javítások. Abaujszántó részleges építkezésre és 
javításra 1395 K 97 f-t költött. Arnót uj gazdasági melléképületet 
emelt 2514 K költséggel. Diósgyőr javításokra és épületek fenn-
tartására 777 K 36 f-t fordított. Fancsal épületek fenn- és tisztán-
tartására 271 K 92 f-t adott ki. Felsőkemence az iskolatelek uj 
kerítéssel való ellátására 60 K-t fordított. Hernádvécsén a parochia 
szobáinak kipadlózása 180 K költségbe került. A kassai I. egyház 
templomának javítására 3600 K-t forditott. A kassai II. egyház 
épületei fenn- és rendben tartására 288 K 08 f-t költött. Miskolc 
épületeinek rendben tartására 5453 K 14 f-t forditott. Ózd a 
templom és a torony javítására és tisztántartására 2135 K 16 f-t 
költött. Ránk templomának, iskolájának javítására és fenntartására 
720 K-t költött. A Ránkhoz tartozó bátyoki leányegyház templomát 
uj eternit tetővel látta el 3000 K összegben. A szintén Ránkhoz 
tartozó Ósvacsákány leányegyház iskolája renoválására és uj cse-
rép tetővel való ellátására 2800 K-t forditott. Sajókaza iskolája 
renoválására 1200 K-t s a templom kerítésének kijavítására 1000 
K-t forditott. A Sajókazához tartozó kurittyáni leányegyház a taní-
tói lak javítására 440 K-t költött. Az ugyancsak Sajókazához tar-
tozó Jákfalva leányegyház újonnan létesített iskolája átalakítása cél-
jaira 1120 K-t forditott. Stósz épületeinek fenntartására 108 K 46 f-t 
adott ki. Tállya iskolájára uj ablakokat tétetett 188 K költséggel 
s temetője kerítését építette fel 628 K összegben. Ujcsanálos a 
templomépitő vállalkozónak a még hátrálékos 4558 K 74 f-t fizette 
ki s azonkívül épületei rendbetartására s a lelkészlakon egy kút 
mélyítésére 726 K 82 f-t forditott. Részleges építkezésre az egy-
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házmegye egyházaiban kiadatott 26092 K 91 f. Teljes építkezésre 
fordíttatott 7072 K 74 f. Összesen: 33165 K 65 f. 

Ingóságok és felszerelések beszerzése. Fancsal iskolai és egyéb 
tárgyak beszerzésére 208 K 66 f-t, Hernádvécse pedig uj orgona-
harmóniumra 600 K-t adott ki. A kassai I. egyház mult évi isko-
lai berendezése 969 K-ba került. Ránk iskolai felszerelésre 121 K-t 
fordított. Ingóságok és felszerelések beszerzésére kiadtak az egy-
megye egyházai összesen 2174 K 44 fillért. 

Irodalmilag működtek: Czékus László abaujszántói, Homola 
István kassai és Hoffmann Károly volt stószi lelkészek. 

Mozzanatok. Abaujszántó tornyot szándékszik építeni, mely-
hez egy tervet Gerhard Kálmán mérnök és kassai egyházfelügyelő 
készített. Sok beteg lelencet küld Kassáról az állami gyermekmen-
hely Abaujszántóra, akik közül évente 6—8 hal meg s akikért 
sem a harangozó diját nem fizetik meg, sem a lelkésznek és ta-
nítónak fáradságát nem köszönik meg Fancsalban a lelkész a tá-
voli szórványaiban lakó híveknek több helyen istentiszteletet tar-
tott, a melynek áldásos hatása már most is tapasztalható, azonban 
a nagy egyházi teher nagyban nehezíti az egészséges egyházi éle-
tet. Hernádvécsén a lelkész fáradozásával uj orgona-harmónium 
szereztetett. A kassai I. egyház polg. leányiskolájában az elmúlt 
tanév járvány miatt — november 15 én kezdődött s junius 
18-án záródott be. Kassán az összes tanintézetekben levő ev. val-
lású ifjúság vallástanitását a két egyház lelkész Greguss Gyula 
cs és kir. katonai lelkésszel végzi. A II. egyház lelkésze tanácsos-
nak véli egy uj énekvezéri állás szervezését az összes tanintéze-
tekben levő több mint 300 ev. vallású növendéknek az énektaní-
tásban való rendszeres tanitása végett. Miskolcon a változott vi-
szonyok és követelmények miatt az egyház vezetősége átdolgozta, 
a szokás alapján kifejlődő gyakorlathoz mérten, az egyháznak 
1888-ban megerősített (a kerület által) egyházi szabályrendeletét, 
mely igy pontosan körvonalazza az egyház minden egyes tényező-
jének jogát és kötelességét. Hasonló gonddal kutatta át az egy-
ház vezetősége az 1784. évtől napjáinkig lévő iratokat a levéltár-
ban, hogy a meglévő végrendeletek, alapító levelek stb alapján 
pontosan megállapíthassa az egyház anyagi helyzetét és annak 
szükségletét. Az 1912. évi ó-év estéjén alkalmazta a miskolci egy-
ház először a dunántuliak uj énekeskönyvét, mely a hívek lelki épü-
lésére ép oly alkalmas, mint a régi. Ózd vidékén a járdánházai 
bányatelepen, mint lélekemelő mozzanat említendő azon esemény, 
amidőn Horváth János és Sándor Eszter 50 éves házastársakat 
házasságuk évfordulóján a lelkész megáldotta. Sajókaza a vallás 
és közoktatásügyi miniszterhez 1000 K építkezési segély iránt be-
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nyújtott kérelme eredménnyel jáit, mert a kért 1000 K-t a minisz-
ter megadta A Sajókazálioz tartozó jákfalvai leányegyház iskolát 
szervezett s az e célra szolgáló helyiségét iskolává alakította át, 
a tanitói állás szervezéséhez az államsegélyt megkapta s igy 1912. 
szeptember hó 5-én iskoláját megnyitotta. Stószon a hívek száma, 
azok Amerikába való kivándorlása miatt, csökken. A református 
egyházak részéről pedig a vidéken nagy türelmetlenség észlelhető. 
Tállyán és vidékén, a mindezideig egyházi gondozásban nem ré-
szesült ev. hívek közül 16 lélek nyilvántartásba került. A lelkész-
istentiszteletet tartott Abaujszántón Czékus László lelkész 25 éves 
abaujszántói lelkészi jubileuma alkalmából és Tállyán az ez éven 
ott tartott gazdasági gyűlés alkalmából. Ujcsanálos egyháza a hívek 
egyházi adóját felemelni kényszerült a jövő évre mutatkozó anyagi 
hiány fedezésére, aminek oka az egyház templomépitésében és 
abban keresendő, hogy az eddig terményben nyújtott kántori tisz-
teletdijat, melyet a hívek önként adtak, az egyház készpénzben 
fogja fizetni. Az egyházra a templomépitésből kifolyólag még min-
dig tekintélyes teher nehezedik, pedig az 1865-ben úgyszólván 
alap nélkül épült lelkészlakásnak újra való építése is nagy gondot 
okoz, mert az a mai állapotában semmiképen sem felel meg a 
követelményeknek. Az ujcsanálosi szórványbeli hívek gondozása 
céljából évente a gazdák — egy napi fuvart bocsátanak a lelkész 
rendelkezésére, ami némiképen segítségére van a lelkésznek abban 
is, hogy az idegen iskolákban lévő ev. növendékek tervszerű el-
nevelését ellensúlyozza, 

Kishonti egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. Az esperességi elnökség megjelent Nyustyán 
a lelkészválasztás intézése céljából és Rimakokován a templom-
szenteléskor. 

Ünnepélyek. Telepen az uj iskola felavatása m. é november 
17-én történt, Nyustyán az uj lelkész beiktatása egyházi ünne-
pélylyé emelkedett. Rimakokován a hamvaiból uj életre kelt gyü-
lekezet, zöldcsütörtökön a harangok, julius hó 6-án pedig díszes 
temploma felavatásának örvendett. Keczege uj tantermét adta át 
ünnepélyesen rendeltetésének. 

Hivatali változások. Az egyházközségi felügyelők sorában: 
Nyustyán Rásztóczky Pál eddigi másodfelügyelő választatott meg 
felügyelővé. A lelkészek sorában szintén Nyustyán a Rimafürészre 
átköltözött Kolbenheyer József helyére Szklenka Gusztáv hivatott 
meg A tanitók sorában Faluba Andor dúsai tanitó meghalt. Kő-
hegyen ifj. Szabó Dániel lemondott, Osgyánban az eltávozott Kiss 
Lajos helyébe Záhony Károly választatott meg. 
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Alapítvány, hagyomány. Nyustyán Thomka László 100 koro-
nával gyarapította korábbi alapítványát Rimaráhon Okoücsányi 
Ágoston fivére Okolicsányi János emlékére 100 koronát alapitvá-
nyozott. Várgedén örökegyház tagsági alapítványt tettek: id. Alitisz 
Miklós 25 kor., id. Karkusz József 25 kor., Gyurgyik József 25 
kor., Reznyik Gyula 25, kor., ugyan e célra első részletül fizettek: 
Farkas Rezsőné 8 kor. 33 fi!!., Górász József 8 kor 33 fill., Torna 
Borbála 8 kor., 33 fill., Górász Pál 10 kor., Makó Józsefné 6 kor. 
25 fillért. Alapítványok és hagyományok összege: 341 kor. 24 fill. 

Adományok összege: 6199 kor. 30 fiil. 
Építkezés, épületjavitás. Alsósziklás épületjavitásra 646 kor. 

38 fill. Bakostörék iskolája renoválására 9118 kor. 40 fill. Telep 
uj iskolát épített 14000 kor. költséggel. Válykó kutépitésre 107, 
uj orgonára 2000 kor., Felsőpokorágy uj paplakot épített 11486 
kor 80 fill. költséggel, épület javításra 30 kor., 90 fill. Klenócz a 
paplakot eternit palával fedette a hivek adományozásából 2341 kor. 
Nyustya épületjavitásokra 1000 kor. Osgyán ugyanarra 76 kor. 80 
fill. Rimabánya paplakjavitásra 400 kor. Rimócza—Rimaszabadi 
iskolát épit 120C0 kor. Rimazsaluzsán—Pribó tanitólakra 800 kor. 
Rimabrézó—Likér javításokra 257 kor 41 fill. Rimafürész ugyan-
arra 220 kor., Rimakokova a tüzromokon újra felépült, Keczege 
uj tantermet épitett 2500 kor. költséggel. Rimaszombat csatornázás 
és vízvezetékre 3000 kor. Várgede javításokra 120 kor.-t fordított. 

Építkezések és javítások összege: 60104 kor. 69 fill 
Közérdekű mozzanatok Megerősítést nyert Szklenka Gusztáv 

nyustyai lelkésznek és Záhony Károly osgyáni tanitónak hiványa. 
Engler András és Laurenczy Károly tanítók Klenóczon egy évre 
való alkalmaztatást nyertek helyettesi mnőségben. Jóváhagyatott 
Pokorágynak paplaképitésre 5000 K. Kőhegynek toronyépítésre 
4000 K. Telepnek iskolaépítésre 2000 K. Rimakokovának építke-
zésre állami kamatmentes 10000 K, Válykónak orgonára 2000 K, 
Tóthegymegnek oltárra 2000 K kölcsöne és Cserepesnek 40 négy-
zet öl területnek a vasút részére való átengedése. Az egyház-
megyei törvényszék két ügyben bíráskodott, még pedig Dzurányi 
Dezső cserepesi lelkész ügyét áttette az egyházmegyei elnökség 
hatáskörébe, Kiss Lajos volt osgyáni tanítót pedig, miután ottani 
állomásáról lemondott, felmentette az ellene fenforgott vád alól, 
de kötelezte a perköltség megfizetésére. A Zsedényi jutalomdijat 
a mult évben Kicsiny Pál klenóczí tanitó nyerte el. Klenócz 6200 K 
takarékpénztári betétjét örökalapnak nyilvánította, ugy hogy a ka-
matok 50 éven át a tőkéhez csatoltassanak s az egyházközség 
tulajdonát képező 3 drb rimaszombati takarékpénztári részvény 
évi osztaléka is 50 éven át kamataival együtt az örökalapot gya-
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rapítsa. A klenóczi lelkészi jelentés azon megdöbbentő körülményt 
közli hivatalosan, hogy az egyházközségnek mintegy 28000 K ér-
tékű tőkevagyona az ottani „Pomocnica" nevű szövetkezet válsága 
következtében veszélyeztetve van, amire nézve a közgyűlés intéz-
kedését kérte. Osgyánban a lelkész felolvasó estélyeket rendezett 
Rimafürészen a baptisták konkolyvetése már azt is eredményezte, 
hogy egy temetés az egyházi szertartás teljes mellőzésével történt. 
Rimakokova hamvaiból kiemelkedett s újra életre kelt, amit Isten 
megsegítő kegyelmén kivül a krisztusi szeretetből folyó áldozat-
készségnek, küiönösen pedig lelkésze Banczik Sámuel alesperes tör-
hetetlen hitének, csüggedetlen kitartásának, lankadatlan tetterejének, 
fáradhatatlan utánjárásának s önfeláldozó munkájának köszönhet. 

Irodalmi munkásság. Kemény Lajos osgyáni lelkész, ker. 
jegyző és az egyházmegye főjegyzője egyházi énekeket, vallásos 
költeményeket és imádságokat irt. 

Liptói egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. Az egyházmegyei elnökség elnökölt Király-
lehotán a lelkészválasztó közgyűlésen, amikor is lelkésznek Zeman 
János trencséni esp. segédlelkész választatott meg. Az alesperes 
felavatta a vavrissói egyház uj orgonáját az esperes megbízásából. 
Porubkán elnökölt az esperes az egyházi közgyűlésen, amelyen 
az újonnan szervezett lelkészi állomás hiványa lett meg állapítva 
Az esperes egyházi közgyűlésben felbecsültette a kisporubai lel-
készi állomás javadalmát kongrua kiegészítés céljából, megszer-
kesztette a kérvényt és felterjesztette azt a szükséges okadatoló 
okmányokkal. Az esperes felavatta a szentpéteri uj emeletes elemi 
iskolát Az esperességi elnökség elnökölt Kisporubán a felügyelő 
választó közgyűlésen. Az esperes az egyházi presbyteri gyűlésen 
Kisporubán elkészítette az egyház normál költségvetését kimon-
dott önállósításából kifolyólag. A szmrecsányi lelkész Csobrda 
Wladimir, mint az esperes által megbizott körlelkész felavatta a 
jáloczi iskolát. Az esperes hivatalába iktatta Zeman János király-
lehotai lelkészt és Lehoczky Tihamért, az egyház uj másodfelügye-
lőjét. Szélporubán a szmrecsányi lelkész felavatta az uj iskolát. 
Az esperes részt vett az egyházkerületbeli esperesek értekezletén 
Miskolczon. Az esperes felavatta a vychodnai uj orgonát. Az espe-
res elnökölt a lelkészválasztó közgyűlésen Pribilinán a helybeli 
felügyelővel. Lelkésznek Rázus Márton, modori segédlelkész lett 
megválasztva. Az esperes hivatalába iktatta Pribilinán a megvá-
lasztott lelkészt. Az esperes átvette Királylehotán a távozó lelkész-
től a hivatalt és az egyház közigazgatásával Porubiák János 
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vychodnai lelkészt bizta meg. Az alesperes elnökölt az esperességi 
másodfelügyelővel Királylehotán a lelkészjelölő, majd a lelkész-
választó közgyűlésen, ahol lelkésszé Janis József liptói esp. segéd-
lelkész választatott meg. Az esperességi elnökség és az espereségi 
egyházi jegyző: dr. Bella Mátyás rózsahegyi lelkész elkísérte a 
püspököt kanonika vizitáeionális utján, minden anya és leány-
egyházba. Az esperes részt vett az egyházkerületbeli esperesek kö-
zös értekezletén Kakaslomniczon. Az esperes hivatalába iktatta 
Királylehotán a megválasztott uj lelkészt: Janis Józsefet. 

ünnepélyek. Orgonaavatás volt Vavrisson és Vychodnán, 
iskolaavatás Szentpéteren, Jálócon és Szélporubán. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Csorbán a káros hatás a 
sok kárba veszett utánjárásban és az egyházi hirdetés iránti kö-
zönyben nyilvánul meg. Vazseczen a nép körében azon balhit ter-
jed el, hogy a vadházasság a hadköteleseknél megengedhető. A 
legújabb időben a vadházasok is rendes házasságot kötnek, mióta 
a hadkötelezettség többé nem házassági akadály. Verbiczaszent-
miklóson az egyházpolitikai törvények hatása még mindig kedve-
zőtlen. Sok jegyespár kerüli az egyházi hirdetést. Az anyakönyv-
vezetők szekírozzák a jegyes párokat, s még arra is rákényszerítik 
őket, hogy a polgári anyakönyvi bejegyzéshez is olyan ünnepélye-
sen vonuljanak fel, mint a templomi esketéshez. Németlipcsének 
Királylubella nevü fiókegyházában egy róm. kath. vőlegény rever-
zálissal biztosította jövendőbeli gyermekeit az ág. h. ev. egyháznak 
reverzális utján. Az anyaegyházban egy ev. királylehotai szárma-
zású menyasszony reverzálist adott a róm. kath. egyház javára. 
Királylubellán özv. Reha Mátyás ág. h. ev. egy szintén ág h. ev. 
özv. nővel csak polgári házasságot kötött, — a templomba nem 
jött a lelkész minden unszolása dacára. Alsómalatinban egy ág. 
h. ev. hajadon egy róm. kath. vőlegénnyel csak polgári házasságot 
kötött, mivel a vőlegény nem akart az ág. h. ev. — a menyasz-
szony a róm. kath. templomban esküdni Különben a nép tiszte-
letben tartja az egyház intézkedéseit a házasság kötésénél, s ami 
ez alól kivételt képez, az majd nem mindig a jellem alacsony 
színvonalának a kifolyása Az állami anyakönyvvezetés intézményé-
vel a falusi nép meg nem békült és nem is fog megbékülni, inig 
annak közegei olyanok a milyenek. A rózsahegyi egyházban az 
egyházpolitikai törvények hatását közvetlenül nem észlelni semmi-
ben. Legfeljebb azon körülményt lehetne felhozni, hogy a hivata-
talok e törvények végrehajtásánál nem egészen pártatlanok, az 
evangélikus egyház, hátrányára. Szmrecsánban az egyházpolitikai 
törvények hatása még mindig ugyanaz, különösen azon tekintet-
ben, hogy azok következtében a lelkész az egyházi fegyelem utolsó 
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eszközétől is meg van fosztva, amellyel a kötelező egyházi esketés 
idejében birt. Tarnóczon a hatás áldatlan, amint azt észlelni lehet 
az esketéseknél és áttéréseknél. Wychodnán káros hatás észlelhető. 
A többi egyházban változás nincs. 

Fontosabb intézkedések. A hybbei anyaegyház az iskola épí-
tésről visszamaradt utolsó 10.000 K adóságát letörlesztette. Az 
egyházközség elhatározta, hogy a Bulyovszky Miloszlav tanítóra 
kirótt 650 K nyugdijintézeti járulékot megfizeti. Kokova leányegy-
ház Rumann Aurél tanitó földjének megmivelését és tüzelőfa il-
letményének készpénzben való megváltását határozta el. A pribi-
linai egyházközség uj elemi iskolák felépítésének céljából az egy-
háztagokra rendkívüli egyházi adót rótt ki. Németlipcsén az egy-
ház és a politikai község között a tanítók fizetése és korpótléka 
ügyében az első fórum az egyház javára hozott döntést, a megyei 
közigazgatási bizottság a politikai község javára megváltoztatta, 
az egyház a magas minisztériumhoz felebbezett. Döntés még nem 
történt. Rózsahegyen az egyház tovább tárgyal a várossal és kö-
veteli a „Maly Polik" nevü beltelekrészben egy templomhoz szük-
séges telek átengedését. A város e tárgyalásokat a végletekig halo-
gatja az egyházközség gyakori sürgetései dacára. A templom épí-
téshez szükséges anyagi eszközöket az egyház szorgalmasan gyűjti. 
Az anyaegyház tagjai e célra önként megadóztatták magokat, ezen 
önmegadóztatások eredménye, hogy egyesek kötelezték magokat 
5 év alatt 17.500 K-t lefizetni. Szielniczen a második tanítói állo-
más számára az államsegély elvileg már engedélyezve van. Jálóc 
leányegyháznak egy rendes tanítói állomás szervezésére 800 K 
államsegély van engedélyezve. Sisko János nem okleveles tanitó 
engedélyt nyert, hogy okleveles tanitó fiát, aki önkéntesi évét szol-
gálja le, helyettesíthesse. Tarnóczon az egyház uj templom épí-
tését határozta el. 

Hivatalbeli változások. Királylehotáról eltávozott Zemann Já-
nos lelkész, akit a morvamogyoródi egyház választott meg lelké-
szének. Lehoczky Tihamér az egyház másodfelügyelőjévé válasz-
tatott meg. Az egyház uj lelkészéül Janis József esp. segédlelkész 
lett megválasztva. Bocabányán Harmann József tanitó tényleges 
katonai szolgálatra hivatott be s ez időre, — tanitó helyettes nem 
akadván, — a tankötelesek tanítását di. Lajcsák János lelkész 
vállalta magára. A pribilinai egyházközség lelkészeül Rázus Márton 
modori segédlelkészt választotta meg. Verbiczaszentmiklóson az 
Uram Gergely nyugalombavonulásával megüresedett tanítói és 
segédkántori állásra Marendiák Péter németlipcsei tanítót válasz-
tották meg. Németlipcsén Marendiák Péter helyére Szlany Ágost 
Mihály turalukai tanitó választatott meg. Rózsahegyen Solcz Lajos 
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liszkófalvi tanitó egészségi okokból lemondott a nagyselmeczi róm. 
katii. iskolában teljesített hitoktatói megbízatásáról s a hitoktatást 
dr Bella M. Mátyás rózsahegyi lelkész vállalta magára A sziel-
niczi egyházközség másodfelügyelöjévé Lacko Milos liptószent-
miklósi gyárost választotta meg. Szélporubán a tényleges katonai 
szolgálatra bevonult Siskó János tanitó helyett a tanítást édes 
atyja Siskó János, nem okleveles tanitó teljesiti. 

Hagyományok és alapítványok Bocabányán Svanda János az 
egyháznak 160 koronáról szóló kötvényt ajándékozott. Verbicza-
szentmiklóson az Urban elhunyt Stodola szül. Kovács Anna em-
lékére annak négy fia Stodola József, Aurél, Emil és Kornél a 
jövendőbeli liptószentmiklósi árvaház javára tetiek 1000 koronás 
alapítványt. Zsuffa András családja Kispalugyán, elhalt András 
Tivadar nevü fiuk emlékére ugyanazon célra 1000 kor alapítványt. 
Mikó Péter egyházfelügyelő eddigi 800 koronás alapítványát 200 
koronával 1000 koronára kiegészítette és az igy kiegészített ala-
pítványt a szervezendő második lelkészi állomás fizetésére szánta. 
Németlipcsén Kordos Detrich egyháztanácsos megigérte, hogy az 
1915. évben egy uj orgonára 3000 koronát ad. Rózsahegyen Bo-
hus János rózsahegyi lakos 3000 koronát kitevő vagyonát végren-
deletileg az egyháznak hagyományozta A rokonság a végrendeletet 
perrel támadta meg, amely még nincsen eldöntve. Szielniczen 
Petkó József szentmáriai róm. kath. lakos a szielniczi ág h. ev-
egyháznak uj harangokra 100 koronát hagyományozott. 

Az adományok és gyűjtések összege 20914 kor. 88 fiII-
Épi kezések, javítások. Csorbán az épületjavitásra 1912-ben 

280 kor. fordíttatott. Hybbén az egyház a lelkészlakra 530 koronát, 
az orgona hangolásra és egy uj regiszterrel való kiegészítésére 
1200 koronát adott ki. A kírálylehotai egyházközség egy uj orgo-
nát szerzett 3800 kor. árban, ebből kifolyólag az egyházat még 
1300 kor. adósság terheli. Restaurálta templomát, annak tetőzetét 
és tornyát. Uj sekrestyét építtetett a templomhoz, a püspöki kano-
nika vizitáció alkalmából kifestette az oltárkép keretét, a szószéket 
bearanyoztatta, a lelkészlakhoz egy fedett folyosót épített és azt 
befestette. A számadások még el nem készültek Felsőboczabánya 
uj templomcsillárt szerzett 206 kor. árban. Pribilinán a lelkész-
lakban kissebb javítások voltak. Jamnik leányegyház templomát 
szépen kifestette 850 kor. kiadással, az oltárra uj képet festetett. 
Verbiczaszentmiklóson az anyaegyház a templom külső és belső 
restaurálására 1200 koronát fordított, a tanítói lakások belső reno-
válása és a villamos világitásnak azokba való bevezetése az egy-
háznak 1650 koronába került, a torony javítása 320 kor. költséget 
igényelt Verbicz társegyház imaházát újból fedette 700 kor. kia-
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dással. Kispalugya leányegyház a tanitói lakáshoz egy harmadik 
szobát épitett 1500 kor. kiadással. Illanó leányegyház a régihez 
uj temetőt csatolt és azt kőfallal kerítette be, ami 2300 koronába 
került. Plostin leányegyház uj kerítéssel látta el temetőjét, benne 
halottas kamrát épitett, tornyát és iskoláját restaurálta, mindezt 
1184 kor kiadással. Németlipcsén az egyházi épületek javítása 
675 koronába került. Rózsahegyen az anyaegyház épületjavitásra 
482 kor. 44 fillért adott ki. Liszkófalu leányegyház a tanitói la-
káshoz uj gazdasági épületet emelt 1180 kor. kiadással. A sziel-
nici anyaegyház a püsp. kanonika vizitáció alkalmából templomát 
belülről és kívülről kimeszeltette, hasonlóképen a többi egyházi 
épületein is javításokat eszközölt tetemesebb költséggel. Szélporuba 
uj iskolát épitett 10400 kor. kiadással, amibe nincsen beszámítva 
a fuvar, a kézimunka tetemes része, kő, homok, amit az egyház-
tagok szállítottak. Jalócz leányegyház szintén uj iskolát épitett 
10700 kor. kiadással. 

Mozzanatok. Vázseczen a lelkész a kántortanítókkal karöltve 
advent heteivel kezdődőleg minden vasárnap este 5—7 óráig az 
iskolaépületben vallásos összejöveteleket tartott, amelyeken az ének 
tanítása mellett épületes felolvasásokat hallgattak a hívek, mindig 
oly szép számban, hogy az uj iskolaépületnek legnagyobb tan-
terme kicsiny volt a résztvevők befogadasára. A kicsiny, 300 lelket 
számláló királylehotai egyház buzgósága és áldozatkészsége elis-
merésre méltó, hanem állami lévén az elemi iskola, az ifjúság 
valláserkölcsi nevelése el van hanyagolva, a gyermekek az elmúlt 
tanévben február hava óta nem részesültek vallástanitásban. En-
nek főoka a gyakori lelkészváltozás, hat év alatt a jelenlegi lelkész 
a hatodik, — a lelkészi fizetések rendezésével tán ezen a bajon 
is segítve lesz. Pribilinán az egyház előkészületeket tesz az uj 
iskolák felépítésére. Az előmunkálatoknál azonban nem tapasztal-
ható az a lelkesedés, amelyet a hívek templom építésük alkalmával 
tanúsítottak Szentpéteren a tanitók folytonos váltakozása a leány-
egyházakban káros hatással van a tanügyre. Jamnik leányegyház-
ban 4 év leforgása alatt 5 tanitó működött. Különben a vallás-
erkölcsi állapot kielégítő. Vallásos estélyeket tartottak Szentpéteren, 
Vavrissón és Jakabfalván. Rózsahegyen és környékén a hivők ki 
vannak téve a róm. kath. egyház hódításainak. Ezen hóditó had-
járatot ellensúlyozni nem képes egyetlen egy ember, itt nagy szük-
ség van egy segédlelkészre, akiről az egyházkerületnek kellene 
gondoskodnia. Tarnóczon a hívek száma egy század alatt a felére 
apadt. Az 1824 évben az egyház 1767 lelket számlált s most a 
lélekszám 857. Ebből Tarnóczon van 525, ezelőtt 1003, Kisbob-
róczon van 152, Pálfalván 56, Behárfalván 26, Benyusházán semmi 
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és Rásztokon 98 lélek. Szmrecsánban, mint a mult, ugy a folyó 
évben is meg lettek tartva a vallásos estélyek ugy az anya- mint 
a leányegyházakban, amidőn is az egybegyűltek gyakorolták ma-
gokat az egyházi énekben és hallgatták a valláserkölcsi felolvasá-
sokat. Vychodnán a vasárnapi iskolát, mely igen jó hatással van 
a hívekre, tömegesen ésmagy buzgalommal látogatják. 

Irodalmi munkásság. A pribilinai lelkész cikkeket irt a tót 
egyházi és szépirodalmi lapokba. A verbiczaszentmiklósi lelkész 
szerkeszti a „Cirkevné Listy" egyházi lapot és a „Tranovsky" c. 
ev. naptárt, — kiadja nyomtatásban az egyház évi értesítőjét. A 
szmrecsányi lelkész szerkeszti az „Evanjelicky Posol z pod Tatier" 
c. valláserkölcsi néplapot, amelynek munkatársai a szentpéteri és 
németlipcsei lelkészek. 

VII. Sárosi egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. A főesperes megbízásából az egyházmegyei 
másodfelügyelő és alesperes megjelentek Tapolyhanusfalván, Buda-
méren és Komlóskeresztesen iskola épitési ügyben; Kapinémetfal-
ván a lelkészválasztás előkészítése és végrehajtása tárgyában ; a 
főesperes hivatalába iktatta Eperjes II. egyházban Meliórisz Kál-
mán és Budaméren Ujházy László újonnan megválasztott egyház-
községi felügyelőket, továbbá a püspök jelenlétében és áldásával 
felavatta és rendeltetésének átadta az eperjesi 1. egyházközség 
újonnan épült elemi és polgári leányiskoláját. Megbízásából az 
egyházm. másodfelügyelő megjelent Kükemezőn a lelkészi jövede-
lem csökkenésének megállapítása; az alesperes pedig Komlós-
keresztesen az uj iskola felavatása végett. 

Ünnepélyek. Az egyházmegye összes egyházaiban megünne-
pelték a kötelező egyházi és nemzeti ünnepeket, ezenkívül: az 
eperjesi I. egyház megünnepelte uj elemi és polg. iskolájának fel-
avatását ; a nőegylet pedig az iskolai növendékeknek karácsonyfa 
ünnepélyt rendezett. Eperjes — városi és vidéki egyház fényes 
ünnepély keretében iktatta be hivatalába Meliórisz Kálmánt, ha-
sonlo ünnepséget tartott a girálti egyház dr. Weiszer Emil felü-
gyelő beiktatása alkalmából. Kisszeben II. egyházban ünnepség 
keretében avatta fel a lelkész az egyház uj oltárképét. Margonyán 
s Orsóson harangavatási ünnepély volt s az előbbi helyen az oltár 
is ünnepség keretében avattatott fel. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Az eperjes-városi és vidéki 
egyházban a katoliczizmus tért hódit, a lelkész az ellenség óriási 
erejével szemben tehetetlen Kükemezőn az ev. egyház dominál, 
egy vegyes házasságnál a megegyezés a mi javunkra köttetett. 
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Sárosófalun egy áttérés volt hozzánk. Tapolyhanusfalván a róni. 
kath. lelkész egyik vegyes házasságban élő hívünket halálos ágyán 
saját egyházába vette fel a törvényszabta kétszeri jelentkezés mel-
lőzésével ; ez bejelentetett a főszolgabírói hivatalnak, ahonnét mos-
tanáig semmi válasz nem érkezett. A többi egyházakban az egy-
házpolitikai törvényeknek káros hatása nem mutatkozik. 

Fontosabb intézkedések. Aboson az egyházközség elhatározta 
és részben foganatosította a lelkészi és tanitói lak renoválását. 
Bártfa I. egyház Bártfafürdőben a fürdőidény tartalma alatt vasár-
naponként istentiszteletet tartat, amely nagy látogatottságnak örvend 
s egy imaház építésének szükségességét tette érezhetővé. Ujházy 
Iván a budaméri Ujházy Árpád-féle alapítványt terhelő szolgálta-
tások egyezségi megváltása fejében az egyházmegye pénztárába 
68,890 koronát befizetett. Az egyházmegye elnöksége engedélyt 
adott arra, hogy a budaméri egyház az Ujházy Árpád-féle alapít-
vány épületek fenntartására rendelt jövedelmeiből az 1912. októ-
ber 1-éig felmaradt 900 K-t felerészben a lelkészi lak, felerészben 
pedig a tanitói lak rendbehozatalára fordítsa s utasította az egy-
házat, hogy a tanitói lakásban egészségi szempontból szükséges 
uj kályha, egy uj belső és egy uj külső ajtó beállításáról haladék-
talanul gondoskodjék. Az eperjesi I. egyház és iskolaszék a püs-
pök vezetése mellett küldöttségileg tisztelgett a vall. és közokt. 
miniszternél, államtitkárnál és osztályvezető miniszteri tanácsosnál 
iskolai építési és fejlesztési államsegély kérése végett. Az 1912 — 13. 
tanévben február hó 1-éig Várkoly Szeréna polg. leányiskolái kézi-
munka-tanítónőnek betegsége miatt szabadságot adott s a helyet-
tesítés költségeit elvállalta. A tüz által elpusztított oltárkép, meg-
rongált oltár és templom renoválására az egyház templom reno-
váló bizottságot küldött ki. Eperjes-város és vidéki egyház az irat 
és levéltár rendezésére egy különálló, nagyobb helyiséget bocsá-
tott a lelkész rendelkezésére, mely egyúttal lelkészi irodául és 
tanácstermül is szolgál. A vall. és közokt. miniszter ur 1912. évi 
135557. sz. rendeletével Barthó András girálti lelkésznek, mint 
hitoktatónak heti 6 óra után tanévi 180 K tiszteletdijat engedélye-
zett A girálti egyházközségi közgyűlés elhatározta, hogy tekintettel 
a lakáshiányra, a papi belsőségben fekvő istáló és a régi iskola 
belsőségén fekvő istálót, mivel azok nem használtatnak, rendes 
bérlakásul fogja átalakíttatni. Az egyházmegyei elnökség jóvá-
hagyta a jakabvágási egyházközség azon határozatát, hogy a 
templomrenoválásra a templomépitési alapra minden Vs-ad telek 
után 4 K-t fognak fizetni mindaddig, mig a templom fel nem 
épül. A kisszebeni I. egyház uj orgona vételére orgona-alapot 
létesített. A kisszebeni II. egyházközség közgyűlése 8500 K elő-
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Irányzatú költségvetést fogadott el a templom 1916. évi renoválá-
sára. A laposi egyházközség elhatározta, hogy a paplakot kibővíti 
és átalakítja. Margonyai egyházközség egyházfejlesztési tartalék-
alapot létesített s azt költségvetésileg gyarapítja. Tapolykomlóson 
Gaál Imre tanitó a lévitai teendők végzésére a püspöktől engedélyt 
kapott. 

Hivatalbeli változások. Fábry J. Bertalan lemondott egyház-
megyei jegyzői tisztéről és a tanügyi bizottsági tagságról. Az 
egyházfelügyelők közül leköszönt: Budaméren Hamborszky Bertalan, 
az Eperjes városi és vidéki egyházban dr. Kakusz Béla. Meg-
választattak : Budaméren Ujházy László, Girálton dr. Weiszer Emil, 
az Eperjes városi és vidéki egyházban ifj. Meliórisz Kálmán, Kapi-
németfalván másodfelügyelőnek Raáb János. A lelkészi karban 
leköszönt Fábry Bertalan Kapinémetfalun. Esperességi segédlelkészül 
Lehoczky Egyed, eperjesi I. egyház segédlelkészeül pedig dr. Obál 
Béla alkalmaztatik. A tanítói karban: Koncsek János margonyai 
tanító meghalt, Javorniczky Anna orsósi tanítónő leköszönt, Uhri-
nyák Károly vörösvágási tanító eltávozott, Tomaskó Hona péter-
vágásai tanítónő lemondott, Mathern Róbert tapolyhermányi tanító 
eltávozo'tt s a helyébe megválasztott Petróczy Pál is négy hónapi 
működés után elhagyta állását. Az Eperjes városi és vidéki egyház-
ban általános tisztújítás volt. 

Hagyományok és alapítványok. Budaméren az Ujházy Árpád-
féle szolgáltatási alapítvány 68,890 K tőkeösszegben megváltatott. 
Ebből 36,060 K lelkészi javadalmi, 17,830 K tanítói javadalmi, 
15,000 K új templomépitési alapítvány. Eperjes 1. egyházközségben 
özv. Rombauer Samuné szül. Elischer Emilia eperjesi születésü, 
iglói lakos végrendeletileg 6000 K-át hagyott az egyházra. Király 
Vilmos végrendeletileg 500 K-t hagyományozott a Szegényekháza 
alapjának gyarapítására. Eperjes városi és vidéki egyházban Dudás 
Mihályné szül. Suga Anna megyei lakos 200 K-t hagyományozott 
az egyház szabad rendelkezésére. Girálton minden keresztelés és 
esküvő alkalmával gyűjtést rendeznek az orgona-alap javára s 
ebből eddig begyűlt 380 K. A hagyományok összege 75,970 K. 

Adományok és segélyek. Az adományok összege 17,928 K 
18 f. A segély összege 6270 K. Összesen 24.198 K 18 f 

Építkezések és javítások. Aboson a templomtorony építésére 
és a templomtorony környékének rendbehozatalára 18000 K. Bártfa 
I. egyházban az épületek jó karban tartására 267 K 93 f. Bártfa 
külvárosi egyházban javításokra és beszerzésekre 1273 K 30 f. 
Budaméren lelkészi és tanítói lakon építkezési javításokra 574 K 
17 f. Eperjesi I. egyházban az új iskola építésére és az épületek 
jó karban való tartására 53,877 K 23 f. Eperjes városi és vidéki 
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egyházban épületek fenntartására 303 K 42 f. Girálton lelkészi 
belsőség körülkerítésére 500 K. Jakabvágásán építkezési javításokra 
500 K. Kapinémetfalun épületek fenntartására 106 K. Kisszeben I. 
egyházban az épületek jó karban tartására 85 K 52 f. Kisszeben 
II. egyházban javításokra 250 K. Komlóskeresztesen iskolarenová-
lásra 6550 K. Kükemezőn orgonahangolásra és új orgonafúvóra 
512 K Sárosófalun építkezésekre és javításokra 3256 K 24 f. 
Tapolyhanusfalván egyházi épületek javítására 592 K 40 f Zseg-
nyén építkezésre és javításokra 9548 K 75 f, összesen tehát 
99,168 K 96 f fordíttatott. 

Mozzanatok. Bártfa külvárosi egyház A vármegyei közigaz-
gatási bizottság kimondta, hogy Alsószabados köteles uj iskolát 
építeni s bár Alsószabados 1—2 mérföldnyire Felsőszabadostól s 
igy az 1868. évi törvény értelmében joggal társulhat a szomszéd 
községgel, a közigazgatási bizottság az alsószabadosi evang. tan-
köteleseket, akiknek más iskolájuk nincsen, mégis azonnal kiren-
delte a felsőszabadosi iskolából. Ezen határozat ellen ugy az alsó-
szabadosi fiókegyház, mint a felsőszabadosi leányegyház feiebbe-
zéssel élt, amely most a minisztérium elé került. Ferzsón az ev. 
iskolát 25 évvel ezelőtt állandósították és a fiókegyház még a tu-
lajdonát képező szántóföldeket is átadta az államnak használatába 
s azokat most évről-évre az állam adja bérbe, mégis megtörtént, 
hogy a róm. kath hitoktató részére felvett tiszteletdijat az iskola-
költségvetésben meghagyták, mig ellenben az ev. hitoktató diját 
törölték. Eperjes I. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az eper-
jesi Kereskedők Társulatának engedélyt adott arra, hogy az 1913/14 
tanévben a polgári leányiskolával kapcsolatosan női kereskedelmi 
tanfolyamot szervezzen, az egyház a szükséges tantermeket a dél-
utáni órákra 500 K használati dijért átengedi s beleegyezett abba, 
hogy a polg. leányiskolái tantestület tagjai ezen tanfolyamnál ta-
nítói és felügyeleti órákat vállalhassanak. Az egyházat és a testvér 
Eperjes városi és vidéki egyházat nagy csapás érte az 1913. évi 
május hó 12-én a templomban támadt tűzvész következtében, a 
mikor is az oltár, oltárkép, orgona és a festés áldozatul esett a 
tűznek. 

Irodalmi működés. Korbély Géza eperjesi esperes-lelkész az 
„Igehirdető" folyóiratban egyházi beszédeket adott ki. Liptai Lajos 
eperjesi alesperes lelkész a „Nasa Zastava" c. lap főmunkatársa, 
vezércikkírója s a „Krajinskí chirnik" rovatnak állandó vezetője. 
Lefordította Korbély Géza esperes székfoglaló beszédét s ezt es-
perességi határozat folytán 1000 példányban kinyomatva, szétosz-
totta az esperesség tótajku hívei közt. 
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A szepesvárosi egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. A főesperes meglátogatta Duránd, Gölnic-
bánya, Felka, Mateócz, Ruszkin, Poprád, Szepesolaszi és Szepes-
remete egyházközségeket. 

Ünnepélyek. Az összes egyházközségekben megtartattak a 
szokásos egyházi és hazafias ünnepélyek. Több egyházközségben 
volt karácsonyfa ünnepély, amikor is az árva és szegény iskolás 
gyermekekről történt gondoskodás. Több helyen vallásos estélye-
ket rendeztek. Gölnicbányán, Ménhárdon és Szepesolasziban az uj 
lelkészek: Hoffmann Károly, Kirnbauer Gyula és Alexy Jenő let-
tek ünnepélyesen hivatalukba iktatva Lélek emelő ünnepély kere-
tében folyt le Poprádon 1912. évi augusztus hó 24—25-ik napján 
a magyarhoni ág. h. ev. missiói egyesület évi közgyűlése. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Káros hatás nem észlelhető, 
mert a nép az egyházi funkciókat itt-ott egy-egy esetet kivéve, 
mindenkor hiven igénybe veszi. A vegyes házasságok kötésénél 
12 pár adott reverzálist javukra és 3 pár kárunkra, amiből kitűnik, 
hogy a lelkészek éber figyelemmel kisérik a reájuk bizott nyájat. 

Fontosabb intézkedések. A lelkészek figyelme fel lett hiva 
arra, hogy a reformációi jubiláris alapra az offertórium tartás és 
gyűjtés kötelező. A zsinati bizottság javaslata az egyházközségek-
nek tárgyalás végett kiadatott. Felhivattak az egyházak, hogy a 
nagygerezsdi egyezség reviziójára vonatkozólag nyilatkozzanak. A 
lelkészek fel lettek hiva, hogy az 1848. XX. t.-c tárgyalásához az 
egyházi szükségletekről a kimutatást, a közalapi és az adóalapi 
összeírást készítsék el és az adócsökkentési segélyért a kérvénye-
ket terjesszék be A lelkészek felhivattak, hogy a patronázs egye-
sületbe lépjenek be tagokul. A zsinati képviselők választása el lett 
rendelve. 

Hivatalbeli változások. A lelkészi karból meghaltak: Gölnicz-
bánya hitbuzgó lelkésze Zimmermann Andor, aki 26 évi buzgó 
működés után 1913. évi április hó 16-án 52 éves korában és Höncz 
Adolf nyugalmazott mateóczi lelkész 1912. évi julíus hó 19-én. 
A felügyelős közül meghaltak: Iglón, Topscher György kir. taná-
csos. Majorkán, dr. Greisinger Mihály szepesbélai városi tiszti or-
vos ; lemondott Poprádon dr. Páyer Géza isk. felügyelő. Megvá-
lasztattak Lőcsén Hőpfner Gusztáv, Majorkán Klein Róbert. A lel-
készek közül lemondott Kailing Hugó Ruszkinon, Schréter Károly 
és Hoffmann Károly Szepesolasziban. Megválasztattak Hoffmann 
Károly Gölniczbányán, Kirnbauer Gyula Ménhárdon, Alexy Jenő 
Szepesolasziban. A tanítók közül meghalt Stephány Lajos Korom-
pán, Brósz Adolf Mateóczon. Lemondott Maszny Gizella Iglón, 
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Wentzel Rezső Lőcsén. Megválasztattak: Iglón, Fialka Jolán, Ko-
rompán Kéler Pál, Lőcsén Mayer József. 

Hagyományok és alapítványok. Iglón hagyott özv. Münich 
Adolfné 1000 kor., Pozevitz Gyula 500 kor, az 1882. évben érett-
ségizett iskolatársak 800 kor.; Leibiczon Schischelko Amália 200 
kor., Krausz Lujza 50 kor., Róth Zsuzsanna 100 kor.; Lőcsén dr. 
Schréter Gyula 26000 kor., dr. Polnisch Artúr 744 kor. 96 f., özv. 
Scholtz Józsefné 400 kor. Szepesszombaton Knieszner Károly és 
neje Linday Fány 14000 kor. Hagyományok és alapitványok ösz-
szege 43794 kor. 96 fill. 

Adományok főösszege az egyházmegyében 33043 kor. 81 fill. 
A hagyományok, alapitványok és adományok főösszege 76838 kor. 
77 fill. Nagyobb adományok voltak Felkán 2219 kor. 43 fill, Iglón 
2645 kor. 02 fill., Korompán 235 kor. 50 fill., Leibiczon 1583 kor , 
Lőcsén 2700 kor., Malompatakon 401 kor., Mateóczon 1513 kor., 
Ruszkinban 680 kor., Strázsán 1000 kor., Svedlér 1000 kor., 
Szepesbélán 2074 kor., Szepesremetén 1480 kor., Szepesszomba-
ton 294 kor., Szomolnokon 1097 kor. 

Építkezésre és javításokra kiadatott az egyházmegyében 39117 
kor., 59 fill., Nagyobb kiadás volt Felkán 856 kor., Iglón 2265 
kor , Izsákfalván 6C00 kor. Uj harangok beszerzésére és harang-
láb építésére, Ménhárdon 4752 kor., Poprádon 1439 kor.. Svedlé-
ren 4534 kor., Szepesbélán 8220 kor., Szepesremetén 5000 kor. 
Uj orgona beszerzésére, Szepesváralján 2423 kor. 

Mozzanatok. A kivándorlás Amerikába folyton tart. A rossz 
időjárás miatt a nép szomorú jövőnek néz elébe, mert az elszegé-
nyedés és a nehéz megélhetés nehezedik reá és annak súlyát ér-
zik az egyházak is. Izsákfalván az egyházközség 2 uj harangot 
szerzett és uj haranglábat épitett. A költségek fedezésére a buzgó 
egyháztagok maguk között 6000 koronát gyűjtöttek. A felavatás 
nagy sokaság jelenlétében 1912. évi november hó 10-én ment 
végbe. Ménhárdon adventben és karácsony szent estéjén esti 
intentiszteleteket tartanak, vegyes kar ajakult, a templom és lelkész-
lak renováltatott és ezen költségek fedezésére az egyházközség 
tagjai 25%-os egyházi adót vetettek ki. Szepesbélán a barlangli-
geti templomban Schőnwiesner Kálmán, Seregély István és Ratzen-
berger Ferenc prédikáltak. Szepesremetén a lelkész részére 200 
kor. drágasági pótlék lett megszavazva Szepesváralján és Szomol-
nokon vallásos estélyek tartattak. A Koch Aurél strázsai lelkész 
szerkesztésében megjelenő „Evangelischer Glaubensbote" cirnü 
egyházi lap évről-évre nagyobb tért hódit s igen jó hatással van 
a hitélet és jótékonyság fejlesztésére. 
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Irodalmilag működtek: Hoffmann Károly gölniczbányai, dr. 
Walser Gyula iglói, Scherffel Nándor korompai, Kübecher Albert 
leibiczi, Kárpáti János malompataki, Koch Aurél strázsai, Hajsó 
Gusztáv svedléri. Ratzenberger Ferenc szepesbélai és Szontágh 
Sándor szepesváraljai lelkészek. Dobó Adolf polg. iskolai igazgató, 
Mück Sándor, Fabriczy Samu, Kintzler Árpád, Kintzler Árpádné, 
Seltenreich Hugó, Topperczer Vilmos, Neupauer Mihály és Med-
gyes József tanítók. 

IX. A Tátraaljai egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. A főesperes egyházlátogatást végzett Kis-
lomniczon a lelkész nyugdíjaztatása, az uj paplak építése, a lel-
készi hivatal gondozása, a lelkészi hivány megállapítása, s az özv. 
lelkészné és az egyházközség közötti leszámolás, majd lelkészvá-
lasztás és beiktatás tárgyában ; Késmárkon jelen volt az elemi 
iskolai tanítók javadalmi jegyzőkönyvének összeállításánál, az áll. 
polgári fiúiskola és az ev. polgári iskola tanulóinak vallástani 
vizsgálatain, elnöktársával a lelkészválasztó közgyűlésen, — a lel-
kész beiktatásakor és a lelkészi hivatal átvétele s átadásakor; — 
Hajts Pál nyug. kislomniczi lelkész temetésekor és a tátraaljai 
egyházmegyének 3 ízben ott tartott törvényszéki ülésén ; Sörkuton, 
Tátraalján és Toporczon a lelkészi hivatalok átvétele és átadásakor 
s mindhárom helyen a lelkészválasztás és beiktatás alkalmából ; 
Svábfalván a paplak épitése tárgyában. 

ünnepélyek. A szokásos egyházi és politikai ünnepélyek meg-
tartattak. Azonkívül a batizfalvi anyaegyház 1913. évi február hó 
9-én uj orgonáját avatta fel, sikerült vallásos ünnepélyességgel 
nagy közönség részvétele mellett. Ugyancsak megható ünnepélyes-
ség keretében és nagyszámú közönség részvétele mellett folyt le 

• Hajts Bálint késmárki, Tarczay Andor sörkuti, Kailing Hugó kis-
lomniczi és Reich Sándor tátraaljai lelkészeknek beiktatása. 

Egyházpolitikai törvények hatása. Az egyházpolitikai törvé-
nyeknek káros hatása nem volt észlelhető, csak az Amerikából be-
plántált és becsempészett különféle szekták, mint a baptizmus 
ütötte fel fejét hazánk több protestáns egyházában, igy Batizfal-
ván is. 

Eontosabb intézkedések. Jóváhagyta az egyházmegyei elnök-
ség, hogy az alsóerdőfalvi leányegyház a villamos vasút építéséhez 
szükséges szántóföldjét eladhassa s ugyancsak jóváhagyta a kés-
márki egyházközség házvételét és házeladását. Az esperesség által 
kötelezőleg elrendeltetett, hogy Svábfalva lelkészlakát átépítse. 

Változások a tisztviselői karban. Az egyházmegyei tisztviselők 
közül lemondott: Székely Gyula főesperes s nyugalomba vonult, 
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A főesperesi teendők ellátásával Kallath Károly egyházmegyei fő-
jegyző, szepestótfalvi lelkész lett megbízva. 

A lelkészek közül meghalt Hajts Pál kislomniczi lelkész 70 
éves korában. Lemondott s nyugalomba vonult Székely Gyula 
Kakaslomniczon, Schweitzer Jakab Tátraalján, lemondott továbbá 
Pósch Gusztáv Toporczon s Dobsinára és Alexy Mátyás Sörkuton 
s Bulkeszre költözött. Megválasztattak: Késmárkon Hajts Bálint, 
Kislomniczon Kailing Hugó ruszkini lelkész, — Sörkuton Tarczay 
Andor, Tátraalján Reich Sándor és Toporczon Schwarcz Mátyás 
iglói segédlelkész. Az egyházfelügyelők közül megválasztatott Ka-
rácsony Zsigmond Késmárkon. Atanitók közül mégha Glatz György 
kántortanító Hollólomniczon. Nyugalomba vonult Gerlachfalván 
Klinga Gusztáv kántortanító, eltávozott Ferencz Rezső batizfalvi 
kántortanító Nagyszombatba, Savós Oszkár szepesszentgyörgyi ta-
nító és Alexy Ervin rókusi tanitó Vadosfára Lemondott Scholtz 
Béla kántortanító Hunfalván Megválasztattak: Svavonyecz János 
Batízfalván, Kéhler István Gerlachfalván, ki időközben a korompai 
áll. elemi iskolához neveztetett ki s helyére Varga András hivatott 
s választatott meg ; Szepesszentgyörgyön Tomaskó Ilona, Hunfalván 
ideiglenes segédtanítóul Hlatky Juliska nyert alkalmazást. 

Hagyományok, alapítványok. Hunfalván néhai Schwarcz Sá-
muel volt építőmester az egyháznak 2000 K-t hagyott, Késmárk a 
következő hagyományok birtokába jutott: kapta egyházi célokra 
Hellner Mária és Julia-féle házat 25.000 K értékben, mely vagy 
lelkészlakul szolgáljon, vagy más hasznos módon értékesíttessék; 
továbbá a néh, Hellner - Róth—Pósch-féle házteret 1894 K érték-
ben szegényháznak; iskolát célokra a néh Hellner —Róth—Pósch-
féle szántóföldeket 5300 K értékben ; a néh. Hellner - Róth —Pósch-
féle 1000 K-ás hagyományt szegény és jómagaviseletü elemi is-
kolás gyermekek jutalmazására ; Kottlár Sámuel iskolafelügyelőtől 
30.000 K-t, melynek célja az általa legközelebb kiállítandó alapító-
levélben lesz meghatározva. Rókuson az oltáralap 2876 K 08 f, 
mely célra a mult évben 733 K 33 f folyt be. A hajadonok alapja 
252 K 68 f, a kehely-alap 135 K 55 f. Tátraalján az orgona-alapra 
gyűjtöttek a hívek 432 K-t. 

Adományok és gyűjtésekből befolyt 1861 K 68 f. Nagyobb 
adományok voltak: Batizfalván orgonára 876 K 68 f, melyhez özv. 
Liergardt báróné 100, Klinga Paulin 100, és Seyfried Károly 100 
K-val járultak. Nagyszalókon orgonaalapra 520 K, melyhez az 
ifjúság 200 K és Blásy Pál Erzsébetfalvárói' szintén 200 K-val 
járultak. Alsóerdőfalva kapott a poprádi takarékpénztártól 100 K-t, 
Svábfalva pedig a politikai községtől szintén 100 K-t. 
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Építkezés, javítás. Az egyházmegyebeli egyházközségek épít-
kezési költségei 53491 K-t tesznek ki. Nagyobb építkezés volt To-
porczon, hol uj iskolai tanterem épült 4395 K, Kislomniczon, hol 
uj paplak épült 24.000 K kiadással. Tótfalva a tűzvész által el-
pusztított gazdasági épületek helyébe ujakat emelt 5279 K 91 f 
költséggel. Svábfalu uj iskolai tanterem építésére és felszerelésére 
8600 K-t adott ki. Javításokra s egyebekre kiadott Lucsivna 1320 
K 60 f-t, - Kakaslomnicz 616 K-t, Felsőerdőfalu 360 K-t, Kés-
márk templom, paplak, magtár, iskolára s egyebekre fordított 
1812 K 25 f-t, Nagyszalók építkezés és javításokra 580 K-t, Alsó-
erdőfalva javításokra 101 K-t, Tátraalja 204 K-t, Busócz templomra 
s egyebekre 1092 K-t, Alsólehnicz 316 K-t. 

Szerzemények. Batizfalva 3640 K kiadással uj orgonát szer-
zett, melynek költségei egy része 876 K 68 f. a lelkész és Takács 
József orsz. gyül. képviselő közreműködésével a magas Tátrában 
télen át időző közönség és egyesek nagyobb és kisebb adomá-
nyaiból gyűlt össze. Kakaslomniczon Giéb Géza kőfaragó iskolai 
igazgató Zalatnán ajándékozott az egyháznak egy nagy és értékes 
fekete márvány táblát arany felirattal a torony építésének emlékére, 
mely a torony előtti bejáratban falaztatott be, Gerlachfalva két uj 
ércharangot szerzett, uj haranglábat állított 2246 K 92 f kiadás-
sal. Hunfalva iskolai szerekre kiadott 154 K-t. 

Mozzanatok. Késmárkon az ev. diakonissza egyesületnek 
1912. évi életéből és működéséből kiemelendők a következők: 
Borbála nővér IO beteget ápolt 68 napon és 129 éjszakán át 216 
beteg és szegénynél tett látogatást Ápolási dijban befolyt 210 K. 
Az egyesület céljaira befolyt a mult évben a néhai Hellner-Róth-
Pósch-féle hagyományból 500 K kisebb adományokból 121 K. Az 
egyesület jövedelme volt az 1912. évben 22459 K 08 f, az 1912. 
év végén 24567 K 31 f. gyarapodott tehát 2118 K 29 f-el. Egy 
második nővér alkalmazása is tervbe van véve s remélhetőleg a 
f. évben meg is valósul Nagyszalók tartalékalapot létesitett 1000 K 
alaptőkével, mely évente a kamatokon kivül 100 K-val fog gya-
rapodni. A vallásos élet hathatósabb ápolására behozta a gyermek-
istentiszteleteket, a böjti és adventi esteli istentiszteleteket. Ifjúsági 
egyesületet is létesitett, melynek közreműködésével a sátoros ünne-
peken liturgikus istentiszteletek tartatnak. Kakaslomnicz elhatározta, 
hogy önkéntes adományokból egyik iskoláját 5000 K költséggel 
egészen átépíti. 

Irodalmilag működtek a rókusi és batizfalvi lelkészek. 
Népmozgalom. Az egyházmegye lélekszáma 10241 azaz 58-al 

kevesebb. Kereszteltetett 135 fiu és 142 leány - 277, 30-al kevesebb. 
Konfirmáltatott 106 fiu és 104 leány = 210, 26-al kevesebb. 
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Eskettettek 66 tiszta és 10 vegyes pár = 76, 8-al kevesebb. 
Elhaláloztak 107 fi és 100 nő = 207, 43-al kevesebb. Urvacso-
rához járult 4419 fi és 5743 nő - 10162, 929-el kevesebb. Kitért 
tőlünk Svábfalván 1, Késmárkon 2, — hozzánk jött Késmárkon 
2 személy. 

X. A tiszavidéki egyházmegyében. 

Egyházlátogatás. Az egyházmegyei elnökség Ungvárt végzett 
egyházlátogatást, ahol különösen a vagyonkezelésre nézve adott 
útbaigazítást; továbbá Nyárásdombon a betegeskedő lelkész helyet-
tesítése végett. 

Ünnepélyek. Máramarossziget megtartotta az első konfirmációi 
ünnepet, amikor is 12 ifjú részesült az Ur szent vacsorájában. 
Résztvett a ref. püspöklátogatás alkalmából rendezett Kalvineum 
ünnepen s megünnepelte felügyelőjének és pénztárosának kitünte-
tését. Merészpatak uj harangfelavatási ünnepet tartott ; Nagyvárad 
megünnepelte az egyházközség anyaegyházközséggé való tömörü-
lésének 100 éves évfordulóját. A nagy nap emlékét a templom 
falába illesztett márványtábla örökíti meg, a lelkész pedig a nagy 
eseményről külön kiadású füzetben számol be. Nyíregyházán a 
templomegyesület saját céljaira templomi orgonahangversenyt ren-
dezett, melynek jövedelme az 1000 K-t meghaladja. Ugyancsak 
orgonahangversenyt tartott Pazdics is. 

Intézkedések. Az egyházmegyei elnökség Augusztinovics Győző 
nyárasdombi lelkésznek félévi szabadságot engedélyezett, — enge-
délyt adott Felsőmihályi leányegyházközségnek 8200 K költséggel 
iskolaépítésre, jóváhagyta az ungvári egyházközség azon határoza-
tát, mely szerint lelkészének 600 K s a pazdicsi egyházét, mellyel 
tanítójának 100 K drágasági pótlékot szavazott meg; jóváhagyta 
továbbá a nagyváradi egyház határozatait Rimler Irén segélyezése 
és vallástanitásra vonatkozó segélyek engedélyezése tárgyában. 

Hivatalbeli változások: a felügyelők sorában : a beregszászi 
fiókegyházközség felügyelőjévé Reil Ferencz p. ü. titkár választa-
tott meg. A lelkészek és segédlelkészek sorában : Nyárásdombon 
a beteg Augusztinovics Győző lelkész helyett a lelkészi teendőket 
1912. évi február hótól 4 hónapon keresztül Szklenár Pál IV-ed 
éves theológus mint kisegítő helyettes lelkész látta el. Debreczen-
ben, a Vágódra rendes lelkésznek megválasztott Szeberényi Lajos 
esp. káplán helyébe Peér P. Sándor nyert alkalmazást. Nyíregyhá-
zán lemondott a Vizesrétre rendes lelkésznek megválasztott Fábry 
Tivadar s. lelkész, kinek helyén kisegítőül Nádassy János nyug. 
lelkész nyert alkalmazást. A tanitói karban : Kölesén lemondott 
Polomszky László, a majd az ennek helyére megválasztott Weísz 
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József is. Nyíregyházán az elhunyt Szabó Endre helyébe Mátisz 
Béla, a 40-ik tanítói állásra pedig Neumann István oki. tanitó 
választattak. A városban megüresedett rendes tanitói állásba Aczél 
Sándor tanyai tanyai helyeztetett be. Segédtanitókul : Kubinyi Tiva-
dar és Vida Irén oki. tanitók alkalmaztattak. Kéhler Pál karaszna-
sámogyi tanitó Gerlachfal.vára távozván, helyébe Mathern Róbert 
tapolyhermányi tanitó választatott meg. 

Alapítványok és hagyományok. Kölesén Jakab Péter és neje 
emlékére tett alapítvány az egyház pénztárába befizettetett. Nagy-
bányán Révész János lelkésznek a templomépítés körül kifejtett 
buzgó és eredményes fáradozása elismeréseül a hivek „Révész 
János-alapot" létesítettek, mely ma 600 K s melyet 1000 K-ra 
növelnek s ezen alapítvány céljának meghatározását a lelkészre 
bizzák. Nyíregyházán Tiszovszky Mátyás és neje 200 K alapítványt 
tett a szegénysorsu tanulók felruházására 

Adományok és gyűjtések főösszege az egyházmegye egyház-
községeiben egyházra és iskolára 39824 K 24 f. Adtak az egyhá-
zak 4239 K 10 f-t. Nagyobb adományok voltak Debrecenben 
Amerikából 122 K 51 f. Klazányban 269 K 35 f. Máramarosszi-
geten 512 K 22 f Nagybányán 10872 K 59 f. Nagykárolyban 
2867 K 27 f. Nagyváradon 3948 K, Nyíregyházán templomegye-
sületre 8964 K 42 f. Sókuton a hívektől 266 K, Szatmárnémetiben 
812 K, Tokajban 811 K. 

Építkezések és javítások. Debreczen épületek fenntartására 
527 K 21 f-t, Kölese épületfenntartásra, uj építkezésre s egyebekre 
1845 K 70 f-t, Tapolyizsép haranglábra 1200 K, 2 harangra 2500 K-t 
adott ki. Felsőmihályiban 12000 K költséggel uj iskola épült. 
Nagybánya a templomépitést befejezte. A templom 1912. nov. 17-én 
adatott át ünnepélyesen rendeltetésének. Az egyház 600 K-ért egy 
harangot vásárolt, egy harangot öntetett s vasharangállványt készít-
tetett 2746 K értékben. A harangércet azonban a hadügyminiszter 
adományozta s igy az egyház hozzájárulása csak 426 K volt. 
Nagykároly paplakra és egyebekre költött 1435 K-t. Nyíregyháza 
kiadott templom és paplakra, a városi és tanyai iskolákra 7442 K-t. 
Sátoraljaújhely épületekre 537 K 71 f-t. Nagykázmér uj kántor-
lakra 3256 K 29 f-t, Sókut egyházi épületekre 8700 K-t forditott. 
Építkezésekre, javításokra, szerzeményekre fordítottak az egyházak 
41239 K 59 f-t. 

Mozzanatok. Debreczenben a filléregylet dec. 23-án az ima-
házban karácsonyfa ünnepélyt rendezett, mely alkalommal a tanu-
lók és tanitók részesültek karácsonyi ajándékokban. Zelenka Pál 
síremlékére az egyháztagok 42 K-t adományoztak. Kölesén a lel-
kész és tanitó vallásos és ismeretterjesztő előadásokat tartottak. 
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A belmissiói munkálkodás teljes mértékben felkaroltatott. Fájdalom, 
hogy a csapás évről-évre jobban üldözi a jobb sorsra érdemes népet. 
1912-ben ugy a hivek, mint az egyház terménye 3/4 részben meg-
semmisült, az egyház és a lelkész behordott terményeit a lelkészi bel-
telekről már cséplés idején vitte el a viz. A hivek a 3 évi egymásután 
következő csapások miatt elszegényedtek; felerészben mint cselédek a 
környéken széledtek el, mások Budapestre és Amerikába költöztek ki. 
Szomorú küzdelem a lelkészre, aki legjobban érzi a csapások súlyát-
A beregszászi fiókegyház 1912. évi október hó 29-én végleg meg-
alakult, megválasztotta felügyelőjét, gondnokát és 6 tagból álló 
presbytériumát. Az elmúlt éven 96-an járultak az Ur szent vacso-
rájához. Az egyház életképesnek Ígérkezik. Máramarosszigeten a 
vidéki missiói körök szervezése folyamatban van. Bustyaházán 
minden ünnep 11-od napján istentisztelet tartatott, melyen az ottani 
protestáns hívek kivétel nélkül részt vettek. Lelkész személyesen 
a helyszínen tárgyalt a hívekkel, akik a bocskói ref. missió 
területén laknak. A két missiói pont szeivezése és a fel-
merült vitás kérdések megoldása teljesen elő van készítve, 
A lelkészlak és templomtelek szerződése jóváhagyatott. A telek ár 
kifizettetett. A templomépitési gyűjtés folyamatban van. Merészpa-
tak elhatározta, hogy még ebben az évben kifesti a templomot. 
Nagykárolyban az egyház a hivek lehető egyöntetű adófizetését 
szabályozandó, — 24 egyháztag egyházi adóját 130 koronával fel-
emelte, mibe mindannyian készséggel beleegyeztek A templomi 
ünnepi istentisztelet s főként a temetési szertartás emelése céljá-
ból a tél folyamán 15 tagból álló dalárda szerveztetett; ez azon-
ban részint alkalmas énekvezér, részint a gyakran változó tagok 
kellő buzgóságának hiányában pár hónapi tanulgatás után szét-
oszlott. Pedig az egyházi dalárda szükséges voltát a gyülekezet 
belátja, hiányát élénken érzi és sajnálattal nélkülözi A nagyváradi 
Nőegylet ez évi teaestélye tisztán 1153 koronát jövedelmezett. 1912. 
junius 17-én tartotta az esperes.ég évi közgyűlését Nagyváradon, 
amelyen a hivek nagy számmal vettek részt. Karácsonyfaünne-
pélyt is tartott a szegények számára, amelyen ruha és fehérnemüe-
ken kivül 158 kor. osztatott ki. Szegény iskolásokat téli csizmák-
kal a város „Gyermekbarát" egyesülete ajándékozta meg. A hivek 
egy egyházfentartó alapot gyűjtöttek az egyház 100 éves fennállá-
sának emlékére, melynek kamatai 10 év múlva lesznek felhasz-
nálhatók. Nyárasdombon az egyház adósságtörlesztésre 542 kor. 
17 fillért fordított. Nyíregyházán a téli hónapokban négy vallásos 
estély tartatott a közönség nagyfokú érdeklődése mellett, azonkívül 
a tanyai iskolákban 160 vallásos és ismeretterjesztő előadás. Fiatal 
gazdák kezdeményezésére az egyház képviselő testülete elhatározta, 
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hogy ezután évenként 7 alkalommal a tót nyelvű istentiszteletek 
helyett, ugyanolyan menetű lyturgikus, magyar istentiszteleteket 
létesít. Az első ilyennemű istentiszteletet Paulik János lelkész tar-
totta meg március 2-án a hivek és a városi közönség óriási rész-
vétele mellett. Ezen uj Magyar istentiszteletek céljaira a lelkészi 
kar egy uj magyar énekeskönyvet is összeállított a tót énekek 
magyar szövegével, melyet az egyház 3000 példányban adott ki 
„Nyíregyházi kis énekeskönyv" cim alatt. A gyermekek részére a 
téli hónapokban „Gyermekistentiszteletek" létesíttettek s tartat-
tak minden szerdán reggel a központi iskola dísztermében. 
Megyercsy Béla az ifjúsági mozgalom vezető lelkésze két alka-
lommal tartott vallásos estélyt az ifjúsággal. Azonkívül Dániel 
Markus perzsa hittérítő is négy vallásos estélyen ismertette 
a keleti egyházi viszonyokat a közönség élénk részvétele mel-
lett. Pazdicson karácsony-ünnep előestélyén özvegy Nauendorff 
Henrikné szül. Szirmay Izabella kastélyában az összes iskolás 
gyermekeket részben megfelelő ruhával, részben ismeretterjesztő 
és képeskönyvekkel, valamint sokféle jó ételnemüvel látta el. 
A gyermekek szavaltak és énekeltek az ünnepélyen. Sátoraljaúj-
helyen az egyház a közalapból nyert 3000 K segéllyel 19.500 K-t 
kitevő adóságát törlesztette, ami nyomasztó helyzetét némileg meg-
könnyíti. Sókut. Opálhegyen elhatározták a hívek, hogy nekik meg-
felelő, körülbelül száz lélekre szóló templomot építenek, ha erre 
az anyagi segélyt más forrásokból is megkapják A készen levő 
terv és költségelőirányzat szerint a templom 10.000 K-ba kerülne, 
amelyhez a hívek a követ, homokot és fuvart adják Tárgyalások 
folynak Szatmárnémetiben a város közönsége a törvényhatósági 
közgyűlés 282 — 1912. sz. határozatával az egyháznak templom és 
papilakás céljaira alkalmas telket adományozott. A belügyminiszter 
a mult évben megadott országos könyöradománygyüjtési engedélyt, 
— tekintettel a szomorú gazdasági viszonyokra — 1914. évi ápr. 
15-ig ismét megadta. 1913. március 8-án érte meg az egyház ala-
kulásának 4 éves évfordulóját, melyet ünnepi istentisztelettel s a 
Templomegyesület közgyűlésével ünnepelt meg; mikor is az egy-
házalapitó buzgóság értékes, szép jeleiként ujabb megajánlások 
történtek a templomépitési alapra. Az egyház közszellemének épí-
tésében jelentős szerepük volt ez évben is az adventi, és böjti 
istentiszteleteknek s a Ref. Női Bibliai Kör-nek, melyen az egyház 
tagjai is részt vettek s a lelkész bibliamagyarázatot tartott. Tokaj 
100 K-t törlesztett adóságából. Az iskolás gyermekek kirándultak 
Monokra Kossuth Lajos szülőházához. Ungváron adventben és 
böjtben kétszer hetenként esti istentiszteletet tartott a lelkész szent 
beszéddel. A téli hónapokban a ref. lelkésszel karöltve vallásos 
estélyeket tartottak. 
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Irodalmilag működtek Bortnyik György kölesei, Paulik János 
nyíregyházi, Margócsy Aladár ungvári lelkész. Révész János nagy-
bányai lelkész szerkeszti a „Nagybánya és Vidéke" cimü társa-
dalmi lapot s 1906. óta Soltész Elemér ref. lelkésszel az „igehir-
dető" cimü homiletikai folyóiratot. Rédey Károly nagykárolyi lelkész 
szeikesztője a Nagykároly és Vidéke cimü hetilapnak. 

XI. Középiskoláinkban. 

Az eperjesi főgimnáziumban a tanév alatt előfordult egy-
házias és hazafias ünnepélyek megtartattak. 

A tanári testületben változás nem állott elő. Peskó Ödön 
tanár részt vett a vallás és közoktatásügyi miniszter által rende-
zett fizikai tanfolyamon. A tanári kar tevékeny részt vett Eperjes 
városa társadalmi életében. E társadalmi tevékenységnek tudható 
be az iskola és tanári kar jó hire és népszerűsége. A tanári kar 
intézeti munkásságáról elismerőleg nyilatkozott az állami kikülde-
tésben járt főigazgató, dr. Mázy Engelbert és a tornatanitást ellen-
őrző miniszteri biztos. 

A tanári kar Zelenka Pál síremlékére 18 kor-1, Böhm Károly 
síremlékére 15 koronát küldött. 

A tanulók eredményes munkásságára szép világot vet az 
idei fényesen sikerült rajzkiállitás. 

A tanulók az E. E. E. Gyámintézetre 40 kor., a kerületi árva-
házra 20 kor.. Székács József orosházi szobrára 44 kor, 27 fill., 
Erdélyi János sárospataki szobrára 38 kor. 64 fillért adakoztak. 
Az uj épület tanácskozó termében nyertek elhelyezést a régi taná-
rok művészi kivitelű arcképei. E célra a régi tanítványok eddig 
(önszántukból) 903 koronát gyűjtöttek. 

A tanulók a következő jótéteményben részesültek . 
1. Tandijelengedésekben: 4260 kor. 2. Tápdijelengedések-

ben : 1030 kor. 3. Ösztöndijakban: 3575 kor. 4. Könyv és ruha-
segélyben 276 korona. Összesen: 9141 korona. 

A tanulók 6 ifjúsági egyesületben fejtettek ki önmunkásságot. 
Ezek közül a Tököly Imre kör ápolta a vallás és egyházszerete-
tet Ez ifjúsági egyesületeken kivül a VII. és VIII. osztályú tanulók 
a fizikai dolgozó teremben fizikai szergyakorlatokat végeztek a 
szaktanárok felügyelete és irányítása mellett. Dr. Holénia Gyula 
iskola orvos a tanulók számára mentő tanfolyamot rendezett. A 
tanári kar előkészitése, majd ellenőrzése mellett volt tánctanfolyam 
is, ahol a táncokat Kovács Bella, a m. kir. Operaház ballerinája 
tanította be. A céllövészeti tanfolyamban a VII és VIII. osztály 
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tanulói vettek részt Gyulay Gábor honvédszázados és Sirola Jenő 
honvéd hadnagy vezetése mellett. 

A kirándulásokat nagyban kultiválták. 
A tanulók zenei igényeit az eperjesi Széchenyi köri zenekon-

zervatórium szolgálta. 
A vallás és közoktatásügyi miniszter ez idén ujabb 66,000 

korona beruházási segélyt helyezett kilátásba. Ez összeggel az uj 
épületnek és belső berendezésnek állami beruházási segélye 500,000 
koronára rug. Megjegyzendő, hogy a törvényhozásilag biztosított 
200,000 korona állami beruházási segélyt (internátus) a rossz 
pénzügyi viszonyok miatt nem sikerült felvenniök. 

Az iglói főgimnáziumban hazafias ünnepélyek voltak Őfelsége 
nevenapján, az aradi vértanuk emlékére, a szabadságharcban a 
árvos területén elvérzett honvédek sírjánál. Petőfi ünnepély és 
március 15. Egyházi ünnepélyek tartattak október 31-én. A tanári 
kar a tanuló ifjúsággal a tanév folyama alatt kétszer járult az 
Ur asztalához. A téli hónapokban vasárnaponként ifjúsági isteni-
tiszteletek tartattak a főgimnázium dísztermében. 

Az egyetemes gyámintézet céljaira az ifjúság 60 koronát és 
a kerületi árvaház céljaira 40 koronát gyűjtött. Gyűjtöttek a refor-
mációi ünnepély céljaira is. 

Az intézet ifjúsági hangversenvt rendezett április hó 4-én, 
ame ynek jövedelme 174 koronával gyarapította az intézeti kirán-
dulási alapot. 

Az 1882. évben érettségizett iskolatársak 30 éves találkozó-
juk emlékére az „Ifjúsági Segély alap" javára 800 koronás ala-
pítványt tettek. 

Az 1912/13. tanév történetének legfontosabb mozzanatát 
képezi azon kürülmény, hogy sikeres befejezést nyertek azon tár-
gyalások, melyeket az intézet fenntartó hatósága az eddigi állam-
segély felemelése tárgyában a tanügyi kormánnyal folytatott s 
amelynek következtében az intézet államsegélye 10,000 koronával 
felemeltetvén, 42000 koronában állapíttatott ineg. 

Az intézet a tanulók segélyezésére ez iskolai évben 4318 
koronát forditott. 

Irodalmi tevékenységet Fischer Miklós igazgató, dr. Brukner 
Győző, Marcsek Andor és Wiese Gyula tanárok fejtettek ki. 

A késmárki líceumban a tanári kar két tagja — Dr. Lipták 
János és Dr. Révay József — az 1912—13 tanévre szabadságol-
tattak, az előbbi katonai szolgálatának teljesítése végett, az 
utóbbi külföldi tanulmány útjára, amelyhez állami ösztöndijat ka-
pott. Előbbi óráit a tanári kar több tagja, az utóbbit Várady Ist-
ván megbízott helyettes tanár látta el. 
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Az 1912. év szeptember 20-án tartott pártfogósági közgyű-
lés Bruckner Károlyt másodszor megválasztotta igazgatónak. Az 
igazgató teendőket — az igazgató választó gyűlés ellen beadott 
fellebbezés miatt - Karátsony Zsigmond vezette tovább ideiglene-
sen, akitől aztán május hó folyamán pártfogói megbizás alaapján 
Bruckner Károly vette át a liceum további vezetését. 

A liceum felügyelőségében is változás történt: Dr. Wrchovszky 
Ottó, Késmárk szab. kir. város polgármestere, kit a pártfogóság 
1911. évi junius hó 25-én egyhangúlag líceumi felügyelővé vá-
lasztott, az 1912. évi augusztus hó 30-án tartott pártfogói közgyű-
lésen lemondott ezen állásáról. A volt felügyelő rövid hivatalos 
működése alatt is tanújelét adta annak, hogy az intézet fejlődését 
szivén viseli. A megüresedett felügyelői állást az 1912. november 
6-án tartott pártfogói közgyűlés egyhangú választással Tátray 
Ödönnel töltötte be, ki elfoglalván e diszes helyet, ezzel nagyér-
aemü nagybátyja Dr. Tátray Gergely örökségébe lépett. Az uj 
felügyelő eddigi ténykedéseivel is bebizonyította, hogy annak nyom-
dokaiba lépve, teljes lelkesedéssel, ügyszeretettel és tapintattal 
vezeti az intézetnek ügyeit a mostani nehéz viszonyok között. 

Április 5 én meghalt 89. élet évében Koller Károly, nyugal-
mazott líceumi tanár, nyugalomba vonulásának 17 évében, ki 44 
esztendeig lankadatlan buzgósággal, soha meg nem szűnő lelke-
sedéssel, fiatalos hévvel működött sokszor nehéz és nyomasztó 
viszonyok között, mint a természetrajz tanára, Április hó 27-én 
halt meg Dr. Tátray Gergely 80. életévében, ki mint volt egy-
házi és líceumi felügyelő hervadhatatlan érdemeket szerzett. 

A főigazgató által is kifogásolt hiányos felszerelés kiegészí-
tésére 100000 K-ás beruházási államsegélyt engedélyezett a kor-
mány törlesztéses kölcsön alakjában. A kölcsönt az iskola aján-
lotta fel alapjaiból és a miniszter az ajánlatot el is fogadta. Az 
erre vonatkozó szerződés jóváhagyását és a kölcsön folyósítását 
most várja az intézet. 

Iskolai ünnepélyek tartattak : október 6-án, az aradi vérta-
nuk emlékére. Okt. 31-én a reformáció emlékére, ápr. 3-án Jóny 
Tivadar emlékére annak halála napján. Márc. 15. és ápr. 11., 
nov. 3. Tököly Imre emlékére. Február 1-én hangversenyt ren-
deztünk, mely a Hunfalvy Pál emléktábla javára 605,78 K-át jö-
vedelmezett. Jun. 8-án országos ünnep keretében az országgyűlés 
két háza, a Magy. Tud. Akadémia, Kisfaludy-társaság és számos 
más tudományos és irodalmi társaság kiküldöttének jelenlétében 
lepleztetett le Hunfalvy Pál emléktáblája. Tanulmányi kirándulások 
az állandóan kedvezőtlen időjárás miatt csak Szepes megye terü-
letén voltak, 

1 
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Az ifjúság tanulmányi eredménye és erkölcsi magaviselete 
ellen általában nem merült fel súlyosabb panasz, csak 3 tanulót 
kellett kizárni, akikre rábizonyult, hogy pánszláv körökkel tartot-
tak összeköttetést és azoknak káros befolyása alá kerültek, illetve 
azok alatt állottak. Egyébként a tanulók valláserkölcsi és hazafias 
magaviselete kifogástalan volt. 

Az ifjúsági segélyalap 299, 94 K-val gyarapodott. Vagyoni 
állapota: 0900.54 K- (1913, junius hó 15-én.) 

Az érettségi találkozók emlékalapja az idei maturánsok 66 K-já-
val gyarapodott. Vagyoni állapota: 816.41 K. 

A gyámintézeti gyűjtés 114.67 K-át eredményezett, melyből 
109.67 K- lett különböző segélyekre kiutalva. 

Özv. Klein Pálné 20. K-t adományozott két maturáns meg-
jutalmazására. 

Bejáró leánynövendékünk a lefolyt tanévben még csak 
egy volt. 

Szily Kálmán M. T. Akadémiai főkönyvtárnoka az ifjúsági 
segélyalapnak 20 K-t, özv. Vilmányi Lajosné urnő az ifjúsági se-
gitőkönyvtárnak 1000 K-t adományoztak. 

Hagyomány és alapítvány nem volt. Építkezés nem volt. Javí-
tásokra és szerzeményekre 4817 K- fordíttatott. 

Irodalmilag működtek : Bruckner Károly h. igazgató, Dr. 
Banczik Samu, Binder Jenő, Gaal Pál, Gotthard Kornél, Dr. Hro-
nyecz György, Karátsony Zsigmond, Noszky Jenő, Szokol Károly, 
Dr. Révay József, Weiszer Róbert. 

A nyíregyházi főgimnáziumban a tanulók száma 530 volt. 
A tanulók közt volt 1 1 leánynövendék. Az egyházi és hazafias 
ünnepek megtartattak. Részt vett az ifjúság 1912. szeptember 29-én 
Kossuth Lajos szobrának leleplezési ünnepélyén. Az intézet két 
tanára Eltscher Simon és dr. Popini Albert tanári működésűk 25-ik 
évét érvén el. minthogy minden külső ünnepeltetést mellőzni kértek, 
a kormányzótanács részéről szívélyesen üdvözöltettek. A tanári-
karban változás állott be annyiban, hogy dr. Radó Endre, miután 
a debreceni reform, főgimnáziumhoz választatott meg tanárul, 
állásáról lemondott és az intézetet és Nyíregyháza városát el-
hagyta. Alapítványt tett az intézetnél dr. Hajós Sándor nyíregyházi 
ügyvéd 200 koronát, melynek 5%-os kamatai évente a legjobb 
gyorsíró ifjúnak osztandók ki jutalmul. Bemutattatott néhai özv. 
Zierek Edéné, később Hoffer Lászlóné szül. Kralovánszky Jolán 
4000 kor. alapítványáról kiállított alapítólevél, m Ivet néh. fia 
Hoffer László emlékére tett s melynek célja az, hogy évi kamatai 
évenként egy a katonai pályát választó olyan szegényebb sorsú 
ifjúnak adassanak ki, aki akár a katonai reáliskolát, akár az aka-
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démiaí tanfolyamot látogatja s akit ezen segélyre a nyíregyházi ev. 
főgimnázium kormányzótanácsa méltónak ítél. Az ifjúság adott a 
rozsnyói ker. árvaháznak 12 koronát, — a tanártestület néhai 
Zelenka Pál püspök emlékére 10 koronát. Tanulmányuti kirándulást 
3 izben te't az ifjúság tanáraik vezetése alatt, melyekről a rész-
letes leirás az Értesítő 48—59. lapjain foglaltatik. Irodalmilag 
működtek: Leffler Sámuel igazgató, dr. Leffler Béla, Moravszky 
Ferenc, dr. Pröhle Vilmos, dr. Popini Albert, dr. Radó Endre és 
dr. Vietórisz József tanárok. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumban a tanulók 
száma 359 volt. Iskolai ünnepélyek tartattak okt. 6-án, okt. 31-én 
és március 15-én. Uj alapítványokat tettek az intézetnél: a rima-
szombati Tkptár milléniumi alapítványára befizetett 600 koronát; 
dr. Löcherer Tamás 1000 koronás alapítványához 200 koronát 
csatolt, — Jellinek Bertalan jutalomdíj alapítványa 200 kor.; 
néhai Singer S. Leó jutalomdijalapitványára begyült 100 kor. Tes-
tületektől és egyesektől befolyt 285 kor. Alapítványok és adomá-
nyok összege kitesz 1385 koronát. — Tanulmányi kirándulást 
több izben tett a tanulóifjúság tanáraik vezetése mellett. A 
Leopoldiánumra adott az intézeti ifjúság 2 koronát, rozsnyói ker. 
árvaházra 30 koronát, egyetemes gyám intézetre 30 koronát. Az 
ifjúsági könyvtár állománya 1 544 kötet. Az ifjúság 2 kisérő tanár-
ral részt vett a Rozsnyón 1913 évi május 24 — 25-én tartott torna-
versenyen. Az intézetnél üresedésben volt rajztanári állásra Holéczy 
Miklós nyíregyházi közs. polg. iskolai rajztanár választatott meg. 

Irodalmilag működtek az intézetnél: dr. Veress Samu igaz-
gató, Loysch Ödön, dr. Wallentinyi Dezső, Horváth Zoltán és 
Czinke István. 

A rozsnyói főgimnáziumban: 

1. A szokásos egyházi és hazafias ünnepélyek mind megtar-
tattak. Ezenkívül az intézet január hó 25-én sikerült tornaestélyt, 
május 25-én pedig nagyszabású torna-versenyt tartott a rimaszom-
bati egy. protestáns és a helybeli kath. főgimnázium bevonásával. 
A verseny költségeire adom ínyokból és belépti dijakból kb. 1800 
korona folyt be s azonkívül Andrássy Qéza gróf egy művészies 
kivitelű ezüst serleget adományozott a három intézet részére 
vándordíjul. Junius 8-án az intézet Petőfi emlékére rendezett ünne-
pélyt Az intézet volt növendékei junius 13-án negyvenéves talál-
kozóra gyűltek össze, tízéves tal.ilkozót tart< ttak julius 1-én az 
1903-ban érettségizett tanulók. Az ev ifjúsági egyesület két izben 
tartott nyilvános belmissiói estélyt. 
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2. Változások a tanárikarban. Prékopa István tanár az iskolai 
év megkezdése előtt félévi szabadságot kért, eleinte Platz Jenő 
okleveles tanár helyettesitette, majd ennek távozása után a tanári 
testület látta el óráit. Október hó 10-én bekövetkezett halála után 
a megüresedett tanszékre a vall. és közokt. miniszter Csányi 
András felsőlövői rendes tanárt nevezte ki. A Bonyhádra távozott 
Teke Sándor helyettes tanár helyébe Lenkey Lajos választatott 
meg hasonló minőségben. A tornatanitói állást a fenntartótestület 
Miklóssy János oki. tornatanitóval töltötte be, az ének tanításával 
pedig Engisch György kántort bizta meg. 

3. Adományok az iskolának. Az iskola részére befolyt ado-
mányok összege kitesz 4058 K-t, az ifjúsági gyámintézet 178 K-át 
gyűjtött. 

4. Adományok az egyházker. árvaháznak és a ker. gyámin-
tézetnek. Az egyházker. árvaház részére az ifj. gyámintézet 50 K-át, 
a ker. gyámintézet részére 20 K-át adományozott. 

5. Hagyományok, alapítványok. Váry László nyug. tornatanár 
és neje Irányi Emma egy drb. 200 K névértékű rozsnyói takarék-
pénztári részvényt adományozott alapítványul a szegény tanulók 
jutalmazására. Hasonló célra 1000 K-ás alapítványt tett Fekethe 
Nándor putnoki gyógyszerész, Ifj. Walentiny Ottó mérnök boldogult 
édesanyja emlékére tett alapítványát 130 K-val növelte. 

6. Építkezés, javítások, szerzemények. Az épületek javítására 
a fenntartó-testület 1553 K-át forditott s a könyvtár és tanszerek 
gyarapítására 1686 K-át. A tápintézet egy házat vásárolt 18500 K 
értékben. 

7. Irodalmi működés. Irodalmilag működtek Adamis Gusztáv 
igazgató, dr. Götz István, Greck Lajos, Hallay Zoltán, dr. Hazs-
linszky Rezső, Pásztor Mihály, Szkalos Emil és Tichy Gyula 
tanárok. 

XII. Polgári iskolákban. 

Az eperjesi polg. leányiskolában. A lefolyt tanévben az isko-
lai épület átadatott rendeltetésének. Az iskola ünnepélyes felava-
tása a püspök jelenlétében ment végbe 1912. okt 27-én. Az isko-
lába beiratkozott 195 rendes és 24 magántanuló. A tantestü-
let körében változás csak annyiban történt, hogy Várkoly Szerén 
megtámadott egészségének helyreállítása céljából az első félévre 
szabadságot kapott s az egyház, óráinak ellátásával dr. Wallen-
tinyi Samunét bizta meg. A vallásos és erkölcsös nevelésre a 
tantestület nagy gondot forditott. A növendékek télen-nyáron szor-
galmasan jártak az istenitiszteletekre; részt vettek a főgimnáziumi 
ifjúság Tököly körének vallásos estélyén, mely alkalommal ének-
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kel működtek közre. Az egyházi és nemzeti ünnepélyeket megtar-
tották ; a rozsnyói ker. árvaházra 30 koronát, az egyet, gyámint. 
javára szintén 30 koronát gyűjtöttek. Az iskola 2 kirándulást ren-
dezett : Kassára és Budapestre. Az ifjúsági könyvtár 80 kötettel, a 
tanítói 10 kötettel szaporodott. Az iskolát az állam részéről meg-
látogatta bártai Szabó Elemér kir. tanfelügyelő és Istvánffy Gyula 
iparfelügyelő. Az eperjesi kereskedők társulatának kérelmére a 
vall. és közokt. miniszter engedélyt adott arra, hogy a kereske-
dők társulata a jövő tanévtől kezdve a polg. leányiskolával kap-
csolatban egy éves női kereskedelmi szaktanfolyamot szervezzen. 
A tanévi vizsgálatok junius 27—30 napjain tartattak meg, melye-
ken 11 növendéknek 174 korona ösztöndíj osztatott kí. 

Iglói polgári leányiskolánál a szokásos évközi egyházias és 
hazafias ünnepélyek megtartattak. A tantestület tagjai közül 
Maszny Gizella tanítónő állásáról lemondott, helyét az iskolafenn-
tartó egyházközség Fialka Jolán oki. polg. isk. tanitónővel töl-
tötte be. 

Adományokban befolyt tanszerekre és jutalomkönyvekre 255 
korona. Jutalomdijakban kiosztatott az iskola alapitványaiból 168 
korona. Tanszerekre kiadatott 779 kor. 73 fillér. Az egyházkerü-
leti árvaházra begyült 17 kor., az egyetemes gyámintézetre 34 kor. 
és egyéb jótékony célokra 52 kor. 30 fillér. Tandíjkedvezményben 
részesült 29 tanuló 460 koronával. Az iskola épület javítására 
kiadatott 380 korona 25 fillér. 

Az iskolafenntartó egyházközség uj iskola épület építéséhez 
fogott hozzá. Az iskola felépítéséhez a vallás és közoktatásügyi 
miniszter az egyház által felveendő 131000 korona törlesztéses 
kölcsön évi törlesztési részleteire az 1913 évtől kezdve 50 éven át 
8000 kor. építési államsegélyt engedélyezett az egyházközségnek. 

Irodalmilag működtek Dobó Adolf, Kintzler Árpádné és Sel-
tenreich Hugó, ki a Szepesi Lapok helyettes szerkesztője. 

A kassai ev. polg. leányiskolában, valamint a kassai összes 
iskolákban a tanítás a közegészségügyi bizottság javaslatára 
csak október hó elsején vette kezdetét. A hivatalos egyházi és 
hazafias ünnepélyek, — amenynyiben ezt a fennforgó körülmé-
nyek megengedték — megtartattak. 

Egy speciális helyi érdekű ünnepélyen — II. Rákóczi Ferencz 
fejedelem hamvai hazahozatalának évfordulóján — a kassai szé-
kesegyházban tartott emlékünnepélyen az intézetet az igazgató és 
2 növendék képviselte. Bár a március 15-iki, valamint az évzáró 
ünnepélyre az intézet növendékei méltó módon elkészültek, sajnos, 
mindkét ünnepély elmaradt. Előbbi az intézetben váratlanul esz-
közölt fertőtlenítés mit, közvetlen a húsvéti szünet kiadása előtt, 
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utóbbi a fellépő vörheny járvány miatt szintén váratlanul elren-
delt iskolazárás miatt. Ez utóbbi intézkedés valamenynyi helybeli 
iskolára szólt. 

A növendékek az egyetemes gyámintézetre 30 K-. a rozs-
nyói ker. árvaházra 30 K- az országos tanítói árvaházra 5 K-. 
a szegedi vakok intézetére 10 K, a József föhg. szanatóriumra 
21 K , a Zsófia gyermekszanatórímra 50 K-, a M. Dorottya egye-
sületre 10 K-, a reformációi jubiláris alapra 20 K a Polg. isk. 
Tanárok Házára 75 K-, néhai Zelenka Pál püspök emlékszobrára 
10 K-, Zrínyi Miklós szobrára 2 K- gyűjtöttek. 

Tanszerek beszerzésére 1000 K- fordíttatott. 
Az elengedett tandíj összege 900 K. 
Az intézethez a jelen tanévben neveztetett ki először szakfel-

ügyelő, Istvánffy Gyula miskolczi áll. polg. leányiskolái igazgató 
személyében, aki hivatalos látogatását április hó 18 és 19 nap-
jain ejtette meg. 

A fentartó egyházközség foglalkozik az iskolaépület kibőví-
tésének, illetve uj épület felállításának eszméjével s e tárgyban 
kérvénynyel fordult a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, 
amely kedvezően intéztetett el. 

Julius hó 10-én Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Kassán való időzése alkalmából meglátogatta intézetün-
ket is, amikor is a kérelem jogosultságáról és valóban sürgős 
voltáról személyes meggyőződést szerzett. 

Rachl Mihály helyettes tanár állásáról lemondott. 
Augusztinyi Elek tanár 1912. évi szeptember 1-én nyuga-

lomba vonult, akinek helyére Maszny Gizella oki. polg. isk. tani-
tónő választatott meg rendes minőségben Iglóról. 

Solczanik Henriette munkatanitónö a tanév elejétől március 
hó 31-ig betegsége miatt szabadságoltatott. Óráit Koncsér Márta 
oki tanítónő látta el. 

A késmárki polg. leányiskolában a növendékek száma 183 
volt. A fenntartás költségei kitettek 19251 K- 10 f-t, mely összeg-
ben 8060 K- fizetéskiegészitő államsegély is bennfoglaltatik. A 
személyes kiadások 15063 K- 98 f-t. a dologiak 4187 K- 12 f-t 
tettek A tanítói könyvtár állománya 2245, az ifjusá :i 1640 kötet. 
Az iskola a szükséges tanszerekkel rendelkezik, amelyek ez évben 
is tetemesen gyarapodtak. A tanítást 4 rendes 1 segédtanitónő és 
óraadó végzik. Az őszi és tavaszi hónapokban rendes istentiszte-
letet, a téli időszakban a többi középfokú tanintézetek tanulóival 
együtt a líceumban tartott ifjúsági istentiszteleten vettek részt a nö-
vendékek tanítónőik és a vallástanitó vezetése mellett. Testületileg 
jelentek meg a növendékek a tanév megnyitásán, akirály névnap-
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ján, a reformáció emlékünnepén és a március 15-én tartott ünnepi 
istentiszteleten, valamint Huníalvy Pál emléktáblájának leleplezésén. 
Május hó 25-én a konfirmált tanulók az urasztalához járultak. 
Gyűjtést rendeztek néhai Zelenka Pál püspök emlékére a rozs-
nyói ker. árvaházra, a szegény iskolás gyermekek felruházására 
alakult «Gyermekbarátra»-ra, a gyermekszanatórium, az egyetemes 
gyámintézetre és a jubileumi Luther-alap javára. 

A rozsnyói polg. leányiskolából. A rozsnyói egyházkerületi 
polg. leányiskolában a szokásos egyházi és hazafias ünnepélyek 
megtartattak. Adományokból befolyt 1105 K- 73 f. ezenkívül a volt 
növendékek adományából «Jubileumi alapra»-ra: 992 1\. Ösztön-
dijak és jutalomkönyvek 350 K- értékben osztattak ki. Az ösztön-
dijak szaporulata 965 K- 78 f. A diakonissza alapok szaporulata 
155 K. 88 f. 

Sajógömöri polgári iskolában a szokásos egyházi és haza-
fias ünnepélyek megtartattak. Az iskolát Isvánfíy Gyula miniszteri 
iskola látogató látogatta meg. 

Tandíjmentességben 1 1 tanuló részesült. A tandíjmentesség 
összege 214 korona. Jutalmazásra 213 K- fordíttatott. Segélye-
zésre 250 K- Könyvtár gyarapításra 490 K- 24 fill. Természettani 
eszközökre 194 K- 90 fill. Javításokra 290 K- A rozsnyói árva-
házra 36 K- 60 fillért, a gyámintézetre 15 K. 30 fiiért gyűjtött 
az iskola. 

A midőn ezen tiszteletteljes jelentésem szives tudo-
másvételét kérem, egyúttal annak kifolyásaként bátorko-
dom javasolni a következőket: 

1. Méltóztassék elrendelni, hogy a jövő 1914-ik 
évtől kezdve belmissiói tevékenységéről s nevezetesen uj 
belmissiói szervek, intézmények alapításáról, a régebben 
alapítottak munkásságáról minden egyház lelkésze min-
den év junius hó 30-áig küldjön a püspöknek jelentést 
s hogy e jelentések lényege a mindenkori püspöki jelen-
tésbe befoglaltassák, továbbá, hogy az egyes esperessé-
gekben ugy, mint ahogy már a többi egyházkerületek-
ben megtörtént, esperességi belmissiói körök alakulja-
nak, az ez iránti kezdeményező lépések megtételére a 
főesperesek hivatván fel. 

2. Méltóztassék azon jogos várakozásának kifejezést 
adni, hogy a mult évi árvái és a f. évi liptói egyház-
látogatás után ez egyházmegyék összes tényezői ugy 
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érzelmi, mint cselekvési téren, úgy a kerület szeretet-
intézményeinek felkarolása, mint általában minden ko-
moly egyházias kötelességteljesítés terén a kerület többi 
egyházmegyéivel egy test, egy léleknek vallják magokat, 
viszont a maga részéről biztosítván ez egyházmegyék 
népét, lelkészeit, felügyelőit és tanítóit, hogy minden 
jogos és törvényes alapon álló törekvésöket a maga 
részéről mint a múltban, ugy a jövőben is tárgyilagos 
megítélésben illetve jóakaratú támogatásban kivánja ré-
szesíteni, igy óhajtván elérni ama kötelességszerűen 
óhajtott cél megvalósítását, hogy drága evang. egyházunk 
és magyar hazánk szeretetének oltárán valamenynyien 
egy szívvel lélekkel hozhassuk meg, a tőlünk méltán 
elvárt, Istennek tetsző áldozatokat. 

3. Méltóztassék a püspöki missionárius alkalmazása 
tekintetében a pénzügyi bizottsági jelentés, a tanitóképző-
intézeti építkezés tárgyában a tanitóképző-intézeti igaz-
gató jelentésével és javaslatával kapcsolatban intézkedni. 

4. Méltóztassék a „Theol. Otthon" jelentésének tár-
gyalása kapcsán megfontolás tárgyává tenni az annak 
szomszédságában levő régi főgymnáziumi tornacsarnok 
épületének és telkének megvételét. 

5. Méltóztassék az államsegély felemelésének erélyes 
szorgalmazása utján gondoskodni a kerületi költségvetés-
ben mutatkozó hiány eloszlatásáról és főként a rozs-
nyói polgári leányiskola és a rozsnyói árvaház szükség-
leteinek biztosításáról. 

6. Méltóztassék a napirend megfelelő pontja alatt 
kimondani, hogy a magas kormány által a theologiai taná-
rok drágasági pótléka cimén egyházkerületünk pénztá-
rába beutalt összeg az egyetemes pénztárba szállíttassák. 

7. Méltóztassék módot keresni arra, hogy az 1907-ik 
XXVII. t. c. gyakorlati alkalmazása és a miniszteri tan-
könyvbirálat kapcsán egyházunk autonomikus jogán, tör-
vénykezésének tekintélyén és az iskolai tanítás színvo-
nalán sérelem ne essék. 
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8. Méltóztassék a napirend megfelelő pontja alatt 
nyilatkozni a theologiai akadémiai hallgatók tandijának 
eltörlése tárgyában. 

9. Méltóztassék a napirend megfelelő pontja alatt a 
tárgyak fontosságára való figyelemmel nyilatkozni az 
1848. XX. t.-c. végrehajtása, a lelkészi és tanítói fize-
tésrendezés, a nagygerezsdi egyezség, az egyetemes 
Agenda, Az Országos Ev. Lelkészegyesület megalakulása, 
a reformátio 400 éves évfordulójának, a szepesváraljai 
zsinat 300 éves évfordulójának, a kerületi diakonusképző 
esetleges felállításának és a zsinat megtartásának kér-
désében. 

10. Méltóztassék jegyzőkönyvileg kifejezni a jelen-
tésemben méltatott Laszkáry Gyula dunáninneni egyház-
kerületi felügyelő, Dr. Markó Sándor volt kerületi főjegyző, 
Löw Fülöp dunántuli kerületi gyámintézeti egyházi elnök, 
Topscher György iglói tiszteletbeli felügyelő, Dr. Tátray 
Gergely késmárki tiszteletbeli felügyelő, Éles Henrik col-
légiumi nagy jóltevő, Boross János nyug. nagykárolyi 
és Zimmermann Andor nyugalmazott gölniczbányai 
lelkész, Koller Károly nyug. főgymn. tanár, Dr. Nagy 
Dezső ref. egyet, conventi ügyész, gróf Andrássy Dénes, 
a nagylelkű jóltevő elhunyta feletti fájdalmának, meg-
örökítvén ugyanott az eltávozottak emlékét s megbízván 
az elnökséget, hogy a közegyházat ért veszteség mérle-
gelésével a vesztes családtagokhoz és egyháztestületekhez 
részvétiratok küldéséről intézkedjék. 

11. Bocsássa el hosszú érdemes mult után Isten 
áldó kegyelmének kivánatával a nyugalom napjai közzé 
évtizedeken át lelkes, buzgó munkását, Székely Gyula 
kiérdemült tátraaljai főesperest. 

12. Örömnapjaikon, illetőleg uj megbízatásuk kezdő-
pontján üdvözölje testvéri melegséggel dr. Baksay Sándor 
dunamelléki ref. püspököt, dr. Berzsenyi Jenő dunántuli, Be-
niczky Árpád dunáninneni egyházkerületi, Kubinyi Géza 
gömöri esperességi, Tahy József collégiumi, Radványi István 
hegyaljai esperességi, dr. Tátray Ödön késmárki lyceumi, 
felügyelőt, dr. Zelenka Lajos kerületi főjegyzőt, dr. W á g -
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ner Géza egyetemes tanügyi bizottsági elnököt, Lichten-
stein László miskolci, Hidassy Sándor ungvári egyház-, 
Szent Iványi József sárosi egyházmegyei felügyelőt. 

13. Méltóztassék mindazoknak, a kik jótékony ado-
mányaikkal, tettel és áldozattal járultak hozzá nagy 
hivatást betöltő intézményeink megszilárdításához, jegyző-
könyvi köszönetét tolmácsolni. 

14, Méltóztassék a kerület és az esperességek, nem-
különben fő- és középiskolák tisztviselőinek s mindezek 
élén a buzgalmában és példaadó vezéri hűségében élete 
borús napjai között is elismerésre méltóan előljáró kerü-
leti felügyelőnknek egyházunk közjavára irányuló lanka-
datlan tevékenységükért hálás köszönetét nyilvánítani. 

Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
Atyafiúi tisztelettel, közgyűlésünk munkájára Istennek 

legjobb áldását kívánva, lévén a Mélt. és Főtiszt. Egy-
házkerületi közgyűlésnek, 

Nyíregyházán, 1913. évi augusztus hó 16-án. 

Alázatos szolgája: 

GEDULY HENRIK, 
PÜSPÖK. 
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Az egyházkerületi közgyűlés a püspöknek fárad-
hatatlan tevékenységéről és lankadatlan apostoli buz-
göságáröl tanúskodó, termékeny eszméket és irányelve-
ket tartalmazó és gazdag eredményekről beszámoló 
évi jelentését hálás örömmel és igaz elismeréssel 
fogadja; a nehéz időkben megnyugvást keres a fő-
pásztor azon hitében, hogy az evangyélmi egyház 
lelki erejének tudatában bizodalommal nézhet a jövendő 
felé; az egyházközségek belmissziói tevékenységétől 
új életre kelést, anyagi és szellemi fellendülést vár; az 
apostoli buzgósággal és szeretettel végzett liptói egyház-
látogatás biztató eredményeiről örömmel vesz tudo-
mást; a jelentésben foglalt javaslatokat a napirend 
megfelelő pontjainál tárgyalja; a püspöknek odaadó, 
lelkes, időt és fáradságot nem kimélő és sikerekben 
gazdag működéseért köszönetet mond; a püspöki 
jelentésben foglalt egyes indítványokra és óhajtásokra 
nézve pedig következőképpen határoz: 

1. A közgyűlés átérezve a belmissziói munkás-
ság inessze kiható nagy jelentőségét, az E. A. 125. §-a 
értelmében elrendeli, hogy a jövő 1914-ik évtől kezdve, 
belmissziói tevékenységéről s nevezetesen új belmissziói 
szervek, intézmények alapításáról, a régebben alapí-
tottak munkásságáról minden egyház lelkésze minden 
év június 30-ikáig a püspöknek jelentést tenni köteles; 
kívánatosnak tartja továbbá, hogy az egyes egyház-
megyékben úgy, mint a hogy már a többi egyház-
kerületekben megtörtént, egyházmegyei belmissziói 
körök alakuljanak és az az iránti kezdeményező lépések 
megtételére a főespereseket felhívja. 

2. A mult évi árvái és a f. évi liptói egyház-
látogatás maradandó hatását remélve a gyülekezetek 
népének valláserkölcsi életére, egyházias öntudatára, 
együttérzésére és áldozatkészségére, azon jogos vára-
kozásának ad kifejezést, hogy ezután ezen egyház-
megyék összes tényezői úgy érzelmi, mint cselekvési 
téren, úgy a kerület szeretetintézményeinek felkarolása, 
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mint általában minden komoly egyházias kötelesség-
teljesítés terén a kerület többi egyházmegyéivel egy 
test, egy léleknek vallják magukat; viszont a köz-
gyűlés biztosítja ez egyházmegyék népét, lelkészeit, 
felügyelőit és tanítód, hogy minden jogos és törvé-
nyes alapon álló törekvésüket a maga részéről mint 
a múltban, ügy a jövőben is tárgyilagos megítélésben, 
illetve jóakaratú támogatásban kivánja részesíteni, így 
óhajtván elérni ama kötelességszerűen óhajtott czél 
megvalósítását, hogy drága evang. egyházunk és magyar 
hazánk szeretetének oltárán valamennyien egy szívvel-
lélekkel hozzuk meg a tőlünk méltán elvárt, Istennek 
tetsző áldozatokat. 

3. A szórványokban híveink lelki gondozását 
égető szükségnek és egyetemes egyházi érdeknek tart-
ván, az egyetemes közgyűléshez felterjesztést intéz az 
iránt, hogy a közalapból kerületenként 8—9 ezer 
korona költséggel két-két utazó-missziói lelkészi 
állomást szervezzen. 

4. A kerületi gyűlés munkarendjének szükséges-
nek ismert czélszerűbb beosztására nézve javaslat-
tételre a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
kiküldött bizottságot kéri fel. 

5. Határozatilag kimondja, hogy az egyházkerületi 
rendes évi közgyűlések lehetőleg augusztus havának 
harmadik harmadában tartassanak. 

6. Felhatalmazza a püspököt, hogy az egyház-
kerületi irodában egyre szaporodó teendők könnyebb 
ellátása és az egyházmegyék összes egyházait érdeklő 
körlevelek központi kiállítása végett vagy egy külön 
gépíró munkaerőt alkalmazzon, vagy valamely nyomdá-
val szerződést kössön, kétötödrészben az egyházkerület, 
hárornötödrészben pedig a lelkészi állomások szám-
arányában a közigazgatási államsegélyből a főesperesek-
nek járó irodaátalányok terhére. 

7. Felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy 
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Eperjesen a theologiai Otthon szomszédságában levő 
és ezidő szerint elsősorban a tanítóképző-intézet által 
használt főgimnáziumi tornacsarnok mindenkori hasz-
nálatának és szükség szerint tulajdonjogának bizto-
sítására nézve a szükséges intézkedéseket megtenni 
szíveskedjék. 

8. Az egyházkerületet közvetve és közvetlenül 
ért veszteségek felett a közgyűlés fájdalmának jegyző-
könyvében és a vesztes családokhoz és egyháztestü-
letekhez intézendő részvétiratokban ad kifejezést és 
az Úrhoz tért Laszkáry Gyula dunáninneni egyház-
kerületi felügyelő, dr. Markó Sándor volt ker. főjegyző, 
Löw Fülöp dunántúli kerületi gyámintézeti egyházi 
elnök, Topscher György iglói tiszteletbeli felügyelő, 
dr. Tátray Gergely késmárki tiszteletbeli felügyelő, 
Boross János nyug. nagykárolyi és Zimmermann 
Andor nyug. gölniczbányai lelkész, Koller Károly 
nyug. főgimnáziumi tanár, dr. Nagy Dezső ref. egyet, 
konventi ügyész, gróf Andrássy Dénes életének nemes 
emlékét kegyelettel áldja. 

9. Az eperjesi Kollégium nagy jótevőjének, Eles 
Henriknek emlékezetét nemzedékről-nemzedékre át-
öröklődő és soha el nem muló igaz kegyelettel és 
hódolatos szeretettel őrzi. 

10. Székely Gyula kiérdemült tátraaljai főesperes-
nek, a ki hosszú, érdemes mult és buzgó munkásság 
után nyugalomba vonul, igaz szívvel kiván derült 
életalkonyt és Istentől áldott pihenést. 

11. Örömnapjaikon, illetőleg új megbízatásuk 
kezdőpontján testvéri melegséggel üdvözli dr. Baksay 
Sándor dunamelléki ref. püspököt, Beniczky Árpád 
dunáninneni egyházkerületi, Kubinyi Géza gömöri 
egyházmegyei, Tahy József kollégiumi, Radvány István 
hegyaljai egyházmegyei, Szent-Ivány József sárosi 
egyházmegyei, dr. Tátray Ödön késmárki lyceumi 
felügyelőt, dr. Zelenka Lajos kerületi főjegyzőt, dr. 
Wágner Géza egyetemes tanügyi bizottsági elnököt, 

i 
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Lichtensteiri László miskolczi és Hidassy Sándor 
ungvári egyházfelügyelőt. 

12. Hálás érzéssel jegyzőkönyvi köszönetet mond 
a közgyűlés mindazoknak, a kik jótékony adományaik-
kal, tettel és áldozattal járultak hozzá nagy hivatást 
betöltő intézményeink megszilárdításához és az egy-
házunk közjajára irányuló lankadatlan tevékenységükért 
és életáldozataikért az egyházkerület és az egyház-
megyék, valamint a fő- és középiskolák tisztviselőinek, 
s mindezek élén a buzgalmában és példaadó vezér 
hűségében, élete borús napjai között is elismerésre-
méltóan előljáró kerületi felügyelőnknek hálás köszö-
netét nyilvánítja. 

5. (D. E.) Az Alkotmány 112. §-a és az idevágó 
egyházkerületi szabályrendelet értelmében az egyházker. 
közgyűlés tagjai sorába az 1914. évre szóló megbízással, 
szavazati joggal két tanítóképviselő lévén választandó, 

a közgyűlés az egyházmegyék jelölései alapján a sor-
rend szerint következő szepesi - városi és tátraaljai 
egyházmegyék jelöltjeit: Kintzler Árpád iglói és 
Kintzler Béla késmárki tanítókat választja meg az 
1914. évre szóló megbízással. 

6. (Z. E) Tárgyaltatott az egyházkerületi Kollégium 
igazgató-választmányának az 1 9 1 2 - 1 3 - i k tanévi műkö-
déséről szóló jelentése. 

Az igazgató-választmány őszinte köszönetét és igaz 
háláját fejezi ki a közgyűlésnek azért a jóakaró támoga-
tásért, melyben a Kollégium egyes intézményeit részesítette 
s a meleg érdeklődésért, melynek különösen főpásztorúnk 
az elmúlt tanévben is oly számos jelét adta. Köszönetüket 
és hálájukat azzal fogják leróni, hogy kötelességüket híven 
teljesítve, az ifjúság lelkében ébrentartják a kegyeletet nem-
zetünk nagyjai és szent hagyományai iránt, a törhetlen 
hitet és bizalmat a Gondviselés iránt s a ragaszkodást és 
hűséget evangyélmi egyházunk iránt. 
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Jelentésének során fájdalommal emlékezik meg a Kol-
légium nagy jóltevőjének: Eles Henrik budapesti ügyvéd, 
presbyter, volt országgyűlési képviselőnek elhalálozásáról, 
a ki tekintélyes vagyonának általános örökösévé Kollé-
giumunkat tette, úgy nemkülönben a Kollégiumunk érde-
mes felügyelőjét, Tahy Józsefei édesanyja, dr. S z láv ik Mátyási 
leánya, Húsz Ármin és Garnauf György tanárokat nejeik, 
végül Gerhard Béla és Peskó Ödön tanárokat fivéreik 
elhúnyta folytán ért veszteségekről, 

viszont örömmel üdvözli 50-éves írói jubileuma s 
egyúttal születésének 70-ik évfordulója alkalmából a theol. 
érdemes tanárát: Csengey Gusztávoi, kinek érdemeit a 
Széchenyi-kör egy országos ünnep keretében méltatta, 

kegyelettel ünnepelte meg a Kollégium a szokásos 
egyházi és nemzeti ünnepeken kívül br. Eötvös József 
születésének 100-ik évfordulóját, úgy nemkülönben a jog-
akadémia volt tanárának: dr. Véesey Tamás budapesti 
tud.-egyetemi tanárnak emlékét, a Hanfalvy Pál emlékére 
Késmárkon rendezett ünnepélyen pedig képviseltette magát. 

A Kollégium igazgatójává az 1913— 14-iki tanévre 
egyhangúlag Ludmann Ottó főgimnáziumi tanár választa-
tott meg, a kinek azonban a tanév elején tartandó jubi-
leumáig a kollégiumi igazgató teendőinek ellátásával a 
lelépő igazgató: Draskóezy Lajos bízatott meg. 

A tanítóképzőben rendszeresített rajz- és slöjd-tanszékre 
Bartus Ödön középiskolai rajztanár, a szembaja folytán 
egy évre szabadságolt Garnauf György helyettesítésére 
pedig Lehoczky Egyed választatott meg, utóbbi ideigle-
nesen, egy év tartamára. Az igazgató-választmány beteg-
ségük folytán az imént említett Garnauf Györgynek, vala-
mint a súlyosan idegbeteg Kopy Gyulának egy-egy évi 
szabadságot adott. 

A külföldi tanulmányút czímén szabadságolt Deák 
János theol. tanár Baselban tanulmányozván a keleti nyel-
veket, közben megszerezte a doktori czímet. 

Az ősi pártfogósági gyűlés keresztülvitte az ősi párt-
fogóság és a tiszai egyházkerület között létesült szerző-
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désnek a Szervezeti Szabályok megújítása folytán szüksé-
gessé vált módosítását. 

A Herfurth-féle éremgyűjtemény őrzésére és haszná-
latára az igazgató-választmány szabályzatot alkotott. 

A Kollégium épülete renováltatott. 
Kubányi Béla volt főgimn. tanárnak közadakozásból 

síremlék állíttatott. 
Az ifjúság erkölcsi élete a mult évben is kifogástalan 

volt. A valláserkölcsi nevelést szolgálták a vasárnapi 
templombajáráson kívül az őszi és tavaszi deprekácziók, 
a Thököly-kör, az Onképző-kör s a Belmissziói Egyesület. 

A Kollégium vagyoni viszonyait illetőleg megnyug-
vással jelenti az igazgató-választmány, hogy az 1912. év 
összes bevétele 317,690 kor. 57 fill.-t, összes kiadása pedig 
308,610 kor. 92 fillért, a pénztári készlet tehát 9079 kor. 
65 fillért tett ki. A Kollégium s a kezelésében álló alapít-
ványok vagyona az 1912. év végén kitett 731,588 kor. 15 fill.-t. 

r 
A Kollégium vagyonát gyarapították: Eies Henrik, 

a ki közel félmillió korona értékű vagyonának általános 
örökösévé a Kollégiumot tette meg, valamint a zólyomi 
egyházmegye, mely a Theol. Otthonnál egy szorgalmas, 
hazafias érzelmű, zólyommegyei theologus részére ingyen-
helyet biztosítandó, 4000 koronás alapítványt tett. 

A mult tanév 1912. okt. 4-ikén nyittatott meg. Be-
iratkozott 893 növendék, és pedig a theologiára 59, a jog-
akadémiára 301, a főgimnáziumba 376, a tanítóképzőbe 
94 s a képző gyakorló-iskolájába 63. 

A Kollégium növendékei tandíjelengedés, tápdíjelenge-
dés és ösztöndíjak czímén 36,030 korona 84 fillér jótéte-
ményt élveztek. 

A közgyűlés a Kollégium igazgató-választmányá-
nak jelentése alapján jóleső megelégedéssel győződött 
meg arról, hogy Thököly, Kossuth Lajos és nemzetünk 
annyi más örökfényű csillagának főiskolája czéltudatos 
törekvéssel halad tovább azon az úton, mely főiskolánk 
dicső múltját a jelen által egy szép jövővel összeköti. 



- 113 — 

S midőn elismerését fejezi ki sikeres munkál-
kodásáért a Kollégium igazgató-választmányának és 
tanári-karának, egyben biztosítja őket arról, hogy az 
egyházkerület a Kollégium egységének csorbítatlan 
fenntartására s intézményeinek továbbfejlesztése érde-
kében miként a múltban, ügy a jövőben is a leg-
messzebbmenő áldozatok hozatalára kész. 

A közgyűlés együtt érez a Kollégiummal örömé-
ben és gyászában, a maga részéről is testvéries rész-
vétét fejezi ki a Kollégium érdemes munkásait s ezek 
sorában a Kollégium érdemes felügyelőjét és tudós 
tanárait ért veszteségek fölött, 

a meleg elismerés örömével üdvözli jubileuma alkal-
mából a theologia költő-tanárát: Csengey Gusztávot, 

kegyelettel s illetve hálás köszönettel veszi tudo-
másul Etes Henriknek, úgy nemkülönben a nagy-
tiszteletű zólyomi egyházmegyének alapítványait, 

végül egyebekben az igazgató-választmány jelen-
tését tudomásul veszi, a Kollégium egyéb felterjesz-
téseire pedig a következőkben határoz: 

1. A kerületi közgyűlés Draskóczy Lajos lelépő 
kollégiumi igazgatónak lelkes, odaadó és sikeres szol-
gálataiért elismerő köszönetét nyilvánítja és a nagy 
mult érdemeivel megkoszorúzott Ludmann Ottó új 
kollégiumi igazgatót szívélyesen üdvözli. 

2. A Szabó Antal-féle alapítólevélnek a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium által kivánt módosí-
tásához hozzájárul. 

3. Tudomásul veszi, hogy a Kollégium értékeit 
kezelt számadóknak az igazgató-választmány a fel-
mentvényt megadta és a számvizsgáló-bizottság elnö-
kének és tagjainak, nemkülönben dr. Flórián Károly 
pénztárosnak a maga részéről is köszönetet szavaz. 

4. Az igazgató-választmány azon jelentése, hogy 
az 1913. év szept. l-jétől kezdődő hatálylyal Frenyó 
Lajos főgimnáziumi tanárnak a harmadik, Saguly 
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Józsefnek az első, Gömöry Jánosnak pedig vissza-
menőleg az 1912. évi szept. l-jétől a harmadik kor-
pótlékot kiutalta, tudomásul vétetik. 

7. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 17. pontja alatti ha-
tározat értelmében a Kollégium igazgató-választmánya az 
1912. év tapasztalatai alapján az 1913. évi kollégiumi 
közös kiadásokhoz való egyházkerületi hozzájárulás tár-
gyában újabb előterjesztést tett az egyházker. közgyűlésnek, 
a mely szerint a közös kiadások mérlege az 1912. évben 
1128 kor. 25 fill. hiánynyal záródott, mert az 1912-iki 
költségvetésben mind a négy tanintézetet terhelő kiadások, 
valamint az értesítő költségei a valódi szükségleten alul 
maradó összegben voltak előirányozva. Az 1913. évre 
egybeállított költségvetés, mely a tényleges szükségletek 
teljes figyelembevételével készült, kereken 3250 kor.-ban 
állapítja meg az egyházkerületnek a kollégiumi közös 
kiadásokhoz való hozzájárulási kötelezettségét, mely az 
egyházkerületet a theologiai és tanítóképző-intézet után, 
valamint az értesítő költségeiből terheli; kéri ennélfogva 
a kollégium igazgató-választmánya a közgyűlést, hogy 
fenti hozzájárulási összeget három évre szóló érvénynyel 
állapítsa meg. 

A közgyűlés az igazgató-választmány előterjesz-
tése alapján a kerületnek a koll. közös költségekhez 
való hozzájárulási kötelezettségét az 1913 — 1917. évig 
terjedő öt évre 3200 kor.-ban állapítja meg. 

8. (K. G.) Kapcsolatban a mult évi egyházkerületi 
közgyűlés 18-ik jegyzőkönyvi sz. határozatával, az eperjesi 
tanítóképző-intézet építkezési ügyében jelenti a püspök, 
hogy időközben hírül vévén az eperjesi áll. tanítónőképző-
intézet és internátus helyiségeinek új épületben leendő 
elhelyezését, a mult évi határozattól eltérőleg, az egyház-
kerületi pénzügyi bizottság hozzájárulásával ezélszerűbb-
nek látta a Kollmann-kert helyett az eperjesi áll. tanítónő-
képzőintézet felszabaduló régi épületeinek megszerzésére 



törekedni, mely épületekben megfelelő átalakítások után 
úgy a tanítóképző összes helyiségeire, mint az internátusra, 
sőt még két tanerő lakására is elegendő hely volna, a 
miért is a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal tár-
gyalásba bocsátkozott; a tárgyalások befejezése előtt azon-
ban ez ügyben új, döntő fordulat állott be; a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ugyanis 1913. május hó 28-ikán 
44,119. szám alatt kelt rendeletével az eperjesi ág. hitv. 
ev. tanítóképző-intézetnek új épületben való elhelyezésére 
az 1913. évre 10,000 kor. államsegélyt engedélyezett, a 
püspököt az építési tervek és az e czélra esetleg felveendő 
kölcsön törlesztési tervezetének beküldésére felkérte s az épít-
kezési segély nyújtásához kötött feltételeket magában foglaló 
szerződést azzal a felhívással küldötte meg, hogy azok 
elfogadására nézve a határozat vele mielőbb közöltessék. 

Az egyházkerületi közgyűlés a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek az eperjesi tanítóképző-
intézet részére biztosított építkezési segélyért hálás 
köszönetet mond. Miután azonban a szerződési ter-
vezet szerint az intézet felszerelési, berendezési és 
építkezési költségeire, internátusi és tanulmányi helyi-
ségekről való gondoskodás kötelezettségével adott évi 
10,000 kor. államsegély terhére amortizáczionális tör-
lesztésre felveendő kölcsöntőke összege tanulmányi 
és internátusi helyiségek építésére nem elegendő és 
az egyházkerület deficites háztartása miatt az építke-
zési segély pótlására képtelen; miután továbbá az 
egyházkerület anyagi erőtlensége miatt az építkezésre 
nagyobb áldozatot a közeljövőben sem hozhat, a 
legczélszerűbbnek tartja, ha lehetséges, a tanítóképző-
intézet tanulmányi és internátusi helyiségei részére az 
eperjesi áll. tanítónőképző-intézet régi épületeinek az 
államtól leendő megszerzését oly kéréssel, hogy az 
állam az ötven évre biztosított évi 10,000 kor. állam-
segélyből évi 5000 koronát vételár czímén vissza-
tartana, évi 5000 koronát pedig ötven éven át az 
átalakítással és fentartással járó építkezési és fel-



- 116 — 

szerelési költségekre az egyházkerület rendelkezésére 
bocsátana, mely esetben az egyházkerület a fentar-
tásra az eddigi hozzájárulások összegét és a kassai-
úti telek eladási árának a kamatjövedelmét fordíthatná. 
Az ezirányú tárgyalások folytatására és eredményes 
voltuk esetében a kassai-úti telek eladására a köz-
gyűlés az egyházkerület elnökségét felkéri és fel-
hatalmazza. 

Ha azonban ez a terv akadályokba ütköznék, 
tekintettel arra, hogy a tanítóképző részére egészségi 
és felügyeleti szempontból elodázhatatlanul elsősor-
ban internátus építésére van szükség, a közgyűlés 
az államsegély keretén belül a kassai-úti telken való 
internátus építését tartja tervbeveendőnek, ha normális 
költségvetés mellett az eddigi internátusi czélra for-
dított költségek a fentartásra elegendőknek mutatkoz-
nának, vagy a kerület fedezetet nyújthatna. Ez esetben 
az államsegélynek kizárólag internátus építésére való 
felhasználhatása kieszközlése mellett az egyházkerületi 
elnökséget és a pénzügyi bizottság igazgató-osztályát 
felhatalmazza, hogy a tanítóképző-intézet igazgatójá-
nak bevonásával az építkezés ügyét a rendelkezésre 
álló anyagi erőforrások felhasználásával, mint ad hoc 
bizottság készítse elő s jóváhagyás végett terjeszsze 
be az egyházkerületi közgyűléshez. 

Az államsegély elfogadásával kapcsolatban az 
egyházkerületi közgyűlés tárgyalás alá vette az épít-
kezési segély nyújtásához kötött feltételeket magában 
foglaló szerződési tervezetet is és aggályosnak tartja 
különösen a 11-ik pontban foglalt azon kötelezett-
ségnek elvállalását, hogy: „a mennyiben az intézet 
fentartója a szerződésbeli megállapodásokat egyáltalá-
ban nem, vagy késedelmesen tartaná meg, a további 
állami segélyezés beszüntettetik és az addig kiutalt 
összegek az államkincstárnak egy összegben az erre 
vonatkozó miniszteri felhívás után azonnal vissza-
térítendők, s ugyané következményekkel jár az is, ha 



- 117 — 

az intézet kormány hatósági lag, vagy törvényhozásilag 
szüntettetik be, vagy ha esetleg magától szűnnék 
meg" ; aggályosnak tartja továbbá a 14-ik pontot is, 
mely szerint: „annak megállapítása, hogy az 1 —11. 
pontban körülírt kötelezettség tekintetében az intézeti 
fentartó mulasztást követett-e el vagy sem, minden 
más eljárás kizárásával egyedül a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter elbírálása alá tartozik és a tiszamelléki 
ág. hitv. ev. püspök, mint az intézet egyházi főható-
sága, a miniszter döntésének magát feltétlenül aláveti 
s azt magára nézve mindenkor kötelezőnek elismeri". 
A közgyűlés megbízza az egyházkerületi elnökséget, 
hogy a szerződési tervezet aggályos kikötéseinek ki-
hagyására nézve, a jogügyi bizottság véleményét 
kikérve, a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel tár-
gyalást folytasson. A közgyűlés végül utasítja az 
egyházkerületi elnökséget, hogy a minden oldalon 
való tárgyalások végleges befejezéséig a 10,000 kor. 
államsegélyt, tekintettel arra, hogy az államsegély első 
részletének kiutalásától számított három éven belül 
az intézetnek a szerződés szerint az új épületben 
kell működését megkezdeni, ne vegye fel. 

9. (M. K ) Bemutattatott az eperjesi Kollégium új 
Szervezeti Szabályzata, a melyet az egyetemes egyház elnök-
sége a mult évi egyetemes közgyűlés 56. jkvi pontja alatt 
hozott határozata alapján 1913. június 17-ikén a jóváhagyó 
záradékkal ellátva, további intézkedés végett a fenntartó 
egyházkerületnek adott ki. 

A közgyűlés a jóváhagyott Szervezeti Szabályza-
tot kihirdeti s a szabályzat életbeléptetési intézkedé-
seinek megfelelően: 

a) A Kollégium felügyelőjévé Tahy József eddigi 
nagyérdemű felügyelőt osztatlan lelkesedéssel s a Kol-
légium felvirágoztatása körül szerzett elévülhetlen 
érdemei elismerésével újból koll. felügyelővé választja. 

b) A Kollégium egyházi elnökévé Kprbély Gézái 
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— a ki ezt a tisztet eddig is az egyházkerület és a 
Kollégium érdekeinek önfeláldozó szolgálatában töl-
tötte be — újból s őszinte elismerésének adván ki-
fejezést, megválasztja. 

c) Dr. Schmidt Gyulái, a Kollégiumnak évtize-
deken át fáradhatlan buzgalommal s kiváló eredmény-
nyel működött volt felügyelőjét örökös tiszteletbeli 
felügyelővé választja. 

d) Az egyházkerület képviseletében a koll. igazg.-
választmányba megválasztattak a következő rendes 
tagok: dr. B rósz László, Czékus László, Franz Vilmos, 
hajdú János, Kabinyi Géza, Materny Lajos, dr. Meskó 
László, Mütinich Kálmán, Radvány István, Szlabey 
Mátyás, Terray Gyula, Tirscher István. Póttaggá meg-
választatott: halmi Aladár, Szontagh Sándor és 
Lichtenstein László. 

e) Felhívja a Kollégium ősi pártfogóságát és tanári-
karát, hogy a Szervezeti Szabályzat értelmében igazg.-
választmányi képviselőiket mielőbb válaszszák meg. 

f ) A Kollégium másodfelügyelőjének megválasz-
tását — tekintve, hogy az a koll. pártfogóság képviselői 
közül választandó — a jövő évi egyházkerületi köz-
gyűlés idejére halasztja. 

10. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 20. pontjánál 
jelenti az előadó, 

1. hogy a lelkészi kongruális államsegélyre a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 

az 1913. év I. felére . ... 38,855-40 kor.-t, 
az 1913. év II. felére ... 35,376-07 „ 

összesen ... 74,231 "47 kor.-t, 

lelkészi korpótlék czímén kiutalt a kormány a lelké-
szek nevére 

az 1913. év I. felére 29,785-68 kor.-t, 
az 1913. év II. felére ... 29,307-10 „ 

összesen ... 59,09278 kor.-t. 
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Ugyané czímen folyósított az egyetem az egyház-
kerület részére kétízben 15,814 32 kor.-t, összesen 31,628 64 
koronát. Ezen összegek a lelkészek közt szabályszerű nyug-
ták ellenében kiosztattak. 

2. Felvétettek folytatólagosan az egyházmegyéknek 
idevágó felterjesztései, a melyek szerint: 

Gömör mult évi határozatát megújítva, kívánja az 
1848: XX. t.-czikk olyatén megváltoztatását, hogy már a 
jövő év január l-jétől a lelkészi fizetés 2400 koronára 
egészíttessék ki az ötödéves korpótléknak legalább tíz évre 
visszamenő beállításával úgy, hogy abból az elvesztett 
anyakönyvi jövedelem is kikerüljön; a mennyiben pedig 
az egyetem útján a közös ügyek vitelére kiküldött bizott-
ságnak a kormánynyal folytatandó tárgyalásai ez év végéig 
ezen eredményt nem biztosítanák, az a kívánsága, hogy 
mind a két protestáns egyházegyetem forduljon ezirányú 
kívánságával az országgyűléshez. 

Hegyalja az 1848. évi XX. t.-czikk korszerű végre-
hajtását kivánja úgy, hogy az államsegély fokozatosan 
emeltessék és törvényhozási úton biztosíttassék. 

Liptó a június 12-iki esperesi értekezlet határozata 
értelmében a lelkészi alapfizetésnek 2400 koronára emelé-
sét és 6 korpótlék folyósítását kéri, úgy, hogy 40 éves 
szolgálat után a lelkészi fizetés 4800 koronát tegyen. 

Sáros igénye ugyanez, de részletesen reámutat a 
lelkészfizetések rendezése érdekében benyújtott s az azóta 
már törvény erejére emelkedett törvényjavaslatnak sérelmes, 
alkotmányos jogainkba ütköző rendelkezéseire s azoknak 
törvényhozás utján leendő megváltoztatását kéri. 

A szepesi városi egyházmegye az 1848: XX. t.-cikk 
végrehajtását ezúttal is megsürgeti. 

A tátraaljai egyházmegye 2400 korona alapfizetést s 
öt 400 koronás korpótlékot kiván. 

Tiszavidék az 1848: XX. t.-czikk végrehajtása, a lel-
készi fizetés rendezése és a korpótlékok rendszeresítése 
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tárgyában hozott határozatait megismétli; a fizetésrende-
zésre vonatkozólag alkotott törvénynyel szemben a leg-
nagyobb fokú elégedetlenségének ad kifejezést, kerület és 
egyetem útján ezen önkormányzatunkba vágó s a lelkészi 
kart megalázó törvény helyett jogainkat s jogos igényeinket 
tiszteletben tartó, kielégítő oly törvény alkotását szorgal-
mazza, mely az összes arra jogosult lelkészek korpótlékát 
biztosítja. A lelkészi fizetés rendezését egységes alapon a 
kultuszadó behozatalával véli keresztülvihetőnek, úgy, hogy 
az állampénztár folyósítaná a 2400 korona lelkészi törzs-
fizetést, működési, kor- és családi pótlékot. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi, az egy-
házmegyéknek a lelkészi fizetések rendezésére vonat-
kozó kívánalmai méltányló figyelembevételével hatá-
rozatilag kimondja, hogy az 1848: XX. t.-czikk alap-
ján a legnagyobb határozottsággal ragaszkodik azon 
jogához, hogy ezen fizetésrendezés kérdésének elinté-
zésénél az egyházi hatóságok meghallgattassanak. 
Ezen álláspont sikere érdekében kívánatos lévén a 
testvér református egyháznak velünk együttműködése, 
a református egyházkerületekhez e tárgyban határo-
zata megküldésével a közgyűlés átír. 

Magának a fizetésrendezésnek formájára nézve 
azt az elvi álláspontot foglalja el, hogy zsinórmér-
tékül a középiskolai tanári fizetés szolgáljon. 

11. (K G.) Olvastatott br. Prónay Dezső egyetemes 
felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes hivatalra nézve leg-
idősebb püspöknek Ácsán és Balassagyarmaton, 1913. év 
június hó 21-ikén 88/1913. sz. a. kelt átirata, melyben 
az egyházkerületet 1913. évi október havának 15-ik nap-
jára, délelőtt 10 órára, a pesti evang. egyház épületében 
tartandó egyetemes gyűlésre, s a gyűlést megelőzőleg 
október 14-ikén, esti 6 órakor ugyanazon helyiségben 
tartandó egyetemes értekezletre meghívják. 

Az egyházkerületi közgyűlés a meghívást tudo-
másul veszi s annak alapján az egyházmegyék elnök-
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ségeiből alakított kijelölő-bizottság javaslatának el-
fogadásával a folyó évi egyetemes gyűlésre az E. A. 
114. § p) és 148. § c) pontja értelmében kiküldi: 

a) megbízó-levéllel, szavazati joggal: 
br. Hámos László 
Kubinyi Géza 
Medveczky Sándor 
Radvány István 
Münnich Kálmán 
Lersch Kornél 
Tahy József és 

Novák Pál 
Bohus Pál 
Bartholomaeidesz László 
Turóczy Pál 
Simkovics János 
Korbély Géza 
Kübecher Albert 

dr.Zelenka Lajos világiakat, Materny Lajos egyháziakat; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási joggal, 

egyúttal a szavazati joggal kiküldötteknek kikülde-
tésük sorrendjében való helyettesítési jogával: 
br. Seckendorff Ármin Moór Gyula 
Molnár Viktor Altrriann Gusztáv 
Szent-Iványjózsef(gömöri) Banczik Sámuel 
Szent-Iványjózsef(sárosi) Laczo János 
br. Hámos Antal 
Hammersberg László 
dr. Rumann János 
Ujházy László 
dr. Payer Géza 
Lehotzky Tihamér 
Madarász Pál 
Lavotta Kornél 
dr. Institórisz Endre 
Hönsch Dezső 
Biess Elemér 
Szopkó Róbert 
Zorkóczy Samu 
Rösch Frigyes 
Klaniczay László 
Szentivány Márton 
id. Szentivány Károly 
dr. Kalchbrenner Hugó 

Liptai Lajos 
Kemény Lajos 
Paulik János 
Jánoska György 
Duszik Lajos 
Csók György 
Baloghy Farkas 
Hronyecz József 
Möhr Béla 
Jungmann Géza 
dr. Argay György 
Kiss Béla 
Petrovics Pál 
Kallath Károly 
Holkó Mihály 
Gura Jenő 
Kármán István 
Chriastély Gyula 
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d r. H ritz Lajos 
dr. Eiserth István 

Francz Vilmos 
dr. Bella M. Metód 

Balia Jenő 
dr. Förster Lajos 
dr. Hritz Kálmán 
Ujágh Zsolt 

Fischl Tóbiás 
Hoffmann Károly és 
Peressényi Sámuel 

egyháziakat; 
br. Radvánszky Kálmán 
Plathy Mihály 
Kirinyi Béla 
Belóczy Sándor 
Geduly Géza 

Markó István 
Lichtenstein László 
Folgens Kornél 
Draskóczy Lajos 
dr. Flórián Károly 
dr. Obetkó Dezső 
dr. Maiéter István 
Gömöry János 
Gerhard Béla 
Bruckner Károly 
Thern László 
Dobó Adolf és 
Bányai Béla világiakat, 

č) a kebelbeli középiskolák képviseletében az E. A. 
148. § č) pontja értelmében szavazati joggal a sorrend 
szerint következő rimaszombati és rozsnyói főgimnázium 
kiküldötteit: Loysch Ödön és Adamis Gusztáv tanárokat. 

12. (714. K ) A mult évi jegyzőkönyv 23. pontja kap-
csán felolvastatott az egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelőnek f. évi április hó 11-ikén 44. sz. a. kelt leirata, 
a mely szerint ő császári és apostoli királyi Felsége f. évi 
márczius hó 15-ikén Bécsben kelt legfelsőbb elhatározá-
sával legkegyelmesebben hozzájárulni méltóztatott ahhoz, 
hogy a magyarországi ágostai hitvallású ev. keresztyén 

Tátray Ödön 
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egyház egyetemes zsinatja, az egyházegyetemnek mult évi 
decz. hó 30-ikán kelt legalázatosabb felségfolyamodványá-
ban elősorolt tárgyak felett való tanácskozás és határozás 
czéljából, a folyó évnek az egyetemes közgyűlés által meg-
határozandó és előzőleg bejelentendő napjára Budapestre 
egybehívassák, megnyittassák és megtartassák anélkül, hogy 
az 1790—91. évi XXVI. t.-cz. 4. §-a értelmében fenntartott 

tr 

s királyi biztos kirendelésére vonatkozó jogát Őfelsége 
jelenleg érvényesíteni szükségesnek látta volna. 

Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ez alapon 
és az E. A. 167. §-ának rendelkezése szerint f. évi május 
22-ikén 65. sz. a. kelt leiratával a magyarhoni ág. h. ev. 
keresztyén egyház zsinatát Budapestre összehívta s a zsinat 
hivatalból való tagjait meghíván, a zsinati képviselők meg-
választása iránti intézkedések megtételére a püspököt felkérte. 

Kapcsolatosan jelentetett, hogy a zsinati bizottságnak 
a javaslata az egyházközségeknek és tanintézeteknek vé-
leményadás czéljából kiadatott s a nevezett testületek túl-
nyomó része észrevételeit beterjesztvén, azokról a köny-
nyebb áttekintés czéljából megfelelő összesítés készült. 

A közigazgatási és jogügyi bizottság javaslatára 
kimondja a közgyűlés, hogy a zsinat tartására vonat-
kozó legmagasabb engedély megadását hódolattal és 
őszinte örömmel veszi tudomásul. 

A zsinati bizottság javaslatára tett észrevételek 
és az azokra vonatkozó összesítés az egyetemes köz-
gyűlés útján a zsinati bizottsághoz felterjesztetni ha-
tároztatik; minthogy pedig a bizottsági javaslat elvi 
jelentőségű szakaszaira egyházkerületünk is érdemben 
megnyilatkozni óhajt, elhatározza, hogy az egyház-
kerület zsinati képviselői felkéretnek arra, hogy alkal-
mas időpontban az egyházkerületi elnökség meghívá-
sára értekezletet tartván, a zsinati bizottság javasla-
tának elvi jelentőségű szakaszait bíráló munkálatukat 
— egyházkerületünk képviseletében — a zsinati bi-
zottsághoz beterjeszteni szíveskedjenek. 
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A közgyűlés tudomásul veszi, hogy egyház-
kerületünk részéről a zsinati képviselők megválasz-
tattak, és pedig: 
az árvái egyházmegyéből: 

Novák Pál árvái főesperes, alsókubini lelkész, 
dr. Pivko Vladimir esp. II-od felügyelő, ügyvéd, 

Alsókubin; 
a brassói egyházmegyéből: 

Moór Gyula lelkész, Brassó, 
dr. kaposi Molnár Viktor nyugalm. államtitkár, 

lakik: Budapest, Izsó-utcza 4.; 
a gömöri egyházmegyéből: 

Terray Gyula főesperes, udv. tan., rozsnyói leik., 
Bartholomaeidesz László alesp., csetneki lelkész, 
Kubinyi Géza főispán, egyházm. felügyelő, lak. 

Rimaszombaton, 
Hevessy Bertalan nagybirtokos, Tornaija; 

a hegyaljai egyházmegyéből: 
Turóczy Pál főesperes, ózdi lelkész, 
Radvány István esp. felügyelő, kir. tanácsos, 

keresked. és iparkamarai elnök, Miskolcz; 
a kishonti egyházmegyéből: 

Csetneki Gyürky Pál főesp., lelkész, Rimaszombat, 
Medveczky Sándor esp. felügyelő, kir. közjegyző, 

Rimaszombat; 
a liptói egyházmegyéből: 

Simkovics János főesperes, lakik Hibbe, 
dr. Rumann János egyházm. ügyész, egyház-

felügyelő, lakik Liptószentmiklós; 
a sárosi egyházmegyéből: 

Korbély Géza főesperes, eperjesi lelkész, 
dr. Flórián Károly jogtanár, egyházf., Eperjes; 

a szepesi városi egyházmegyéből: 
Kübecher Albert főesperes, lelkész, Leibicz, 
Szontagh Sándor alesp., szepesváraljai lelkész, 
Münnich Kálmán udv. tan., esp. felügyelő, orsz.-

gyűl. képviselő, lakik Igló, 
dr. Hritz Lajos kir. tvsz. bíró, lakik Lőcse; 
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a tátraaljai egyházmegyéből: 
Faix Mihály lelkész, Nagyszalók, 
dr. Lersch Kornél esp. felügyelő, ügyvéd, Szepes-

szombat; 
a tiszavidéki egyházmegyéből: 

Materny Lajos főesperes, lelkész, Debreczen, 
dr. Meskó László nyugalm. államtitkár, országgy. 

képviselő, lakik Nyíregyházán. 
A főiskolai tanári-kar képviseletében - a be-

érkezett jelentések szerint — zsinati képviselőkül 
megválasztattak: Az eperjesi kollégiumi theologiai 
akadémia részéről: Draskóczy Lajos theol. akad. tanár. 
Az eperjesi kollégiumi jogakadémia részéről: dr. Mikler 
Károly egyetemi m.-tanár, jogakad. dékán. 

Az egyházkerületben főgimnáziumok és tanító-
képző-intézet részéről beérkezett szavazatok felbon-
tatván, megállapíttatott, hogy az általános többséget 
Fischer Miklós iglói és Gömöry János eperjesi koll. 
főgimn. igazgatók nyerték el, melynek folytán nevezet-
tek megválasztott zsinati képviselőknek jelentetnek ki. 

Az egyházmegyei tanítóegyesületek részéről be-
érkezett szavazatok felbontatván, megállapíttatott, hogy 
legtöbb, és pedig egyenként két-két szavazatot nyer-
tek Bulyovszky Miloš hybbei, Lipták Endre rima-
kokovai, Kubacska István nyíregyházi tanítók. Mint-
hogy e szerint abszolút többség el nem éretett, Lipták 
Endre pedig időközben az egyházi szolgálatból ki-
lépett, ennélfogva az egyházkerületi közgyűlés az E. A. 
102. §-ának szellemében a legtöbb szavazatot nyert 
Bulyovszky Milos és Kubacska István között meg-
ejtendő új választást rendel el. A szavazatok bekül-
désének határidejéül f. é. okt. 31-ik napját tűzi ki s 
a szavazatok felbontásával és az eredmény megálla-
pításával az egyházkerületi elnökséget bízza meg. 

t 
13. (D. E.) A m. é. közgyűlés jegyzőkönyvének 23. 

pontja értelmében a folyó évi kerületi gyűlésnek kellvén 
a zsinattartás költségeinek fedezetéről gondoskodnia, 

2 
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a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy miután az 
egyházkerület pénztárának a zsinattartás költségeinek 
fedezésére egyetlen fillér sem áll rendelkezésére, a köz-
igazgatási tartalékalapból előlegezi a szükséges költsé-
geket; az egyházegyetemet pedig felkéri, hogy a fel-
emelt államsegélyből a közigazgatás czéljaira nagyobb 
összeget hasítson ki, a melynek a kerületre eső része 
fedezné részünkről a zsinattartás költségeit, illetőleg 
térítené vissza a közigazgatási tartalékalapból nyúj-
tandó előleget. 

14. (K L.) Az egyetemes theologiai fakultás felállí-
tása kérdésében a mult évi ker. közgyűlés 24. pontjánál 
előadó jelenti, hogy a mult évben hozott azon egyház-
kerületi határozat, mely szerint az egyházkerület az egye-
temes közgyűlés által kiküldött bizottságnak a pozsonyi 
egyetemmel kapcsolatban szervezendő fakultásra vonatkozó 
nyilatkozatával szemben annak Eperjesen való felállítása 
mellett foglalt állást, kedvező elintézést nem nyert, mert 
az egyetemes közgyűlés (1912. jkv 44. p.) három egyház-
kerületnek egyező nyilatkozata alapján azt határozta, hogy 
a kormányhoz felterjesztést intéz, melyben a pozsonyi 
egyetemen ev. theol. fakultás felállítását és állami költsé-
gen való szervezését kéri. 

Az egyházkerületi közgyűlés kötelező tisztelettel 
veszi tudomásul a jelentést. 

15. (Sz. J.) Közgyűlésünk mult évi jegyzőkönyvének 
25. pontja szerint az egyetemes közgyűlés kimondotta, 
hogy mindaddig, míg a törvényhozás másként nem intéz-
kedik, minden esetben, a midőn a bíróság az alapítólevél 
kormányhatósági jóváhagyásától feltételezi az alapítványok 
kiadatását, az alapítványi hatóságok, — elvi álláspontunk 
fenntartása és ennek óvásban való kifejezése mellett — a 
bíróság kívánalmának eleget tegyenek. Az alapítványok 
jövedelmeit s azok hovafordítását az évi közgyűlés jegyző-
könyvébe foglalják s ezt a jegyzőkönyvet terjeszszék be 
a követelt számadás helyett az egyházmegye, azaz püspök 



útján. A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek 
vitelére kiküldött bizottság saját kebeléből küldött ki négy 
bizottsági tagot, hogy az alapítványok bemutatásának és 
kiadásának szabályozása ügyében a minisztériummal tár-
gyalásokat folytassanak. 

A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
22. pontja értelmében a bizottság a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumnál megbízatásában eljárt, azon az alapon, 
hogy a minisztérium ne követelje a protestáns alapítvá-
nyok megerősítését, hanem csak tudomásulvételét, tárgya-
lásokba bocsátkozott, de megegyezést létesíteni nem tudott. 
Megállapítja továbbá az egyetemes közgyűlés, hogy az 
alapítványok ügyében tett felterjesztésre válasz még mindig 
nem érkezett, így annak beérkezését nyilvántartani rendeli. 

Sajnálatos tudomásul szolgál. 

16. (Z. L.) A mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 
26. pontjánál olvastatott az egyetemes adóalapi bizottság 
1912. évi jelentése, mely szerint 

a rendes segélyek évi összege kitesz kerületenként, 
és pedig: 
a bányai egyházkerületben ... 46,791 K-t, 
a dunáninneni » 118,178 „ 
a dunántúli » 107,593 „ 
a tiszai „ 125,103 „ 
a négy kerületnek egyenként 1000 korona 

segély missziói egyházak czéljaira 4,000 „ 
összesen ... 401,665 K-t, 

a mely összeg a folyó cziklus végéig évenként kifizetendő. 
Az egyetemes adóalap tartalékjának 

állaga volt 1910. deczember 31-ikén ... 91,834 K 90 f. 
ehhez csatoltatott az 1911. évi kamatjöved. 28,711 „ 25 ,, 
elszámolás után a kiutalt összegből meg-

térült „ , 4,340 „ - „ 
az 1911. évi felemelt államsegélyből át-

utalt összeg - 30,000 ,, - „ 
az egyet, adóalapból a segélyek és költsé-

gek után fennmaradt és a tartalékba 
utalt összeg ... 13,109 „ 60 

összesen ... 167,995 K 75 f., 
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167,995 K 75 f.-ből levonva a mult évi 
közgyűlés által jkvi 141. pont alatt meg-
szavazott és kifizetett rendkívüli segély-
összegeket 49,400 K - f. 

1911. decz. 31-ikén a tartalékalap kitesz 118,595 K 75 f. 
Egyházkerületenként rendkívüli segélyek megszavaz-

tattak, és pedig: 
a dunáninneni egyházkerületben ... 25,000 K 
a dunántúli egyházkerületben 25,000 „ 
a bányai egyházkerületben 25,000 „ 
a tiszai egyházkerületben: 
Sátoraljaújhely adósságtörlesztésre 3000 K 
Mármarossziget építkezésre 3000 „ 
Ungvár építkezésre 3000 „ 
Szatmárnémeti építkezésre 3000 „ 
Kiéte építkezésre 1000 „ 
Ujcsanálos adósságtörlesztésre ... 3000 „ 
Nagybánya „ ... 3000 „ 
Cserenesény „ ... 1000,, 
Hernádvécse hitoktatási czélokra 1000,, 
Strázsa adósságtörlesztésre 1000,, 
Cieszteréd 
Cselfalva templomjavításra 

2000 „ 
1000 „ 25,000 

Az egyetemes közgyűlés fenti rendkívüli segélyeket 
megszavazta és utalványozta olykép, hogy a segélyössze-
gek még az 1912. év végén kerüljenek kifizetés alá. Ki-
mondta a közgyűlés, hogy a jövőben a rendkívüli segély-
kérvények kellően felszerelve, a püspök urak által meg-
állapítandó záros határidőig, az illetékes egyházmegyei 
számvevőszék felülvizsgálása után és annak véleményes 
javaslatával az illetékes püspök úrhoz terjesztendők fel. 
Úgy a számvevőszékek, mint a püspök urak már felhatal-
mazvák a kellően nem indokolt kérvények visszautasítá-
sára, úgy hogy csak azon egyházközségek kérvényei kerül-
jenek az adóalapi bizottság, illetve az egyetemes közgyűlés 
elé, a melyek a segélynyújtásra igazán reá vannak szorulva. 
Végül megállapította a közgyűlés, hogy ezzel a rendkívüli 
segély iránti összes kérvények elintézést nyertek. 

Tudomásul szolgál. 
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17. (K. G.) Vonatkozással a mult évi egyházkerületi 
közgyűlés 27-ik jegyzőkönyvi számú határozatára, jelenti 
az előadó, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés (03. jkvi 
pont) számba vette a bányai, dunántúli és tiszai egyház-
kerületeknek az egyetemes jellegű evangelikus tanítónőképző-
intézet létesítése tárgyában felterjesztett nagyrészt elutasító 
határozatait, a dunántúli egyházkerületet véleménye fel-
terjesztésére újból felhívta és a tanügyi bizottságot meg-
bízta, hogy a négy egyházkerület véleménye alapján az 
evangelikus tanítónőképző-intézetre vonatkozólag javasla-
tot tegyen. 

Az egyházkerületi közgyűlés mult évi határozatát 
fenntartja, az egyetemes jellegű evangelikus tanítónő-
képzőintézet felállítására anyagi áldozatot nem vállalhat 
s annak létesítését az egyetemes egyház pénztárának 
terhére kivihetőnek nem tartja. 

18. (K G.) A mult évi jegyzőkönyv 28-ik pontjánál 
jelenti az előadó, hogy az eperjesi tanítóképző-intézet részére 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a folyó évben külön 
felszerelési államsegélyt eddig még nem engedélyezett, de 
az év végéig van reménység erre. 

Tudomásul szolgál. 

19. (K G.J Előadó jelenti, hogy a mult évi egyház-
kerületi közgyűlés 29-ik jegyzőkönyvi számú határozata 
értelmében, a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek 93-ik számú pontja alatt felterjesztést intézett a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz és arra kérte őt, hogy 
1911. évi 151,548. sz. azon sérelmes rendeletét, a melyben 
az államsegélyes tanítóképző-intézetekben a magántanulók 
vizsgálati engedélyadásának jogát a püspököktől megvonta, 
önkormányzati jogaink épségbentartásával s arra való tekin-
tettel, hogy a miniszter a vizsgálati engedély adásának 
jogát magának a felekezeti középiskolákban sem kötötte 
ki, hatályon kívül helyezni s tanítóképző-intézeteinkben 
a püspökök vizsgálat-engedélyezési jogát érintetlenül hagyni 
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szíveskedjék; a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon-
ban 1913. február 20-ikán 5812. sz. alatt kelt válaszában 
a kérés teljesítését megtagadta, egyrészt arra való hivat-
kozással, hogy jogfosztásról nem lehet szó, mert a fizetés-
kiegészítési államsegélyt igénybe vevő ág. hitv. ev. tanító-
képzőintézetek egyházi főhatóságai az állami vizsgálati 
szabályzatot az egyházi főhatóságaik alatt álló tanítóképző-
intézetekre nézve minden feltétel és kikötés nélkül egész 
terjedelmében kötelezően önként elfogadták; másrészt annak 
hangsúlyozásával, hogy ez az intézkedés az egyház auto-
nómiáját egyáltalán nem csorbítja, mert a minisztérium 
a magánvizsgálati engedélyt minden egyes esetben és ki-
vétel nélkül csak akkor fogja megadni, ha az illetékes egy-
házi főhatóság előterjesztésében az engedély megadását 
javasolni fogja; végül azért, mert az új képesítővizsgálati 
szabályzat rendelkezései szerint az osztályvizsgálatok a 
tanképesítő-vizsgálattal szerves kapcsolatban vannak. 

Az egyházkerületi közgyűlés a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1913. évi 5812. sz. rendeletét 
tudomásul veszi és végrehajtása tekintetében a püspö-
köt megbízza, hogy egyes adott esetekben saját hatás-
körében intézkedjék. 

20. (K L.) A mult évi jegyzőkönyv 31. pontjánál 
előadó beterjeszti a tanügyi bizottság jelentését, mely jelzi, 
hogy az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerületnek 
az egyet, theol. tanügyi rendszer reviziója tárgyában tett 
felterjesztésére azt határozta, hogy a mennyiben a theol. 
akadémiai szervezet szoros kapcsolatban van az ev. theol. 
fakultásnak állami egyetemen való felállításával, a szerve-
zet megalkotásának munkáját a fakultás ügyének eldüléséig 
függőben tartja. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; mivel 
azonban a theol. fakultás felállításának ügye sokkal 
hosszabb időt vesz igénybe, semhogy e miatt a 
theologiai szervezet revíziójára várni lehetne, felkéri 
az egyetemes közgyűlést, hogy az az egyet, theol. 
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akadémiai nagybizottságot kérje fel az iránt, hogy a 
szervezetnek különösen a vizsgálatokra vonatkozó sza-
kaszait változtassa meg s tegye egyenlően kötelezővé 
mind a három theol. akadémiára. 

21. (K L.) A mult évi ker. jkv 32. pontjánál a theol. 
akadémiák egyesítése tárgyában előadó jelenti, hogy az 
egyetemes közgyűlés az egyházkerületek felterjesztésének 
alapján úgy határozott, hogy'az egyesítés kérdésének érdem-
leges tárgyalása az ev. theol. fakultás ügyének eldüléséig 
függőben tartandó, egyúttal a kérdés nyilvántartására fel-
kérte az egyet, theol. akadémiai nagybizotíságot. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a mult 
évben erre vonatkozólag hozott határozatát, mely 
szerint a theol. akadémiák egyesítése mellett sem elvi, 
sem gyakorlati szempontból állást nem foglalhat, ezúttal 
is a maga egészében fenntartja. 

22. (K L.) A mult évi ker. jkv 33. pontjánál előadó 
jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés az egyházkerület 
határozatából kifolyólag az állami polgári fiúiskolákban a 
vallástan heti óraszámának felemelése tárgyában a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez intézett régebbi felterjesz-
tésének kedvező elintézését megsürgette. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az 
ügyet, tekintettel az egyetemes közgyűlés által kiadott 
vallástanítási szabályrendeletre, a mely a polgári iskolák 
számára heti két órai tanítást ír elő, napirenden tartja 

23. (K L.) Vonatkozással a m. é. jegyzőkönyvnek 
35. pontjára, előadó jelenti, hogy a legutóbbi közgyűlés 
óta 1912. évi szept. 10-ikén 121,827. sz. alatt megjelent 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter újabb rendelete, a 
mely a középiskolai hittanárok és hitoktatók tiszteletdíját, 
eltérőleg az 1911. évi 161,801. sz. rendelettől, újonnan 
szabályozza addig is, míg a rájuk vonatkozó végleges 
szabályzat kibocsátható lesz. 
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Ez a rendelet az önálló középiskolai hittanárok jutalom-, 
díját heti 1 óráért a fővárosban 180, a vidéken 140 koronában, 
a hitoktató lelkészekét pedig a fővárosban és a vidéken 
egyaránt heti 100 koronában állapítja meg. A hittanárok 
és exhortácziók számát illetőleg irányadók az 1912. évi 
január hó l-jét megelőző állapotok; magasabb óraszám 
engedélyezése iránt különös méltánylást érdemlő esetekben 
külön felterjesztés teendő. Ezen rendelet végén a miniszter 
kimutatást kiván az eddig elfogadott hitoktatókról, a heti 
órák s a növendékek számáról az egyházkerület főhatósága 
alá tartozó középiskolákban. 

A püspök, tekintettel arra, hogy egyik kerületi közép-
iskolánkban a ref. és izr. hitoktató már régóta a vallás-
és közoktatásügyi tárcza terhére kapta tiszteletdíját, felhívta 
az egyházkerület összes lelkészeit, a kik állami vagy fele-
kezeti középiskolákban vallástanítással foglalkoznak, hogy 
küldjék be hozzá egyszerre a tiszteletdíj megállapítása iránti 
kérvényeiket, hogy a tiszteletdíjat a minisztériumnál vala-
mennyiük részére együttesen kieszközölhesse. A beérkezett 
és felterjesztett kérvények a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által azóta legnagyobb részben kedvező elintézést 
nyertek. 

Előadó jelenti továbbá, hogy egyházkerületünk m. évi 
ama határozatának, hogy az egyetem útján előterjesztést 
tesz a miniszterhez a hitoktatói díjaknak a többi iskolában 
való megfelelő rendezése végett, eleget tett s az egyetemes 
közgyűlés által e czélból bekivánt kimutatásokat beküldte; 
azt a kérelmet azonban, hogy az egyetem a segély fel-
emelése által tegye lehetővé egyes helyeken — a hol a 
viszonyok megkivánják — önálló hitoktatói állások szer-
vezését, fedezet hiányában nem teljesíthette. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; a püs-
pöknek köszönetet mond a vallástanítás és hitoktatók 
érdekében kifejtett azon lelkes, odaadó és sikeres tény-
kedéseért, hogy e sokáig vajúdó kérdést legalább a 
középiskolai hitoktatás terén rövid idő alatt az egy-
öntetű eljárás által rendezni segített; végül az egyetem 
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útján előterjesztést tesz a miniszterhez a rendelet 
3. pontjának olyan megváltoztatása érdekében, hogy 
a vallásórák számára és az exhortácziókra nézve ne 
az 1912. január l-jét megelőző állapotok legyenek 
irányadók, hanem a tényleges óraszám és exhortáczió 
szolgáljon a díjazás alapjául az 1911. évi 161,801. sz. 
miniszteri rendelet elvei szerint, miután az újabban 
kibocsátott rendelet értelmében a mi hitoktatóink leg-
nagyobb része az exhortácziókért díjazásban nem 
részesülhet. 

24. (K.L.) A mult évi kerületi gyűlés jkvének 37. pontjá-
nál az egyetemes egyházi közalapra vonatkozólag jelenti az 
előadó, hogy az egyházkerületi elnökség a mult évi egyetemes 
közgyűlés 91. sz. jkvi pontja alapján a közalap 1912. évi 
jövedelméből kiutalt 9700 koronát, továbbá tartaléktőke-
kamataiból 603 kor. 30 fill. és egyetemes pénztári utal-
ványozásból 1113 kor. 20 fillér, összesen 11,416 kor. 
50 fillér felosztására nézve a f. évi püspöki körlevelek 
I-ső füzete XI. sz. alatt kimerítő tájékoztatást nyújt, mely 
szerint ez összeg szegény egyházak és missziók, misszioná-
riusok és vallástanítók között lett kiosztva, és pedig: 

I. Szegény egyházak és 
misszióknak 4500 kor. — fillér 

II. Misszionáriusoknak... 2306 „ 50 „ 
III. Vallástanítóknak 4610 „ - „ 

Összesen ... 11,416 kor. 50 fillér. 

Jelenti továbbá az előadó, hogy az egyházkerületnek 
a mult évben — a 37. p. b) alatt hozott határozata alapján — 
az egyetemes közgyűléshez intézett ama felterjesztését, mely 
szerint ha a theologiai tanároknak drágasági pótléka czímén 
beállított 34,000 kor. összeg az államnak e czélra adandó 
segélye folytán felszabadulna, abból 20,000 kor. csatoltassék 
a kerületeknek jutó közalaprészletekhez — főleg a vallás-
tanítási díjak fedezhetése czéljára —, az egyetemes köz-
gyűlés a pénzügyi bizottságnak adta ki. 

Végül e tárgygyal kapcsolatosan az előadó előterjeszti, 



- 134 — 

hogy a brassói egyházmegye papi értekezlete arra kéri az 
egyházkerületet, hogy az ismétlő-iskolai vallástanító lelkészek 
számára a kerületi államsegélyből nyújtson tiszteletdíjat. 

A közgyűlés az előadó javaslata alapján 
a) a jelentést s abban az egyházkerületi elnök-

ségnek az egyetemes közalap 1912. évi jövedelmének 
kiosztására vonatkozó kimerítő tájékoztatását meg-
nyugtató és helyeslő tudomásul veszi; 

b) a brassói egyházmegye papi értekezletének 
kérelmét illetőleg kimondja, hogy bár óhajtandó volna 
ilyen tiszteletdíj nyújtása, de miután a kerületi állam-
segély minden oldalról amúgy is nagyon igénybe 
van véve, ezidő szerint e kérelemnek eleget nem tehet. 

25. (K-L.) Az egyetemes egyház mult évi számadásairól 
szóló jelentést — a mult évi kerületi gyűlés jkvének 38. pontjá-
nál — az előadó beterjeszti, mely szerint az egyházegyetem-
nek az 1912. év végén vagyona volt: 
Egyetemes közigazgatási számla 170,479 K 09 f. 
Egyetemes tőke, Bauhofer-alap 89,606 w 20 . 
Ezredéves pályamű-alap 4,648 n 19 „ 
Gróf Teleki-Róth Johanna-alap 90,348 n a 

Gróf Teleki-Róth Johanna-tartalékalap 589 n 25 „ 
Pozsonyi egyet, theol. akadémia-alap 76,005 Ii 39 „ 
Egyetemes közalap tőkéje 306,704 íl 55 „ 
Egyetemes közalap folyó-számla 144,265 Ii 57 „ 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 3.126,251 n 95 „ 
Kegydíj-alap 11,287 n 12 ,i 

Zelenay Gedeon-alap 25,340 n 68 „ 
Szinowitz Lajos-alapítvány 170,256 Ii 86 „ 
Eöry Sándor- ,, 101,054 u 05 „ 
Lissovényi László- » 3,880 n 31 „ 
Blankenstein György-alapítvány 16,494 v 97 „ 
Segédlelkészi kongrua 4,452 Ii 81 „ 
Segédlelkészi kongrua-tartalék 7,818 Ii 36 „ 
Zsinati költségszámla 1,314 n 57 a 

Brassói magyar egyház-alap 610 Ii 95 „ 
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Üllői-úti 24. sz. ház értékcsökk. alapja 6,484 K 37 f. 
Egyetemes adóalap 409,695 II 70 n 
Egyetemes adóalap-tartalék 74,082 U 82 n 
Hrabovszky Zsigmond alapítv. letétje 241,200 II — n 
Tankönyvbírálati díjak 35 n — n 
Haubner Máté szuperint. alapítványa 40,078 n 71 n 
Hunfalvy Pálné alapítványa 98,347 u 74 n 
Jubiláris alap 4,795 II 48 ii 

Összesen 5.226,128 K 69 f. 
1911-ben vagyon volt 4.815,043 n 69 v 

1912-ben vagyon több 411,085 K — f. 

Ezen vagyon el van helyezve: 
Üllői-úti 24. sz. bérházban 415,727 K 61 f. 
Szentkirályi-utczai 51. sz. házban 240,885 88 n 
Kötelezvények és követelések 100,389 n 08 u 
Takarékpénztári betét és készpénz ... 1.037,426 n 12 u 
Értékpapírokban 3.431,700 II — u 

Összesen 5.226,128 K 69 f. 

Jelenti továbbá az előadó, hogy egyházkerületünknek, 
az egyházkerületeknek jutó járulékösszegek korábban ki-
utalása tárgyában a mult évben az egyetemhez intézett 
kérelmére az egyetemes közgyűlés kimondta, hogy az 
ezen kérdésben hozott határozatait fenntartja s felhívja a 
kerületek figyelmét arra, hogy ezen járulékok csak az utal-
ványozást követő évben használhatók fel. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentéseket tudo-
másul veszi. 

26. (Sz. J.) A báró Baldácsy Antal-féle alapítványt 
kezelő magyarhoni protestáns egyházkerületek meghatal-
mazottai 1913. április 25-ikén megtartott közgyűlésükön 
az alapítvány vagyonmérlegét, számadásait megvizsgálva, 
jóváhagyták és az igazgatóságnak a felmentvényt meg-

r 

adták. Úgyszintén jóváhagyó tudomásul vette a közgyűlés 
az 1913. évi költségelőirányzatot. 
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Vagyonmérleg: 
Tiszta vagyon 1912. decz. 31 -én 1.933,398-38 

1911. „ 31-én 1.921,381-90 
Egyenleg, mint vagyonszaporod 12,01648 

1.933,398-38 1.933,398-38 

1912. évi zárszámadás: 
Összes bevétel 288,109-84 

„ kiadás 275,236-84 
Egyenleg, mint maradvány 12,873' — 

288,109-84 288,109-84 

1913. évi költségelőirányzat: 
Remélhető bevétel 268,070*17 
Előirányzott kiadás 261,50654 
Egyenleg, mint maradvány 6,563*63 

268,070-17 268,070-17 

A 11 egyházkerület között kiosztásra kerül 154,000 K. 
Előadó jelenti, hogy a báró Baldácsy-alapítvány véle-

ményezés végett beküldött új szervezeti és ügyviteli sza-
bályzatai teljesen megfelelnek az egyházkerületek érdekei-
nek, a mennyiben az alapítványt kezelő bizottság azok 
képviselőiből alakul, hasonlóan egyetemes egyházunk 
érdekeinek is, tekintve, hogy ev. egyházunk és a református 
egyház közötti paritás elve érvényesül a szabályzatban. 
Annak elfogadását ajánlja. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s előadó 
javaslatát határozattá emeli. 

27. (Sz. J.) Püspöki irodavezető jelenti, hogy az 
1912 —1913. közigazgatási évben 146 általános és kongrua 
érdekű, 58 főiskolákra, 245 középiskolákra, 64 elemi isko-
lákra és 212 segélyre vonatkozó, összesen tehát 725 mi-
niszteri rendelet érkezett. 

A püspöki hivatal iktatókönyvi száma 4573. Elkülde-
tett 6650 közönséges, 79 ajánlott levél és 230 csomag. 

Tudomásul szolgák 



- 137 — 

28. (K G.) Vonatkozással a mult évi jegyzőkönyv 
41 -ik pontjára, a reformáczió négyszázados évfordulójának 
megünneplése tárgyában jelenti az előadó, hogy a mult 
évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 126. pontja szerint 
1910. évben hozott azon határozatát, a melylyel a jubiláris 
alapból szegénysorsú gyógyíthatlan betegek számára Buda-
pesten irgalomház volt felállítandó, hatályon kívül helyezte 
és a jubiláris alap czéljára nézve a gyűjtések folytatásának 
elrendelésével tett azon indítványt, hogy a gyűjtésekből 
egy, a theologusok lehetőleg ingyenes kiképeztetésére szol-
gáló alap létesíttessék, hozzászólás és nyilatkozat végett 
a kerületekhez szállította le. Kerületünk egyházmegyéiben 
és főgimnáziumaiban a püspök felhívására a jubiláris alapra 
a gyűjtés megindult. A ezélra nézve, a reformáczió négy-
százados évfordulójának megörökítésére a püspök ezévi 
jelentésében egyházkerületi diakonusképző-intézet létesíté-
sének eszméjét veti fel; a gömöri egyházmegye, az egyház-
kerület mult évi határozatához ragaszkodva, a jubiláris 
gyűjtést a kerületi intézmények megerősítésére óhajtja for-
díttatni; a kishonti egyházmegye az egyházközségek évi 
normálköltségvetésének 2%-át száz évig Luther-alap czímén 
javasolja kezeltetni, úgy, hogy az évi összeg egynegyed 
része az egyetemes alap, háromnegyed része pedig az 
egyházközségi elkölthetetlen tőkealap gyarapítására fordít-
tassák ; a sárosi egyházmegye a theologusok ingyenes 
kiképeztetésének és szeretetintézmények létesítésének esz-
méjét pártolja; a szepesi városi és a tátraaljai egyházmegyék 
a jubiláris gyűjtést egyetemes lelkészfizetési alap gyara-
pítására kívánják fordítani. 

Az egyházkerületi közgyűlés a reformáczió négy-
százados évfordulójának megünneplésére vonatkozó 
megelőző évi határozatait fenntartva, 

a) a jubiláris alapra egyházkerületünkben begyűlő 
összeget a kerület régi intézményeinek megerősítésére, 
a theologusok ingyenes kiképeztetésére és a társadalom 
áldozatkészségével létesítendő egyházkerületi diakonus-
képzőintézet támogatására kivánja fordíttatni; 
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b) a nagy évfordulóra figyelmébe ajánlja az 
egyházközségeknek, az egyházmegyéknek, a közép-
és főiskoláknak történeteiknek megiratását; 

c) az egyházközségeket és egyházmegyéket jubi-
láris helyi szeretetintézmények és alapítványok léte-
sítésére buzdítja. 

29. (114. K ) A mult évi egyetemes jegyzőkönyv 
114 —115. pontja kapcsán előadó ismerteti a nagygeresdi 
egyezség revíziója tárgyában beérkezett egyházközségi és 
egyházmegyei észrevételeket, a melyek túlnyomó része az 
egyezség revízióját kívánja. 

Az egyházkerületi közgyűlés a nagygeresdi egyez-
ség revízióját a maga részéről is szükségesnek tartja, 
és pedig oly irányban, hogy kötelező ereje meg-
szüntettetvén, a hol szükséges, ott az egyházközségek 
a felsőbb hatóságok jóváhagyásával szerződést köt-
hessenek, mely szerződéses viszonyból netán szár-
mazó jogviták elbírálása az illetékes kir. bíróságok 
hatáskörébe utaltassék. 

30. (K G.) A mult évi kerületi közgyűlés jegyző-
könyvének 42-ik pontjánál Mayer Endre theol. akad. dékán 
beterjeszti a theol. akadémia 1912—13. tanévről szóló jelen-
tését, melyben főleg az akadémia tanügyi állapotát a követ-
kező módon jellemzi: 

1. A Kollégiumban végzett nagy átalakítás miatt az 
1912—13. iskolai évet egy héttel későbben, szept. 16-ikán 
kellett megkezdenünk. Miután a tanári-karnak egyik tagja, 
dr. Deák János rendkívüli tanár a m. é. kerül, gyűlés határo-
zatából kifolyólag egyévi szabadságot kapott tanulmányainak 
külföldön való folytathatása czéljából, a mit a nm. m. kir. 
közoktatásügyi minisztériumnak 1000-koronás ösztöndíja 
megkönnyített, ez okból csak öt tanár tanított a rendes 
kisegítő-tanárokon kívül; Deák János óráit Csengey Gusztáv 
és dr. Obál Béla vállalták összevonás segítségével. Deák 
János ezen évet keleti nyelvek tanulmányozására fordította, 
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s f. évi június 23-ikán a baseli egyetemen bölcseleti tudorrá 
avatták e nyelvekből s a vallás történetéből. 

A tanítás fennakadás nélkül folyt le az iskolai év 
alatt. Új tantermeink s szemináriumi termünk egészséges, 
világos s a pedagógia és didaktika minden követelményé-
nek megfelelnek, s a mennyiben sikerül a felszerelést is 
a modern követelményeknek megfelelően eszközölnünk, 
bizton reméljük, hogy a prot. theol. tudományosságnak és 
lelkésznevelésnek nagy szolgálatot tettünk s teszünk. Annyi-
val inkább remélhetjük azt, mert az elmúlt évtizedekben 
megfelelő száinü helyiség és kellő felszerelés nélkül sem 
végeztek eredménytelen munkát, s mert az egész tanári-kart 
az az ambiczió lelkesíti s vezeti, hogy úgy tudományos 
képzettség, mint didaktika és pedagogika tekintetben hiva-
tásának magaslatán álljon s a jogos követelményeknek meg-
feleljen. Főiskolánk további kifejlesztése és jövőjének bizto-
sítása több oldalról foglalkoztatta a tanári-kart s az erre 
vonatkozó tanácskozásainak eredménye azok a javaslatok, 
melyeket e jelentés kapcsán bemutatni szerencsés vagyok. 

A tanárok fizetésrendezési ügye egy lépéssel előbbre 
került, mert a magyar kormány a theol. tanárok memoran-
dumának megfelelően, 37,620 koronát utalványozott e czélra 
egyetemes egyházunknak s így most már misem áll útjában 
azon kérelmünknek, hogy a drágasági pótlékunk nyugdíjba 
is beszámítható rendes fizetésnek rendszeresíttessék. 

A Kollégium többi intézetével, különösen a jogakadémiá-
val igyekeztünk ez évben is ápolni a jó kartársi viszonyt. 
Tan- és órarendünket a két akadémia java és híre érdekében 
közösen nyomattuk. 

Az akadémia tanárai az előző évekhez méltóan kivették 
részüket társadalmi s irodalmi működésekből. Csengey 
Gusztávot az Eperjesi Széchenyi-kör, 50-éves írói műkö-
dése alkalmából mult év okt. 20-ikán országosan ünnepelte. 
Ez ünnepélyen kerületünket, a Luther-társaságot s az 
egyházegyetemet Geduly Henrik püspökünk képviselte s 
nevükben üdvözölte a jubilánst. A theol. tanári-kar s ifjú-
ság előtte való napon kifejezte örömét és szerencsekivá-
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natait. Csengey Gusztávnak volt tanítványai ebből az alka-
lomból egy Csengey Gusztáv nevét megörökítő alapítvány 
czéljaira gyűjtést rendeztek, a mely eddig több mint 500 ko-
ronát eredményezett. Draskóczy Lajost, a tanártársai bizal-
mából, a koll. igazgató-yálasztmány 1912—13. évre koll. 
igazgatónak választotta, mely tisztségnek közmegelégedésre 
megfelelt. Ugyanőt zsinati képviselőjének választotta a theol. 
akad. tanári-kar. Mayer Endre Lőcsén, a Luther-társaság 
díszközgyűlésén, dr. Szlávik Mátyás pedig Gölniczbányán, 
Hoffmann Károly lelkész beiktatása alkalmával rendezett 
irodalmi estélyen tartottak felolvasást. 

2. Az elmúlt isk. évben összesen 59 hallgató iratko-
zott be, illetőleg tartozott akadémiánk kötelékébe, és pedig 
13 I. é, 18 II. é., 8 Iii. é., 15 IV. éves, 4 külföldön és 
1 Budapesten tartózkodó hallgató. Ezek közül 2 évközben 
kilépett, 1 eltanácsoltatott, 1 pedig, a ki a második félév-
ben beiratkozott, betegség miatt az előadásokat nem hall-
gathatta. Az ifjúság szelleme általában egészséges volt; 
a kisebb jelentőségű fegyelmi esetektől eltekintve, a tanári-
karnak csupán kétszer és pedig egyszer súlyos esetből 
kifolyólag kellett fegyelmi székként fellépnie. Valláserkölcsi 
és hazafias tekintetben semmi kifogás nem emeltetett. Az 
úrvacsorájában kétszer vettek részt a koll. deprekaciókkor. 
Az órák látogatásában és szemináriumi munkálkodásban 
szorgalmasan vették ki részüket, a mi mellett a leczke-
könyvi átlagosan megnyugtató eredményen kívül az is 
bizonyít, hogy a vizsgálatokat rendes időben s szép ered-
ménynyel tették le. 

Testületi s egyesületi életük élénknek s komolynak 
minősíthető; különösen a belmissziói egyesületben fejtettek 
ki jövő hivatásukra nevelő működést, úgy a kéthetenként 
megtartott önképző összejöveteleikben, mint pedig az eperjesi 
ev. I. egyháznál a vasárnapi délutáni istenitiszteleteknek s 
a nagysárosi fiókegyházban havonta megtartott házias 
jellegű istenitiszteleteknek megtartásával. Ezenkívül gyak-
ran szónokoltak az ország különböző vidékein egyes beteg 
lelkészek helyett, főleg sátoros-ünnepeken. Sőt Nyárasdom-
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bon a beteg lelkészt négy hónapig helyettesítette Szklenár 
Pál IV. é., Nyíregyházán pedig Matyuga Kamill IV. é. egy 
hónapig, ugyancsak a nagy beteggé lett Krieger M. lelkészt. 
Úgy a főiskola által rendezett nemzeti, mint a theol. testület 
s belmisszió által rendezett vallásos irányú ünnepélyekben 
közmegelégedésre működtek közre. Az Eperjesi Széchenyi-
körnek theologiai akadémiai hallgatóink legjobb s leg-
gyakoribb szavalói. 

Egészségi tekintetben semmi kifogás nem tehető. 
Eperjesnek jó vízvezetéke, csatornázása, friss, nem zord 
levegője s a theol. Otthonnak hygienikus tekintetben ki-
fogástalan szobái mindmegannyi jótékony tényező az 
egészségnek fentartásában. 

3. Mult évi jelentésem óta szakvizsgálatokat, illetőleg 
lelkészvizsgálatokat tartottunk a püspök úr őméltóságának 
elnöklete alatt jan. 28—29-ikén, a mikor Moravcsik Jenő 
és Terényi György, és jún. 18—20-ikán, a mikor a III. és 
IV. évesekkel tartottunk szak- és lelkészi vizsgálatokat. 
Egynek kivételével, a ki egy tárgyból javítóra utasíttatott, 
a többi mind sikerrel állotta meg e vizsgálatokat; a negyed-
évesek egynek kivételével, a ki Németországba megy 
tanulmányait folytatni, mind segédlelkészi állásokban van-
nak. Lelkészi vizsgálat volt összesen 16, szakvizsga pedig 
7; 3 ifjú pedig külföldi tanulmányainak végeztével még 
az ősz alatt fog lelkészi vizsgálatot tenni. Alapvizsgát tett 
15 II. é. hallgatónk, kik közül kettő szeptemberben teendő 
javítóvizsgálatra utasíttatott, egy II. é. hallgató az őszi 
határidőre halasztotta alapvizsgálatát. A vizsgálatok úgy 
számban, mint eredményben jóval meghaladták a mult 
évieket. A hozzánk kiegészítő lelkészi vizsgálatra utalt 
Arany Nándor és Kasper Frigyes volt róm. kath. lelkészek 
akadémiánkat elhagyták s vizsgálat nélkül máshová mentek. 

4. Hallgatóink az elmúlt iskolai évben a következő 
jótéteményekben részesültek. A tandíj fizetése el lévén tö-
rölve, e czímen a jótétemények összege, személyenként 
40 kor.-val számítva, 2160 kor. 

3 
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Az Otthon kedvezményei összesen tesznek 3737-kor . - t , 
a konviktusi elengedések és jótétemények 3290"— ,, 
ösztöndíjakban kaptak a külföldiekkel együtt 7304 04 » 

összesen tehát 14331'04 kor., 
mely összegben benne foglaltatik az egyházkerületi pénz-
tárból konv. jótétemények ezímén 1000 kor. és rendkívüli 
segély ezímén megadott 280 kor. 

r 

Jótevőink között ez évben különösen Eles Henriket 
kell megemlítenünk, a ki mintegy 340,000 kor. vagyonát 
a Kollégiumnak s benne a theol. akadémiának is hagyo-
mányozta. A többi jótevők, miként az előző években: 
egyházkerületünk, Kollégiumunk, egyetemes gyámintézet, a 
sárosi és zólyomi egyházmegye stb. Külön említendő 
egyet, egyházunk, a mely 1913 — 16. években 400 — 400 ko-
ronát ad a theol. Otthonban létesítendő ingyenes helynek 
biztosítására. A theol. akad. tanárok által létesített Zelenka-
alap 839 kor.-t tesz ki; kamatai szintén az Otthon czél-
jaira szolgálnak. 

5. Akadémiánk életéről szóló ezen adatoknak közlése 
után tisztelettel kérem, méltóztassék azt megnyugtató tu-
domásul venni s az akadémia köszönetét elfogadni és 
tolmácsolni az összes tényezőknek, a kik ezen főiskolánk 
felvirágoztatásához hozzájárultak. Mindenekelőtt hálás kö-
szönetünk illeti az egyházkerületet, a mely tetemes áldo-
zatokkal (8000 kor.) lehetővé tette tantermeinknek átalakí-
tását és felszerelését, továbbá lelkesedéssel és nagy körül-
tekintéssel közreműködő püspökünket, a ki nagy szeretettel 
gondoskodott akadémiánkról minden irányban. 

Köszönet illeti a koll. jogakadémiát, melynek egyik 
tanára, dr. Horovitz Imre az egészségtant előadta a theol. 
akad. hallgatóinak, a földmívelésügyi minisztériumot, mely 
nek rendelkezéséből Szemere Márton ez évben is előadta a 
gazdaságtant s végül az egyházegyetemet, a nekünk juttatott 
400 — 400 kor. segélyért s a többi régi jóltevőinket, kik 
szeretettel gondoltak főiskolánkra. 

6. Végül tisztelettel kéri a dékán az egyházkerületi 
közgyűlést: 
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a) Vegye örvendetes tudomásul dr. Deák János rendk. 
theol. tanárnak külföldi tanulmányaira vonatkozó jelentését. 

b) Szíveskedjék hathatós támogatásával a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez felterjeszteni a theol. akadé-
miának kérvényét, a melyben a tanárok fizetésrendezésére, 
a theol. Otthon és Konviktus segélyezésére, s a theol. 
hallgatóinak tandíjmentes kiképzésére évi 30,648 korona 
fenntartási államsegélyt kér. 

c) A cs. és kir. VI. hadtestparancsnokság megkeresésére 
járuljon hozzá, hogy a lelkészjelölteknek háborúban beteg-
ápolásra való alkalmaztatása czéljából a theol. akad. hall-
gatói 6 órában elméleti és 4 — 6 héten át naponta egy órá-
ban, a helybeli törzsorvostól gyakorlati kiképzést nyerjenek. 

Dr. Deák János theol. akad. rendk. tanárnak a jegyző-
könyvbe felvenni rendelt jelentése a következő: 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 
Hálásan megköszönve azt a kitüntetést, melyben engem 

a főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi Közgyűlés 
most egy esztendeje részesített, a mikor számomra egy 
esztendei szabadságot engedélyezett s így lehetővé tette 
tervbevett tanulmányutam megvalósítását, legyen szabad 
most már jelentenem, hogy csaknem egy esztendeig tartó 
tanulmányutamról hazaérkeztem s theol. akadémiánkon 
jelen iskolai év elejével meg is kezdettem működésemet. 

A mikor azonban ezt teszem, nem mulaszthatom el, 
hogy legalább vázlatosan s így rövid vonásokban be ne 
számoljak arról, a mire a rendelkezésemre álló időt fel-
használtam, az eredményről, melyet elérhettem. 

Utamat Svájcz felé vettem, és pedig azért, mert intéz-
ményei hazánkban kevésbbé ismeretesek, mint Német-
országéi s így ha nem is kecsegtethettem magamat azzal, 
hogy csupa új dolgokat látok, mégis remélhettem, hogy 
lesz alkalmam a német typustól teljesen eltérő életnyilvá-
nulásokkal is találkozni. Kettős czél volt az, mely engem 
arra indított, hogy hosszabb időt töltsek egy külföldi egye-
temen. Az egyik az, hogy szakismereteimet gyarapítsam; 

3 * 
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a másik, hogy közvetlenül nyerhessek bepillantást a kül-
földi főiskolai oktatásba s személyes tapasztalat alapján 
ismerjem meg a lelkészképzést Volt e mellett egy harma-
dik, az előbb említett kettőnek alárendelt czélom is s ez 
az volt, hogy lehetőség szerint megismerjem az egyes 
tudományos és népkönyvtárak szervezetét, kezelési módját 
stb., mely ismereteknek, mint a theol. és más könyvtárak 
kezelője, ugyancsak nagy hasznát vehetem. 

A mi az elsőt illeti, arra nézve itt csak annyit akarok 
megemlíteni, hogy a héber nyelv mellett a bibliai aram, 
szír és arab nyelveket tettem alaposabb tanulmányozás 
tárgyává. Szerzett ismereteim s elért eredményem fölött 
nem vagyok jogosult magam bírálatot mondani s azért 
legyen szabad itt csak arra hivatkoznom, hogy f. évi június 
23-ikán a baseli egyetem philosophiai fakultásán „Die 
Gottesliebe in den alten semitischen Religionen" czímű 
dissertatióm alapján a keleti nyelvekből, mint főtárgycsoport-
ból, a bölcsészetből és vallástörténetből, mint mellék-
tárgyakból „magna cum laude" letettem a szóbeli doktori 
vizsgát, miről a másolatban idecsatolt dékáni tudósítás 
tesz bizonyságot. 

A főiskolai, közelebbről theol. oktatás szempontjából, 
általában a lelkészképzés, közelebbről főként a seminariumi 
kérdés volt az, a mely figyelmemet és érdeklődésemet 
maga felé irányította. Közvetlenül akarván látni az intéz-
ményeket s beszélni óhajtván azok vezetőivel, személyesen 
látogattam meg az összes egyetemeket, az egy Freiburg 
kivételével; utóbbit nem kerestem föl, mert ennek az egye-
temnek csak róm. kath. theol. fakultása van s így az ottani 
theol. oktatás, illetve lelkészképzés nem érdekelhetett engem 
közelebbről. 

Svájcznak ezidő szerint hat prot. theol. fakultása van, 
három az ú. n. Német-Svájczban, három az ú. n. Franczia-
Svájczban; az előbbiek Basel, Bern, Zürich, az utóbbiak 
Genéve (Genf), Lausanne és Neuchátel. Ezt a számot 
azonban még meg kell toldanunk hárommal, illetve négy-
gyei: a genévei, lausannei és neuchateli szabad theol. fakul-
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tásokkal s a baseli Prediger-Schule-val. A legelső sorban 
említettek be vannak illesztve az állami egyetemek szer-
vezetébe s így azoknak teljes jogú fakultásai; ezek marad-
tak Baselben és Genéveben az egyháznak az államtól való 
különválása után is. A lausanneit és neuchátelit az ú. n. 
szabad egyház tartja fenn, míg a genévei szabad theol. 
fakultás és a baseli Prediger-Schule az államtól is, az 
egyháztól is teljesen független. 

A tudományos nivó tekintetében meg kell említenem 
azt, hogy az egyetemeken levő theol. fakultásokon termé-
szetszerűleg csak érettségi bizonyítvány jogosít, a többiek 
azonban ettől eltekintenek s egy előkészítő tanfolyammal, 
mely 3—4 évig tart, pótolják a középiskolai képzettséget, 
illetve érettségit. 

Teljes tanulási, illetve hallgatási szabadságot csak a 
három német nyelvű theol. fakultáson találunk, a többin 
vizsga-, illetve kolloquium-kényszer uralkodik, a mi köte-
lezővé teszi egyes előadott tárgyak hallgatását. De ha sza-
badság uralkodik is az órák megválasztásában, nem mond-
hatnók ezt a seminariumokról; a vizsgarend megköveteli, 
hogy a theol. hallgatók a seminariumokban dolgozzanak. 
Mindegyre jobban hódít az a felfogás, hogy az egyete-
meken sem szabad megelégedni a puszta előadással, de 
módot s alkalmat kell nyújtani a hallgatóságnak arra is, 
hogy megtanuljon önállóan dolgozni s elmélyedni abba 
a tudományba, melylyel foglalkozik. Ez a belátás szorgal-
mazza mind jobban és jobban a seminariumi gyakorlato-
kat és munkálkodást a theol. tudomány minden ágában. 
Többször hallottam magam is olyan kijelentést, hogy 
aránytalanul nagyobb és szebb eredményt tudtak elérni 
oly tárgyaknál, melyekkel seminariumi dolgozás állott kap-
csolatban. Innen van az, hogy ha nincs is oly gazdagon 
felszerelt külön seminariumi épületük, mint pl. a kitűnően 
felszerelt hallei egyetemnek, de van legalább is külön 
seminariumi helyiségük, külön seminariumi könyvtárral, 
melyet bármikor használhat az, a ki tagja a seminarium-
nak. Itt folyik le azután az a közös munka, melyet semi-
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nariumi tevékenységnek nevezhetünk, a mely dolgozatok 
elkészítéséből s azok megbírálásából, az írás eredeti szö-
vegének történeti kútfők stb. olvasásából, magyarázatából 
stb. áll. így nyilatkozhatik meg a hallgató hajlama, így 
férkőzhetik közelebb a seminariumot vezető tanár hallgatói 
szívéhez, így mutathat' példát az önálló kutatásra, tevé-
kenységre, így egészítheti ki azt, a mit előadásában mint 
kész eredményt közlött. 

A vizsgálatok ugyan rendszerint külön vannak választva 
magától az egyetemtől, de a theol. tanárok csaknem min-
dig a vizsgáló-bizottságok rendes tagjai. Messze vezetne, 
ha az összes fakultások nap- és vizsgarendjét akarnám itt 
bírálat tárgyává tenni. Itt csak arra a fontos körülményre 
akarok utalni, hogy mindenütt észlelhető a törekvés a 
lelkészképzés alaposabbá tételére. Ha a régebbi szabály-
rendeletek hat félévet állapítottak meg minimumképen, akkor 
az újabbak nyolcz félévi egyetemi tudományos előkészü-
letet tesznek kötelezővé minden theologus, jövendő lelkész 
számára, és nem hallgathatom el a tényt, hogy ezt az időt 
is igen sokszor keveslik épp maguk a theol. hallgatók s 
önként többet vállalnak és végeznek. 

Olyan önálló, az egyetemtől teljesen elkülönült semi-
nariumok, melyek az egyetemi életet a gyakorlati lelkész-
kedéssel összekapcsolnák, a theologust a gyakorlati pályára 
az egyetemi évek után előkészítenék, nincsenek s mint 
mondják, nem is érzik ilyen intézetnek a szükségességét. 
A vizsgarend csak azt követeli meg, hogy ki-ki dolgozzék 
a gyakorlati seminariumokban is s erről bizonyítványt is 
tartozik felmutatni. Ha a theologus elvégzi az előírt egye-
temi éveket, a vizsgálatokat (rendszerint kettőt) megállotta, 
azonnal az egyház szolgálatába léphet. 

Az ú. n. szabad fakultások inkább theol. intézeteknek, 
lelkészképző seminariumoknak volnának nevezhetők; eze-
ken a szó szoros értelmében csakugyan tanítanak s nevel-
nek jövendőbeli lelkészeket, evangelisatorokat stb. nem 
csupán az otthoni szabad, az állami egyháztól különvált 
egyház számára, mint Lausanne és Neuchátel, de a kül-
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földi: franczia, belga s oroszországi prot. egyházak szá-
mára is, mint a genévei szabad fakultás és a baseli 
Prediger-Schule. 

Nem állíthatjuk azt, hogy a svájczi theol. oktatás már 
is ott van azon a magaslaton, a melyen mi is az ideált 
látjuk magunk előtt, de azért lehetetlen, hogy bizonyos 
csodálattal ne tekintsünk arra a népre, a melynek kebelé-

f 

ben tíz különféle theol. főiskola van. Érdemes ezt a tényt 
külön is kidomborítanunk akkor, a mikor itthon sokaknak 
soknak látszik még a meglevő három ev. theol. akadémia is! 

Már is hosszüra nyúlt csak vázlatosnak tervezett jelen-
tésem, azért sietek is befejezni. Boldognak érzem és vallom 
magamat, hogy ismereteim gyarapítására, tapasztalatszerzésre 
egyéb gondoktól felmentve egy esztendőt fordíthattam. A 
midőn szabadságoltatásomért s irántam való kitüntető jó-
indulatáért a főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi 
Közgyűlésnek ismételten hálás köszönetet mondok, maga-
mat jóindulatú pártfogásába továbbra is ajánlva, vagyok 
a főtisztelendő és méltóságos egyházkerületi Közgyűlésnek, 
Eperjes, 1913. szept. 12-ikén, alázatos szolgája: dr. Deák 
János, theol. akad. rkív. tanár. 

A közgyűlés a theologiai akadémia dékánjának 
jelentésével kapcsolatban a következőket határozza: 

1. A theol. akadémia hallgatóinak tanulmányi és 
belmissziói sikeres tevékenységéről megnyugvással 
vesz tudomást. 

2. Csengey Gusztáv jubileumának lélekemelő le-
folyásáról és a nevére tett alapítványról örömmel 
értesül. 

3. Tanulmányai sikeres kiegészítéseért és a doktori 
czím megszerzéseért elismerését fejezi ki dr. Deák 
János theol. akad. rendkívüli tanár iránt és a tanul-
mányi államsegély kieszközléseért a kerületi felügyelő-
nek köszönetet mond. 

4. A theologiai akadémiának kérvényét, a mely-
ben a tanárok fizetésének rendezésére, a theol. Otthon 
és Konviktus segélyezésére s a theologia hallgatóinak 
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tandíjmentes kiképzésére évi 30,648 kor. fenntartási 
államsegélyt kér, az egyetemes közgyűlés útján a 
legmelegebb pártolással terjeszti fel a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez. 

5. Helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a lelkész-
jelölteknek háborúban betegápolásra való alkalmaz-
hatása czéljából a theologiai akadémia hallgatói elmé-
leti és gyakorlati kiképzésben részesülnek. 

31. (K G.) A theologiai Otthon felügyelő-tanára, 
dr. Szlávik Mátyás a következőkben terjeszti elő évi 
jelentését: 

Az Otthonban a kollégiumi építkezésekre való tekin-
tettel a mult tanévet a teljes létszámú ifjúsággal: 41 theolo-
gussal és 5 joghallgatóval kissé későbben, ú. m. szept. 
17-ikén nyitottuk meg a püspök úr jelenlétében s napi 
munkánkat az egész tanidőn át mindenkor a felügyelő-
tanár személyes részvételével, Egyed Aladár mesteri har-
móniumi kísérete mellett énekléssel és imával kezdettük 
meg. Talán a mi püspökünk intő, kérő, buzdító és felhívó 
szózatának is tulajdonítandó az az örvendetes körülmény, 
hogy az ifjúság magaviselete az Otthon szabályainak meg-
tartásában és követésében az egész tanéven át kifogástalan-
nak, sőt csaknem példásnak mondható. 

A lakbér elengedéseinél 5 ingyenes (Kubinyi — Zelenka, 
Leopoldianum, Szentiványi Árpád, nyíregyházai ev. egyház-
községi és zólyomi ev. esperess. alapítvány kamatjaiból) és 
15 félingyenes (4 kolleg. Rochlitz-alapítványi, 8 tiszakerületi, 
2 sárosi egyházmegyei s 1 bácsi egyházmegyei) hely állott 
rendelkezésünkre. A jelen iskolai évvel megszaporodott az 
ingyenes helyek száma kettővel, ú. m. a kishonti ev. esperess. 
lelkészi értekezlet 4000-koronás alapítványával s az ev. 
egyházegyetemnek a f. évtől kezdve négy éven át folyó-
sítandó évi 400 kor. adományából egy 100 kor. ingyenes 
helylyel. Utóbbi adományt külön takarékpénztári könyvecské-
ben kezeljük s lakbérelengedésre nem fordított összegét 
az Otthon fenntartására annak idején az egyházkerület 
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központi pénztárába beszolgáltatjuk. Ezzel kapcsolatban 
örömmel jelentjük azt is, hogy a gömöri ev. egyházmegye, 
a püspök felszólításának és négy egyházker. közgyűlés 
egyhangú határozatának engedve, érdemes főesperese fel-
hívására egyházközségenkint ajánlott fel kisebb-nagyobb 
évi költségvetésszerű adományokat az Otthon czéljaira. 
A többi egyházmegyék, sőt kerületek egyházközségeiből 
is folytak be adományok, de egyedül a gömöri egyház-
megye hajtotta végre a maga egész terjedelmében — kevés 
kivétellel — egyházközségenként egyházker. közgyűléseink-
nek az Otthon fenntartására és fejlesztésére vonatkozó hatá-
rozatait. Hisz' ezekből az adományokból s a befolyó lak-
bérekből fedezzük a csekély számú alapítv. kamatokkal együtt 
az Otthonnak évről-évre emelkedő fenntartási és szükségelt 
berendezési költségeit. Kivételt csak Liptó és Árva képez, 
a honnan, a hybbei egyházközség beküldött 5 kor. ado-
mányát kivéve, az egész tanév alatt egy fillér sem folyt be 
az Otthonra. 

A földművelésügyi minisztérium az elmúlt tanévben is 
150 m. kedvezményes sóvári tűzifában s Eperjes szab. kir. 
város a jövő évtől kezdve évi 24 m. fában részesítette, 
illetve részesíteni fogja Otthonunkat, a miért a Kollégium 
igazgató-választmánya köszönetet mondott. 

Tisztelettel jelentem, hogy theologiai Otthonban az 
iroda és a püspök s a kerületi kiküldöttek rendelkezésére 
álló vendégszoba és az imaterem a pénzügyi bizottság 
hozzájárulásával berendeztetett. 

Tisztelettel kérem, szíveskedjenek az Otthonban a 
nélkülözhetetlenné vált bejáró - orvosi állás rendszeresí-
téséhez hozzájárulni s a pénzügyi bizottság által e czélra 
a költségelőirányzatba beillesztett évi 200 kor. tiszteletdíjat 
megszavazni. 

A közgyűlés a theologiai Otthon felügyelő-tanárá-
nak jelentésével kapcsolatban a következőket határozza: 

1. A püspöki jelentés alapján örömmel emlékezik 
meg ez intézmény áldásos hivatásáról, a felügyelő-
tanár czéltudatos, az erkölcsi rendet, a keresztyén 
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evangéliumi fegyelmezettséget, atyai jóindulatot a 
kezelés külső rendjével és pontosságával összekötő 
vezetői tevékenységéről. 

2. Hálás elismerését fejezi ki a kishonti egyház-
megyének ingyenes alapítványáért, a gömöri egyház-
megye főesperesének és lelkészének az Otthon egyház-
községen kénti támogatásáért és a kerület ezen áldásos 
intézményét az egyházmegyék s egyházközségek áldo-
zatkész támogatásába ajánlja. 

3. A földmívelésügyi miniszternek a theologiai 
Otthon részére engedélyezett kedvezményes tűzifáért 
köszönetet szavaz. 

4. Az Otthonban a pénzügyi bizottság hozzá-
járulásával az iroda, a vendégszoba és az imaterem 
berendezésére s felszerelésére fordított kiadásokat 
jóváhagyja. 

5. A theologiai Otthonban évi 200 kor. tisztelet-
díjjal bejáró-orvosi állást rendszeresít és a felügyelő-
tanárt megbízza, hogy az orvos kötelességeiről sza-
bályzatot készítsen és ezt az alkalmazandó orvos 
nevével együtt jóváhagyás, illetve kineveztetés végett 
a püspökhöz terjeszsze fel. 

32. (K- G.J Az október 15-ikére egybehívott egyetemes 
gyűlés elé tartozó határozatokat sürgősen kell felterjeszteni, 
a miért is azok közgyűlési hitelesítése szükséges. 

A közgyűlés az egyetemes gyűlés elé tartozó s 
az első napon letárgyalt ügyekről szóló 10., 11., 12a., 
12b, 13., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 28, 29. a. jegyző-
könyvi pontokat felolvasás után hitelesíti. 

33, (K G.J Gerhard Béla igazgató az egyházkerületi 
tanítóképző-intézet 1912—13. tanévi működésére vonat-
kozó jelentését a következőkben terjeszti elő: 

1. A tanítóképző-intézetbe az 1 9 1 2 - 1 3 . iskolai évben 
beírt 94 rendes ( + 6 ) tanuló közül évközben kimaradt 3, 
meghalt 1, eltanácsoltatok 2, maradt az év végén 88. Ezek 
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közül ág. h. ev. vallású volt 66 (75%), ref. vall. 12 (13-63%), 
r. kath. vall. 7 (7-96%), g. kath. vall. 2 (2-27%), g. keleti 1 
(1-14%). Lelkész és tanító fia 25 (28-40%). Az ág. h. ev. 
vallásúak közül tiszakerületbeli 52, máskerületbeli 14. 
Példás magaviseletű volt 59, dicséretes viseletű 22, jó 
viseletű 5, szabályszerű viseletű 1. Ernyedetlen szorgalmat 
tanúsított 9, kitartó szorgalmat 9, kellő szorgalmú volt 42, 
változó szorgalmú 7. Kitűnő ált. osztályzatot nyert 2 
(2-27%), jeleset 15 (1705%), jót 31 (35*23%), elégsé-
geset 15(17-05%). Javító-vizsgálatra utasíttatott 18(20-45%), 
osztályt ismételt 7 (7-95%). Internálusban volt elhelyezve 73, 
szülőinél lakott 10, kintlakó volt 5. Az internátusokban a 
rendre és tisztaságra az igazgató, a felügyelettel megbízott 
tanár és a szobafelügyelők ügyeltek. 

Magánvizsgálatot tett a tanév elején 2, a tanév végén 
8 tanuló, ezek közül 5 ág. h. ev. és 5 másvallású. Kielé-
gítő eredménynyel vizsgázott 6, javító-vizsgálatra utasít-
tatott 3, végleg eltanácsoltatott 1 tanuló. 

A tanítóképzővel kapcsolatos gyakorló elemi nép-
iskolába felvétetett 62 rendes és 1 magántanuló; fiú 34, 
leány 29; ág. h. ev. vallású 35. Eperjesi illetőségű 48, 
vidéki 15. A gyakorló-iskola vizsgálata június 22-ikén 
tartatott meg. 

A tanítóképző-intézeti tanulók közül tandíjelengedés-
ben részesült 57 kerületbeli, 13 máskerületbeli ev. vallású 
és 2 ref. vallású tanuló, összesen 740 kor. értékben; lakás-
bérkedvezményben részesült 47 kerületbeli, 7 máskerület-
beli ev. vallású és 2 ref. vallású tanuló; az elengedett 
lakásbér 3714 kor.; konviktusi díjelengedésben pedig 
39 kerületbeli és 7 más-kerületbeli ev. vallású tanuló, az 
elengedett konviktusi díj 3087 kor., a melyben a kollégiumi 
konviktus pénztára által adott 833 kor. is bennfoglaltatik. 
A kerület által nyújtott segély összege 6708 kor. Ösztön-
díjban és egyéb segélyben részesült 21 tanuló 664 kor. 
értékben. Segélyek és ösztöndíjak főösszege 8205 kor. 
( + 579-50 kor.) 

Az ág. h. ev. vallású tanulók vallástanítása az egye-
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temes vallástanítási tanterv szerint heti 3 - 3 órában, a más-
vallásúaké az illető felekezet által megállapított tantervnek 
megfelelően a kellő óraszámban teljesíttetett. A tót nyelvet 
heti 1 - 1 órában tanulták az összes tanulók. A többi 
tárgyak az állami tanterv alapján — az I — III. osztályban 
a gazdaságtant kivéve a megfelelő óraszámban, a 
miniszter által engedélyezett tankönyvek segítségével tanít-
tattak. A gazdaságtan csak a IV. osztályban, heti 2 órában 
fordult elő és a földművelésügyi miniszter úr által megbízott 
Szemere Márton gazdasági szaktanár látta el. 

A tanulók rendes óraszáma az I —III. osztályban heti 
38 — 38, a IV. osztályban heti 40 órára emelkedett. 

2. A javító osztályképesítő-vizsgálatokat szept. 10-ikén, 
a tanévvégi osztály- és osztályképesítő-vizsgálatokat május 
2 8 - 3 1 . és június 18—27. napjain tartottuk meg. A szóbeli 
befejező képesítő-vizsgálat június 24 —27-ikén, a kántor-
képesítő-vizsgálat június 28-ikán folyt le. 

Az összes vizsgálatokat a püspök úr megbízása folytán 
nt. Halmi Aladár kép. vizsg.-bizotts. tag, mint elnök vezette. 
A javító osztályképesítő-vizsgálaton Szabó Elemér kir. 
tanfelügyelő, a tanévvégi osztályképesítő-vizsgálatokon és 
a befejező képesítő-vizsgálaton dr. Masznyik Endre, a 
pozsonyi theol. akadémia igazgatója vettek részt, mint 
miniszteri biztosok. 

r 

Ugy az elnök, valamint a miniszteri biztos az elért 
eredményt az adott körülményekhez mérten megfelelőnek, 
a tanárok munkásságát elismerésre méltónak, magát az 
intézetet pedig a teljes kifejlesztésre érdemesnek jelentették ki. 
A miniszteri biztos ezenkívül önként megigérte, hogy 
tanítóképző-intézetünket, a vizsgálatokról tett jelentése kap-
csán, a miniszter úr különös figyelmébe a legmelegebben 
ajánlani fogja. 

A tanévvégi osztály- és osztályképesítő-vizsgálaton 
résztvett a II. osztályban 21 rendes és 1 magántanuló, 
a III. osztályban 23 rendes és 3 magántanuló, a IV. oszt.-
ban 21 rendes és 4 magántanuló; a befejező képesítő-
vizsgálaton 19 rendes és 2 magántanuló, és pedig 17 ág. 
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h. ev., 1 ref., 2 r. kath. és 1 g. kath. vallású. Kitűnő álta-
lános osztályzattal képesíttetett 2 (9'52%), jeles általános 
osztályzattal 4 (19-05%), jó ált. osztályzattal 11 (52*4%), 
elégséges általános osztályzattal 4 (1905%) tanítójelölt; 
csak magyar tannyelvű iskolára 12, magyar —tót tannyelvű 
iskolára 7, magyar—német tannyelvű iskolára 2. Kántori 
képesítő-vizsgálatot sikerrel tett mind a 17 ev. vallású. 

3. A tanítóképző munkáját, a hitoktatókon kívül, 11 tanár 
(1 igazgató, 5 rendes, 1 segéd-, 1 rendkív., 1 megbízott 
tanár, a koll. orvos és a gyak.-isk. vezetője) teljes oda-
adással, heti 154 órában végezte. A tanárok munkáját 
megkönnyítette és az eredményt lényegesen megnövelte 
az az örvendetes körülmény, hogy a tanítóképző-intézetnek 
a fenntartó egyházker. áldozatkészsége folytán a kellő számú 
és megfelelő tanterem, a legszükségesebb tanszerek és 
szemléltetési eszközök immár rendelkezésére állanak, és 
hogy a rajz- és szlöjd-tanszéknek betöltése folytán az összes 
tárgyak megfelelő képesítéssel biró tanárok kezébe juthattak. 

Teljes mértékben azonban csak akkor fog megfelel-
hetni a tanítóképző-intézet nemes hivatásának, ha a tanítás-
hoz szükséges összes helyiségeket magában foglaló intézeti 
épület és az internátus egy telekre, egymás szomszéd-
ságába kerülnek, hogy nemcsak a tanítás munkája, hanem 
az intézet adminisztrálása, a tanulók állandó ellenőrzése, 
felügyelete, irányítása, egyszóval a nevelés munkája is nehéz-
ségek nélkül és teljes megelégedésre végezhetők legyenek. 

Örömmel jelenthetem, hogy püspök úr őméltóságá-
nak lankadatlan buzgalma folytán kilátásunk van arra, 
hogy ebbeli reményeink már a közel jövőben, az egyház-
kerület újabb megterhelése nélkül, valóra válhatnak, tanító-
képzőintézetünk és annak internátusa a mai kor meg-
kívánta elhelyezést nyer. Adja Isten, hogy őméltóságának 
törekvését mielőbb siker koronázza! 

Ki kell terjeszkednem ez alkalommal arra a sajnálatos 
körülményre, hogy intézetünk két tanára, Gamauf György 
és Kapy Gyula, az iskolai év folyamán súlyosan meg-
betegedett s orvosi rendeletre a tanítástól részben, illetve 



- 154 — 

egészen eltiltatott. Tárgyaik tanítását az intézet tanárai 
minden díj nélkül végezték a tanév befejezéseig. Egészségi 
állapotuk azonban a tanév végéig sem állott helyre, minél-
fogva az 1913 - 1 4 . isk. évre szabadságoltattak, tanszékük 
tárgyainak megfelelő ellátásáról püspök úr őméltóságának 
felhívására a koll. igazgató-választmány szept. 10-ikén 
tartott ülésén gondoskodott. 

4. ígéretet nyertünk a földművelésügyi miniszter úr 
őnagyméltóságától arra nézve, hogy a gazd.-tannak mind 
a négy osztályban, a tantervnek és a pedagógiának meg-
felelő módon való tanításáról saját tárezájának terhére már 
a f. iskolai évben gondoskodni fog és pedig olyképpen, 
hogy a kisszebeni földmívesiskola egyik tanárát bízza meg 
a gazdaságtani órák ellátásával. ígéretet tett a földművelés-
ügyi miniszter úr arra nézve is, hogy anyagi támogatás-
sal segíteni fogja a fenntartó egyházkerületet a gazdasági 
gyakorlatok végzéséhez szükséges telek megszerzésében 
és annak felszerelése, valamint karbantartása tekintetében is. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr felhívására 
gondoskodunk arról, hogy a III. és IV. oszt. tanulók a 
katonai gyakorlatokban és a czéllövészetben is kiképzést 
nyerjenek. 

Ilykép a köteles rendes óraszám az I — II. osztályban 
heti 40, a III. és IV. osztályban heti 42 órára emelkedik, 
a mihez hozzászámítandó az ifjúsági körökben való elfog-
laltság, a következő napi tárgyak előkészülésére megkívánt 
önmunkásság, a köteles zenegyakorlás, a mi együtt heti 
14 órára tehető s így a heti elfoglaltság 52 — 54 órára, 
napi 9 órára becsülhető. 

Annak megállapítása, vájjon ez a nagymérvű elfog-
laltság nem lesz-e a tanulók fejlődő szervezetére káros 
behatással, elsőrendű feladata lesz a tanárkarnak és meg-
figyelésének eredményéről a jövő ker. közgyűlésen köte-
lességem lesz beszámolni. 

Hálás köszönetet mondok a tanítóképző tanárkara 
nevében a méltóságos és főtisztelendő ker. Közgyűlésnek 
azon jóakaratáért, a melyet a tanítóképzőre vonatkozó 
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ügyek tárgyalásánál tanúsítani méltóztatnak, az egyházker. 
elnökségének, különösen püspök úr őméltóságának azon 
odaadó, lankadatlan tevékenységeért, a melyet tanítóképző-
intézetünk minden irányú fejlesztése érdekében kifejteni 
méltóztatik, a mely buzgóság máris nagy eredményeket 
hozott létre és a tanítóképző-intézet építkezésének ügyét 
is nagy lépéssel vitte előbbre, és remélhetőleg teljes meg-
elégedésre a közel jövőben dűlőre viszi. 

A közgyűlés a tanítóképző-intézet igazgatójának 
jelentésével kapcsolatban a következőket határozza: 

1. Örömmel és megnyugvással fogadja a tanító-
képző-intézet tanulmányi rendjét, szellemi és inter-
nátusi életét megvizsgált kerületi és miniszteri bizto-
soknak azon elismerő kijelentését, hogy a sok nehéz-
séggel küzdő intézet, a tanárok odaadó és hűséges 
munkássága mellett, az adott körülményekhez mérten 
megfelelő eredményt mutat fel és reméli, hogy az 
internátus elhelyezésének vagy építésének megoldá-
sával a fejlődés és haladás útja és módja és az intézet 
teljes kifejlesztésének az érdeke biztosítva lesz. 

2. Gamauf György és Kapy Gyula tanárok súlyos 
betegségéről sajnálattal vesz tudomást, nekik a kollé-
giumi igazgató-választmány javaslatára a kért egyévi 
szabadságot megadja, helyettesítésük költségeit a kerületi 
pénztár terhére elvállalja és az e czímen a pénzügyi 
bizottság által az 1914. évi költségelőirányzatba be-
illesztett 2133 kor. 34 fillért megszavazza és a folyó 
évi szeptember l-jétől deczember 31-ikéig járó illet-
ményeket kiutalja. 

3. A kollégiumi igazgató-választmány azon intéz-
kedését, hogy a kiírt pályázat alapján Gamauf György 
egyévi szabadságoltatása idejére tantárgyainak ellátá-
sára ideiglenes helyettes-tanárul, 1600 korona díjazás-
sal Lehoczky Egyed sárosi egyházmegyei segédlelkészt 
alkalmazta és Kapy Gyula tantárgyainak előadását 
egy évre 1600 korona díjazással tanártársaira bízta, 
tudomásul veszi és jóváhagyja. 
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4. A földművelésügyi miniszternek tanítóképző-
intézetünkben a gazdasági szakoktatás ellátására és a 
gazdasági gyakorlatok végzéséhez szükséges telek 
megszerzésére kilátásba helyezett segítségnyújtását 
hálás köszönettel fogadja. 

34. (K G.) A mult évi ker. közgyűlés 45. p. alatt úgy 
határozott, hogy a ker. tanítóképző-intézetnél egy rajz- és 
szlöjd-tanszéket szervez, a megválasztandó segédtanár ré-
szére 1000 kor. alapfizetésből és 720 kor. lakáspénzből álló 
javadalmazást biztosít és felkéri a püspök urat, hogy a 
fiz.-kieg. államsegély folyósítása iránt a lépéseket tegye meg. 

A Koll. igazgató-választmánya a ker. elnökség fel-
hívása alapján az 1912. évi október hó 5. napján tartott 
ülésén a rajz- és szlöjd-tanszékre egyévi próbaidőre, segéd-
tanári minőségben Bartus Ödön oki. középiskolai rajztanárt 
választotta meg, a ki állását ugyanazon évi okt. hó 10-ikén 
elfoglalta. A megválasztott tanár részére püspök úr az 
1912. évi október l-jétől kezdődőleg az 1000 kor. alap-
fizetést és a 720 kor. lakáspénzt a ker. pénztárából ki-
utalta, a vall. és közokt.-ügyi miniszter úr az 1912. évi 
november hó 13-ikán 156,657. számú rendeletével az 1000 
kor. fiz.-kieg. államsegélyt ugyancsak az 1912. évi október 
l-jétől folyósította. 

Miután a megválasztott Bartus Ödön segédtanár a 
tanév folyamán a hozzáfűzött várakozásnak a kellő mér-
tékben megfelelt, a koll. igazgató-választmány 1913. évi 
június hó 11-ikén tartott ülésén őt a f. évi szeptember 
hó 1. napjától kezdődő érvénynyel állásában véglegesítette. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az 
újonnan szervezett állásra a kollégiumi igazgató-
választmány intézkedése alapján Bartus Ödönnek 
segédtanári minőségben történt megválasztását és vég-
legesítését jóváhagyja. 
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35. (K G.) A mult évi ker. közgyűlés 46. p. a. hatá-
rozatával felterjesztést intézett az egyetemes közgyűléshez, 
hogy a ker. tanítóképző-intézetnél a vallásos nevelésnek 
és oktatásnak szánt, az ifjúság vallás-erkölcsi jellemének 
fejlesztésére kiszámíthatatlan jelentőségű és ennélfogva el-
odázhatlanul szükségessé vált önálló vallástanári tanszék 
szervezéséhez szükséges anyagi erőt az egyházker. rendel-
kezésére bocsátani sziveskedjék. Az egyházegyetem a kerület 
ezen kérelmét jkönyvének 154. p. a. hozott határozatával 
„fedezet hiányában" teljesíthetőnek nem találta. 

Az egyházker. közgyűlés a ker. tanítóképzőintézet-
nél szervezendő önálló vallástanári állás létesíthetése 
érdekében azzal a kérelemmel fordul az egyházegyetem-
hez, hogy a közalapból a ker. Kollégium intézetei részére 
eddig folyósított 7000 kor.-nyi segélyt évi 10,000 kor.-ra 
emelje fel és felkéri az egyházker. elnökségét, hogy a ké-
relem teljesítése esetén az önálló vallástanári tanszéket 
az 1914/15. iskolai évtől szervezze s betöltéséről gon-
doskodjék. 

Az esetben pedig, ha az egyházegyetem a kerület 
kérelmét teljesíthetőnek nem találná, azt határozza a köz-
gyűlés, hogy a ker. tanítóképzőintézetnél fiz.-kieg. állam-
segély igénybevételével, az 1914/15. isk. évtől egy új tan-
széket szervez és a vallástani tárgyaknak az egyetemes 
vallástani tanterv és a hozzáfűzött kívánalmaknak meg-
felelő, gondos ellátását a tanítóképző-intézet tanárkará-
nak elsőrendű feladatává és kötelességévé teszi. 

36. (K L.) Előadó beterjeszti az egyházkerület tanügyi 
bizottságának jelentését és javaslatait. 

A közgyűlés tudomásul veszi az elintézett ügyekre 
vonatkozó bejelentéseket, s míg az iskolai bizottság 
tagjainak s főleg Adamis Gusztáv előadónak nagy 
buzgalommal, fáradsággal s körültekintő gonddal telje-
sített munkájáért köszönetet mond, az előterjesztett 
javaslatokra nézve következőkben határoz: 
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1. Felhívja az egyházakat, hogy az ifjúság lelki gon-
dozása érdekében megkezdett munkát még fokozottabb 
buzgalommal folytassák és kötelezi a lelkészeket, hogy 
e munkáról évről-évre tegyenek jelentést a püspöknek. 

2. Az egyetemes közgyűlésnek azon eljárását, mely 
szerint az egyházkerületnek — a vallás- és közokt.-ü. 
miniszter 1912. évi 128,800. sz. alatt a középiskolák 
tankönyveire vonatkozó, aggályosnak talált rendeletét 
érintő — felterjesztését a miniszterhez terjeszteni nem 
találta szükségesnek, miután a rendelet nem tartalmaz 
sérelmes intézkedést, tudomásul veszi. 

3. A polgári iskolák meglátogatásáról tett jelen-
tésből tudomást szerezvén a kerület arról, hogy a 
szakfelügyelő a látogatásról jegyzőkönyvet nem vett 
fel, esetleges későbbi félreértések és kellemetlenségek 
elkerülése czéljából felkéri a közgyűlés a püspököt, 
tegyen felterjesztést a miniszterhez az iránt, hogy a 
polgári iskolai szakfelügyelők látogatásuk befejeztével 
értekezletet tartsanak, arról jegyzőkönyv vétessék fel 
s ennek egyik eredeti példánya minden egyes alkalom-
mal terjesztessék fel a püspökhöz. 

4. Részben örvendetesen, részben egyszerűen tudo-
másul veszi: 4. a. a középiskolai tanárok külföldi tanul-
mányi ösztöndíjára, 

5. a. a rozsnyói polgári leányiskola iskolaszékének 
a délelőtti tanítás behozatala ügyében vele közölt mult 
évi kerületi közgyűlés (jkv 47. 6.) határozatára, 

6. a. a községi és felekezeti polgári s felső nép-
iskolák tanerőinek fizetésrendezésére, 

7. a. az egyetemes közgyűlésnek (jkv 68.) az egye-
temes egyház tankönyvirodalmának fellendítésére, ev. 
népiskolai tankönyvek Íratása és kiadására irányuló 
határozatára, 

8. a.- a vallás- és közokt. miniszternek 1912. évi 
15,978. szám alatt a felekezeti középiskolák igazgatói 
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tiszteletdíjának nyugdíjigényükbe beszámítása iránt tett 
intézkedésére, 

9. a. a mult évi egyetemes közgyűlésnek (jkv 81.) 
a magántanuló leányoknak a gimnáziumokba bejáró 
növendékekül felvehetésére hozott határozatára, illetve 
ezzel kapcsolatosan az egyetemes tanügyi bizottság-
nak az igazgatókhoz intézett figyelmeztetésére, 

10. a. a népiskolákban működő hitoktatók tisztelet-
díjának felemelése iránt az egyetemes közgyűlésnek 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternél újból való 
kérelmezésére; 

11. a. a népiskolai iskolalátogatókra vonatkozó 
szabályzat és utasítás 15. §-ának módosítása iránt az 
egyetemes közgyűlés által a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intézett felterjesztésre; 

12. a. az egyetemes közgyűlésnek (jkv 142.) a 
lelkészeknek adott azon kötelező utasítására, hogy a 
felekezetnélküli szülők meg nem keresztelt gyermekei-
nek, ha vallásoktatásban részesülnek, a vallástani 
érdemjegyet kiadni kötelesek; 

13. a. a vall.- és közokt.-ü. miniszter 7818—1912. 
szám alatti azon leiratára — mely szerint a nem közép-
iskolai, illetve kereskedelmi vagy tanítóképző-intézeti 
tanári oklevéllel biró tanároknak helyettes-tanári minő-
ségben teljesített szolgálatuk a nyugdíjjogosultság 
szempontjából az 1912 — 13. iskolai évtől kezdődőleg 
figyelembe vétetni nem fog — vonatkozó jelentéseket. 

14. Az egyetemes közgyűlés a középiskolai rend-
tartás 52. §-ának módosításával — mely a vizsgálatok-
nak osztályozó jellegét megszüntette s helyébe nyilvá-
nos összefoglaló-vizsgálatot hozott be — kétségtelen 
nehézségeket támasztván, e nehézségek eloszlatása 
és a kívánatos egyöntetűség és összhang létesítése 
szempontjából felhívja a tanári testületeket vélemény-
adásra az iránt, miként volna az új vizsgálati rend 
leghelyesebben végrehajtható, és megbízza a tanügyi 

4* 
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előadót, hogy a beérkezett vélemények alapján készítsen 
javaslatot a végrehajtás módozataira nézve s terjeszsze 
azt a jövő évi közgyűlés elé. 

15. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
155,956—1912. sz. alatt a középiskolai tanulóknak 
a felnőttek sportegyesületeibe tagul beléphetését tiltó 
s a középiskolákban testgyakorló-körök létesítését s 
ezek körében a czéllövészet meghonosítását elrendelő 
rendeletét tudomásul veszi s a czéllövészet meghono-
sítását ajánlja; miután azonban ez anyagi áldozatokkal 
jár és annak vezetése is a megbízott tanárokra újabb 
rnegterheltetést hoz, felterjesztést intéz a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez az iránt, hogy a felmerülő 
költségeket, ezek között főleg a vezető-tanárok díja-
zását vállalja át a totalizatőrök megadóztatásából 
származó alap terhére s a vezető-tanárokat részesítse 
ugyanolyan tiszteletdíjban, mint a milyet a közvetlen 
rendelkezése és vezetése alatt álló intézetek tanárai 
részére megállapít; egyúttal felkéri a püspököt, hogy 
az intézetek kérvényeit — ideértve a tanítóképző-
intézetet is — terjeszsze fel együttesen a minisz-
terhez. 

16. Tudomásul veszi a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek f. évi január 9-ikén 4/eln. szám alatt a 
József kir. herczeg Szanatórium-Egyesületnek a sze-

• génysorsú tüdőbetegek javára iskolai gyűjtést enge-
délyező leiratát, melylyel egyidejűleg a püspököt is 
kérte a gyűjtésnek saját hatáskörében támogatására. 

17. A hosszúfalu - fűrészmezői egyházközség 
kérvényét, melyben az állami iskolába járó ismétlő-
tankötelesek vallásoktatásáért a lelkész részére 120 kor. 
évi tiszteletdíjat kér — fedezet hiányában — nem 
teljesítheti. 

18. Az elemi iskolai és ismétlő-iskolai vég-
bizonyítványnak megküldéséről és 

19. a tűzrendészed gyakorlatoknak a liptói egyház-
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megye népiskoláiban megtartásáról szóló jelentéseket 
tudomásul veszi. 

20. Helyesli és elfogadja a m. kir. belügyminisz-
ternek a Gyermekvédelmi szabályzat 65. §-ának akként 
való módosítását, hogy a telepbizottságnak az illető 
városban, községben rendszeresített állásban működő 
lelkészek, segédlelkészek, összes néptanítók, tanítónők 
és okleveles kisdedóvónők hivatalból tagjai legyenek, 
miután ezáltal a lelkészi és tanítói kar tekintélye bizo-
nyos mértékben gyarapodnék s közreműködésük hasz-
nos eredmények elérésére nyújt reményt. 

21. A Bella János békéscsabai nyugalm. tanító 
„Slovenský Abecedár" és a II. és III. oszt. számára 
írt „Citanka" czímű tótnyelvű tankönyveire nézve, 
miután a szakvélemények alapján azokat mély vallásos 
tartalom, nemes erkölcsös irány jellemzik s bennük 
sem haza- vagy államellenes irányzat, sem nemzetiségi 
izgatásra alkalmas olvasmány, sem egyébként káros 
hatású kitétel keresve sem található s így evangelikus 
népiskoláinkban jól használhatók, a tanügyi bizottság 
javaslata alapján azok engedélyezése iránt külön fel-
terjesztésben fordul a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez a kerületi közgyűlés. 

37. (K L.) Tanügyi bizottság előadója jelenti, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi június 25-ikén 
kelt 5810. sz. leiratában arról értesíti az egyetemes fel-
ügyelőt, hogy a felekezeti elemi és polgári iskolai tanítók, 
valamint a középiskolai és tanítóképző-intézeti tanárok 
részére törvényhozási felhatalmazás és megfelelő fedezet 
hiányában ezidő szerint családi pótlékot nem engedélyezhet. 

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudo-
másul, egyben elhatározza, hogy az egyetem útján a 
miniszterhez újabb felterjesztést intéz a családi pót-
léknak a felekezeti tanítókra és tanárokra való kiter-
jesztése érdekében.-



- 1 6 2 — 

38. (K L.) Tanügyi bizottság előadója jelenti, hogy 
az árvái egyházmegye az egyházkerülethez felterjesztést 
intézett aziránt, hogy tekintettel a jó iskolai tankönyvek nagy 
hiányára, gondoskodjék az egyházkerület magyar és tót 
nyelvű, ev. szellemben írt elemi iskolai könyvek kiadásáról. 

A közgyűlés az ügyet átteszi az egyetemes tan-
ügyi bizottsághoz, a mely már amúgy is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel és jó iskolai könyvek kiadásáról 
szándékozik gondoskodni. 

39. ( K L.) Az egyházkerületi közgyűlés tárgyalta az 
egyházkerület kebelbeli és idegen középiskoláiban s polgári 
iskoláiban, valamint a kerület területén levő összes idegen 
iskolákban végzett vallástanításról az előadó által nagy 
gonddal összeállított s beterjesztett következő jelentést: 

A) Kebelbeli iskolák. 

I. Főgimnáziumok. 
Az egyházkerület főgimnáziumaiban az 1912—13.isk. 

évben is evang. egyházunk szellemében s az egyetemes 
tanterv kívánalmai szerint folyt az ág. hitv. ev. és ref., 
illetve unitárius tanulók vallásoktatása és valláserkölcsi 
nevelése. A tanítás menete mind a hat főgimnáziumban 
nyugodt, zavartalan volt. Mind a hat főgimnáziumban heti 
két órát fordítottak osztályonkint a vallástanításra, min-
denütt az előírt anyagot tanították s egy házilag jóváhagyott 
tankönyveket használtak. A tanítás mellett a valláserkölcsi 
nevelés érdekében minden eszközt felhasználtak. A gyüle-
kezeti és ifjúsági istentiszteleteket tanáraival együtt láto-
gatta az ifjúság, úrvacsorához mindenütt járultak, egyházi 
énektanításban az I— IV. osztály mindenütt részesült, az 
egyházi énekek dallamait a vallásórákon, az ifjúsági isten-
tiszteleteken, a vallásos irányú ifjúsági egyesületek össze-
jövetelein, illetve a bibliai órákon gyakorolták. Az iskola 
ev. jellegét mindenütt kifejezésre juttatták: ünnepélyesen 
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nyitották meg és zárták be az iskolai évet, a tanítást imá-
val, sőt énekkel is kezdték és végezték, a reformáczió 
emlékét mindenütt megünnepelték. Jóltevő felebaráti sze-
retetre is nevelték a tanulókat: a tanulók gyűjtöttek a 
gyámintézetre, a kerületi árvaházra és más ezélokra. A 
tanulók magaviselete, előmenetele, közszelleme általában 
kielégítő, megnyugtató, sőt jó volt, csak Késmárkon merült 
fel panasz egy-két tanuló magaviselete miatt. Az ifjúsági 
vallásos irányú körök kivétel nélkül dicséretreméltó mun-
kát fejtettek ki. Az eperjesi Thököly Imre-körben bibliát 
magyaráztak, vallásos tartalmú költeményeket szavaltak, 
megemlékeztek a reformáczió jelentőségéről, Teleky-Róth 
Johannáról, tárgyalták Hebbel Frigyes: „Judit" és Benedek 
Marczell: „Az erősebb" czímű drámáját, beszámoltak a 
Magyar Ev. Ker. Diákszövetség debreczeni konferencziá-
járól, meghallgatták Benkő István szövetségi utazó-titkár 
előadását erről a kérdésről: Miért van nekünk jelenkori 
diákoknak szükségünk a Jézus Krisztusra? Rendeztek a 
helyi ev. iskolák ifjúsága számára adventi és böjti estét; 
az elsőn Wallace-nak „Ben Húr" cz. művét, a másodikon 
az első keresztyének üldözését mutatták be színes vetített 
képekben, énekkel és szavalattal kapcsolatban. Az iglöi 
Thököly-körben bibliát magyaráztak, egyházunk történetének 
kiváló alakjaival, bel- és külmissziói kérdésekkel foglalkoz-
tak, megemlékeztek Teleky-Róth Johannáról és Livingstone 
Dávidról s olvasóórákat tartottak. A késmárki Thököly-
kör tagjai vallásos költeményeket szavaltak, vallásos tárgyú 
dolgozatokat olvastak fel s megemlékeztek Teleky-Róth 
Johannáról. Nyíregyházán ifjúsági kör helyett a vallástanár 
bibliai órákat tartott külön az I — IV. és külön az V — VIII. 
osztálylyal, melyeken énekeltek, bibliát magyaráztak, sza-
valtak, felolvastak, s egyes kérdéseket beszéltek meg. A 
rimaszombati Thököly-körben szavaltak, felolvastak, még 
pedig: Thököly életéről, a protestantizmus terjedéséről, 
hatásáról a nemzeti szellem fejlődésére és az iskolákra 
hazánkban. Rozsnyón az Evangélikus Egyesület vallásos 
tárgyú felolvasásokat tartott s három felolvasást rendezett 
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a közönség bevonásával: bemutatta színes vetített képek-
ben az ószövetségi történeteket Mózes haláláig, Jézus életét 
és Luther életét. Az iskolák valláserkölcsi törekvésének 
eredménye mindenütt kielégítő. 

Az ev. tanulók száma a hat gimnáziumban 675 ( + 17) 
volt, még pedig Eperjesen 108 ( - 12), Iglón 107 ( — 6), 
Késmárkon 132 (+ 15), Nyíregyházán 117 (+3), Rima-
szombatban 92 (+11) Rozsnyón 119 (+ 6). Legtöbb ev. 
tanuló volt Késmárkon, legkevesebb Rimaszombatban. 

Evangelikus tanulóinkon kívül 111 (4- 4) ref. tanulót 
oktattak vallástanáraink és pedig Eperjesen 30, Iglón 60, 
Késmárkon 21 tanulót. A rozsnyói vallástanár 1 unitárius 
növendéket is tanított. 

A VIII. osztályú tanulók vallástani vizsgálatai ez évben 
is kiküldött kerületi biztosok előtt, ünnepélyesen s jó ered-
ménynyel folytak le. Vizsgálatot tett 87 ev. és ref. tanuló. 
Jeles lett 55, jó 24, elégséges 8. 

II. Tanítóképző. 
Az egyházkerület tanítóképző-intézetében 66 ev. tanuló 

volt. A vallástanításra minden osztályban heti 3 órát, tehát 
a III — IV. osztályban 1 — 1 órával kevesebbet fordítottak, 
mint a mennyit a tanterv követel. A tankönyvek az egye-
temes gyűlés által jóváhagyattak. A tananyag megegyezik 
a tanterv kívánalmaival. Az istentiszteletet a növendékek 
rendszeresen látogatták, úrvacsorához járultak, a reformáczió 
emlékét megünnepelték. Mint internátusi lakók, minden 
nap reggeli és esteli könyörgéseket tartottak. A tanítást 
reggelenkint ének és ima előzte meg. A kerületi árvaházra 
és gyámintézetre gyűjtöttek. A tanulók magaviselete ki-
elégítő volt. 

III. Polgári iskolák. 
A polgári iskolákban — Rozsnyó kivételével — a 

tanterv előírta anyagot két-két osztályt összevonva taní-
tották, csoportonkint heti 2 órában. Rozsnyón osztályon-
kint heti 2 órában folyt a vallástanítás. Jóváhagyott tan-
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könyvekből tanítottak. Az egyházi ének tanítására, a templom-
látogatásra, valláserkölcsi nevelésre általában nagy gondot 
fordítottak. Ifjúsági istentiszteleteket a téli évszakban Rozs-
nyón és Késmárkon rendszeresen tartottak. Úrvacsorához 
járultak, a reformáczió * emlékét megünnepelték és más 
ünnepeket is tartottak. Gyűjtést rendeztek s itt ki kell 
emelnünk különösen a késmárki polgári leányiskolát, a 
mely Luther-alapra s Zelenka Pál síremlékére is lelkesen 
gyűjtött. A rozsnyói polgári leányiskolában az ifjúsági 
gyámintézet buzgó működést fejtett ki. 

Az ev. tanulók száma volt Eperjesen 46 (-pl) , Iglón 
55 ( - 1 ) , Kassán 68 (+28) , Késmárkon 67 (+6 ) , Rozs-
nyón 68 (—1), Sajógömörön 64 ( + 8 ) = 368. Ezenkívül 
42 ref. fiú- és 37 ref. leánytanulót tanítottak vallástanáraink. 

B) Idegen iskolák. 

Az idegen iskolák ev. tanulóinak vallástani vizsgálatai 
is sok helyütt kerületi biztosok elnöklete mellett folytak. 
A biztosok és a vallástanárok jelentései azt mutatják, hogy 
a vallástanítás ezekben az iskolákban is általában jó ke-
zekre volt bízva. A vallástanárok tőlük telhetőleg igyekez-
tek a rájuk bízott növendékeket vallásunk tanaira oktatni 
és lelkileg gondozni. A tanterv követelményeinek, ha 
másképen nem lehetett, két, sőt több osztály összevoná-
sával törekedtek eleget tenni. Előfordult azonban most is, 
hogy a csoportosítás nem volt szerencsés, vagy a tan-
anyag nem felelt meg teljesen a tanterv követelményeinek. 
A tankönyvek általában megfelelők, engedélyezettek. Nagy 
nehézség a tanításnál, hogy nincsenek a különböző jellegű 
iskolák számára szükséges rövidebb tankönyveink, a melyek 
osztályok összevonásánál és kisebb óraszám mellett taní-
tásra alkalmasak lennének. Nyelvi nehézségek még most 
is mutatkoznak., A helyzet azonban egyre kedvezőbb. 
Kevesebb kifogás merülhet fel a tanterv mellőzése ellen, 
az egyházi éneket több és több helyen rendszeresen tanít-
ják, vagy legalább a vallásórákon gyakorlódnak benne. 
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Néhol, mint pl. Brassóban igen szép eredményt érnek el 
benne. Ifjúsági istentiszteletet is egyre több helyen kez-
denek tartani. A valláserkölcsi nevelés általában meg-
nyugtató. Egyes helyeken, mint Lőcsén a vallástanárok 
ev. tanulóinkat szállásukon is felkeresik. A templom láto-
gatására, úrvacsora kiszolgáltatására mindenütt gondot 
fordítanak, a reformáczió emlékét mindenütt megülik, de 
nem mindenütt gyűjtenek az árvaházra és gyám intézetre, 
a hol arra kötelezve lennének. Vannak iskolák, melyekben 
csak az egyik czélra, vannak, a melyekben egyikre sem 
gyűjtenek. A tanulók haladása, magaviselete általában meg-
nyugtató. A vallástanár munkájának kevés eredménye miatt 
nem érkezett panasz. A -vallástanárok nagy nehézségekkel 
küzdve, de hivatottsággal teljesítik fontos, felelősséggel 
járó kötelességüket. 

I. Középiskolák. 
Az ág. hitv. evang. tanulók száma volt Bártfán 10, 

Beregszászban 6, Brassóban 61, Debreczenben 49, Eger-
ben 10, Eperjesen 2, Gyöngyösön 1, Hajdúböszörményben 
5, Karczagon 2, Kassán 77, Kisszebenben 12, Kisújszálláson 
6, Kisvárdán 1, Liptószentmiklóson 23, Lőcsén 56, M ára-
marosszigeten 21, Miskolczon 57, Munkácson 9, Nagy-
bányán 13, Nagykárolyban 8, Nagyváradon 25, Podolin-
ban 4, Rózsahegyen 23, Rozsnyón 2, Sátoraljaújhelyen 7, 
Sepsiszentgyörgyön 17, Szatmáron 13, Szolnokon 5, Trszte-
nán 1, Ungváron 9, Zilahon 1 = 536. Ezenkívül 13 ref. 
és 1 unitárius növendék tanult a mi tanulóinkkal. 

II. Tanítóképzők. 
Az idegen tanítóképző-intézetekben Eperjesen 2, Iglón 

29, Kassán 3, Máramarosszigeten 2, Nagyváradon 2, 
Sárospatakon 2 40 tanuló volt. A tanítónőképzőkben 
Debreczenben 13, Eperjesen 25, Kassán 11, Nagyváradon 8, 
Szatmáron 23 (4- 3 óvónőképzős) = 83 leány tanult 
(40 + 83 = 123), Iglón 14 ref. fiúnövendéket tanított az 
ev. vallástanár. 
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III. Felsőkereskedelmi iskolák. 
A felsőkereskedelmi iskolákban Alsókubinban 8, Brassó-

ban 44, Debreczenben 18, Homonnán 5, Kassán 7, Kés-
márkon 73, Miskolczon 6, Nagyrőczén 17, Nagyváradon 6, 
Szatmáron 1, összesen 195 ev. növendék volt, 11 ref. 
növendéket szintén vallástanáraink oktattak. 

IV. Felsőleányiskolák. 
A felsőbb leányiskolákban Debreczenben 12, Eger-

ben 4, Kassán 27, Lőcsén 46, Máramarosszigeten 3, 
Miskolczon 17, Szatmáron 6 = 119 ev. leány tanult. Egy 
valíástanárunk 3 ref. növendéket is tanított. 

V. Polgári iskolák. 
A polgári iskolákban az ev. tanulók száma következő 

volt: Alsókubinban 43, Brassóban 32, Debreczenben 10, 
Dobsinán 177, Eperjesen 8, Gölniczbányán 17, Hosszéi-
faluban 138, Iglón 30, Kassán 30, Késmárkon 45, Kis-
várdán 4, Korompán 25, Liptószentmiklóson 115, Lőcsén 
4, Miskolczon 64, Munkácson 3, Nagybányán 4, Nagy-
károlyban 6, Nagyváradon 39, Nyíregyházán 23, Poprá-
don 63, Rimaszombatban 35, Rózsahegyen 23, Sátoralja-
ájhelyben 12, Sepsiszentgyörgyön 9, Szatmáron 7, Szepes-
szombatban 11, Tokajban 8 — 985. 18 ref. növendéket 
szintén vallástanáraink tanítottak. 

VI. Hadapródiskola. 
A nagyváradi honvédhadapród-iskolában 10 evang. 

növendék volt. 
VII. Egyéb iskolák. 

Debreczenben a fémipari iskolában 5, Kassán a javító-
intézetben 33, Sepsiszentgyörgyön az áll. nőipari iskolá-
ban 8, Ungváron az agyagipari szakiskolában 2, össze-
sen 48 ev. növendék volt. 
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Összesítés. 
Saját iskoláinkba járt: 675 + 66 + 368 = 1109 ev. tanuló. 
Idegen iskolákba járt: 536 + 83 + 195 

+ 119 + 9 8 5 + 1 0 + 48 = 1976 = 3085 
Ref. vallástanár tanított ev. növendéket 78-at 

3163 
Ref. növendéket tanítottunk: 

Saját iskoláinkban . = 111 + 7 9 - 190 
Idegen iskolákban = 1 3 + 1 4 + 1 1 

+ 3 + 18 = 59 = 249 
Unitárius tanulót tanítottunk . . . 2-őt 2 

3414 
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, egész 

terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatja, a benne foglalt 
indítványokra nézve 

1. miután a mult évi egyet, gyűlés a középisko-
lák rendtartásának a vizsgálatokra vonatkozó 52-ik 
szakaszát megváltoztatta, s miután a mult évi ker. 
határozat szerint „a biztosok kiküldésénél új rendszer 
látszik kívánatosnak" — a közgyűlés — „a közép-
iskolai vallásoktatás ellenőrzése és a VIII. oszt. vallás-
tani szigorított osztály vizsgálatának vezetéséről" szóló 
egyházkerületi szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

2. Felhívja a közgyűlés a kassai két egyházat, 
hogy az egyházi énektanítás szakszerű, rendszeres 
meghonosításáról a jövő isk. évtől fogva gondoskodjék. 

Az előadónak fáradságos munkáját hálás elisme-
réssel méltatja. 

40. (K L.) Tárgyalta a közgyűlés „A vallástanítás 
ellenőrzéséről" szóló szabályzati javaslatot, mely az egyház-
megyékkel, főgimnáziumokkal — s a mult évi ker. gyűlés 
(jkv 49.) határozata folytán a lelkészi egyesületekkel is — 
szabályszerű tárgyalás végett közölve lett. 

A kerületi közgyűlés a javaslatot — minthogy 
Árva, Hegyalja, Kishont, Liptó, Sáros, Szepes, Tátra-
alja, vagyis hét egyházmegye annak elfogadásához 
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— részben megjegyzés nélkül, részben kisebb mó-
dosításokkal hozzájárult - általánosságban elfogadja, 
a részleteiben tett módosító javaslatok tárgyalása végett 
azonban újból leszállítja az egyházmegyékhez, fel-
híván azokat nyilatkozataiknak a jövő évi kerületi 
közgyűlés elé terjesztésére. 

41. (Sz.J.) Tárgyaltatott a kerületi polgári leányiskola 
1 9 1 2 - 1 3 . tanévi jelentése az alábbiakban: 

A beiratkozások az elmúlt tanévben szept. 2-ikán 
kezdődtek. Beiratkozott összesen 120 növendék, évközben 
kimaradt 3. Bentlakó volt 40, ezek közül egy az evang. 
főgimnázium IV. osztályának volt magántanulója s az év 
végén sikeresen levizsgázott. 

Az intézet növendékeinek egészségi állapota rendkívül 
kedvező volt ez évben is, a mennyiben ragályos betegség 
egyáltalán nem fordult elő. 

A vallásos érzés ápolása czéljából ünnep- és vasár-
napokon őszszel és tavaszszal a növendékek összes tanító-
nőik vezetése mellett résztvettek a nyilvános istentisztele-
teken. Télen az intézetben tartattak istentiszteletek. Kon-

r 

firmácziói oktatásban 18 növendék részesült, kik az Ur 
asztalához pünkösd másodnapján járultak. 

Fájdalommal emlékezik meg a jelentés azon súlyos 
veszteségről, mely az intézetet dr. Markó Sándor iskola-
széki tagnak 1912. évi július 17-ikén történt elhalálozása 
által érte. Özvegye, emlékének megörökítésére, intézetünk-
nél 3000 koronás alapítványt tett azon kikötéssel, hogy 
ezen tőke kamatai évenkint az iskola folyó szükségleteire 
fordíttassanak. Helyére a rozsnyói egyház képviseletében 
Maurer Oszkár választatott meg. 

Sajnálattal emlékezik meg a jelentés, hogy az intézet 
14 éven át kitűnően működő zongoratanítónője, Lehoczky 
Eleonora férjhez menvén, az iskolától megvált. Helyére 
Törköly Lenke vizsgázott zongoratanítónő választatott meg 
ideiglenes minőségben. 
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Az iskola vagyoni állapotát az alábbi számadások 
mutatják. 

Vagyonmérleg 1912. deczember 31-ikén: 
Vagyon 145,540 K. 36 f. 
Teher ' 81,672 K. 88 f. 
1912. évi kiadási többlet 1,645 „ 12 „ 
Tiszta vagyon ... 62,222 „ 36 „ 

145,540 K. 36 f. 145,540 K. 36 f. 

1912. évi zárszámadás: 
Bevétel 43,408 K. 16 f. 
Kiadás 45,062 K. 28 f. 
Fedezetlen hiány 1,654 K. 12 f. 

45,062 K. 28 f. 45,062 K. 28 f. 

1914. évi költségelőirányzat: 
Szükséglet 48,694 K. 48 f. 
Fedezet 42,791 K. - f. 
Hiány ' 5,903 „ 48 „ 

48,694 K. 48 f. 48,694 K. 48 f. 
Előadó jelentésében felhívja a közgyűlés figyelmét 

az intézet anyagi viszonyaira, melyek nem a legkedvezőbb 
színben tüntetik fel annak jövőjét. Az évről-évre mutat-
kozó hiány pótlására javasolja, keressen valami módot a 
közgyűlés, miként lehetne annak fedezetéről gondoskodni 
és kéri az egyházkerület támogatását az iskola részére. 

A közgyűlés, előadó javaslatai alapján a követ-
kező határozatokat hozza: 

1. Tudomásul veszi és jóváhagyja az iskola 
1912. évi zárszámadását, vagyonmérlegét, valamint az 
1914. évi költségelőirányzatot. Tudomásul veszi az 
igazgatónő jelentését, úgyszintén az iskolaszék 1912. évi 
szeptember 14-ikén tartott ülésének azon határozatát, 
melyben az egyfolytában való tanítást sem tanítási, 
sem egészségi szempontból helyesnek nem tartja. 

2. Dr. Markó Sándor iskolaszéki tag emlékét 
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jegyzőkönyvében megörökíti, özvegye szép alapítvá-
nyát hálásan megköszöni. Maurer Oszkár új iskola-
széki tagot szeretettel üdvözli. 

3. Sajnálatát fejezi ki Lehoczky Eleonora távo-
zása felett; Törköly Lenkének ideiglenes minőségben 
történt megválasztását megnyugvással veszi tudomásul. 

4. Végül az iskolaszéknek, élén az egyházi és 
világi elnökökkel, a tantestületnek köszönetét fejezi 
ki lelkiismeretes, eredményes munkálkodásáért. 

42. (K G.) Az egyházkerületi rozsnyói polgári leány-
iskola német nevelőnője, Fleckstein Amália elbocsáttatása 
miatt panaszszal fordul az egyházkerülethez. 

A közgyűlés az ügy helyszini tárgyalását Kubinyi 
Géza és Materny Lajos elnöklete alatt dr. Lersch 
Kornél, Kübecher Albert, Korbély Géza és Dobó 
Adolf tagokból álló bizottságra s annak jelentése után 
a végleges döntést az egyházkerületi elnökségre bízza. 

43. (Sz. J.) Egyházkerületi árvaházunk 1912. évi 
(1912—13. tanévi) működéséről az árvaházi bizottság, 
mint minden évben, úgy az idén is, részletes jelentést 
adott ki s ezt nyomtatásban minden kerületbeli lelkészi 
hivatalnak és az árvaház pártfogóinak is megküldötte. 

Ezen jelentés elején ismételten elősorolja a bizottság 
azokat a hiányokat és szükségleteket, a melyeknek pótlás.a 
elkerülhetlen. Ilyenek főleg: 

1. a fürdőszoba berendezése, a vízvezetéki cső meg-
hosszabbítása és a mosdók átalakítása; 

2. az épület cserépfedélzetének kicserélése vagy ala-
pos átjavítása; 

3. egy vagy két diakonissza alkalmazása, mert a 
külön-külön lakosztályban elhelyezett 20 leány és 20 fiú 
felett az árvaatya egymaga a felügyeletet éjjel és nappal 
ellátni nem képes; 

4. az évről-évre felmerülő deficzit erősen támadja 
az árvaház alaptőkéjét, 1912. évben 3552 kor. 60 fillért 
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tett ez az összeg, ennyivel fogyott a tőke s ez így megy 
azóta, a mióta a tűzbiztosítási letétből az árvaház nem 
segélyeztetik; 

5. az árvák élelmezése is változatosabbá volna teendő. 
Felsorol a nyomtatott jelentés még egyéb kívánal-

makat, illetve szükségleteket is, de az itt elmondottak első-
sorban várnak megvalósításra; mert ha már megalkottuk 
és 30 éve fenntartjuk ezen intézményünket, ne engedjük 
azt elsenyvedni, hanem tegyük életképessé, virágzóvá és 
korszerűvé, hogy hivatásának megfelelhessen. 

Az egyházkerületi pénztár zárszám-
adása szerint az árvaház 1912. évi 
bevétele 15,324 K. 05 f. volt, 

a kiadása pedig 18,876 K. 65 f. volt, 
Tőkéjéből fedezett egyenlege . = 3,552 K. 60 f. 

Vagyonmérleg szerint: 
Mult évi tőkemaradványa 52,701 K. 28 f. 
Ebből túlkiadásra le 3,552 » 60 » 

Tőkemaradvány ľ 49,148 K. 68 f. 
Latinák-féle alap 5,000 II V 
Ezzel együtt 1912. év végén tőke = 54,148 K. 68 f. 

Távozó árvák letétje: 
Mult évi tőkemaradvány 1,650 K. 15 f. 
Kamatjából • 66 „ — f. 
Karácsonyfa-maradvány 42 „ 74 „ 

1912. év végén tőke 1,758 K. 89 f. 

Ha a fentebbi zárószámadás szerint igazolt 1912. évi 
összkiadás 18,876 kor. 65 fillért tevő összegéből levonjuk a 
kamatmegtérítésre (40 kor.), ingatlanokba fektetett tőke kamat-
jába (1614 kor. 12 f.), közös költségekre (9% = 575 kor.), a 
folyosó új tetőzetére (418 kor.) fordított s együtt 2647 kor. 
12 fillért tevő összeget, mint olyat, mely nem az árvák 
gondozására és az árvaház fenntartására fordíttatott, akkor 
kitűnik, hogy a felmaradó s tisztán árvaházi kiadásnak 
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számítható 16,229 kor. 53 fillérnyi összegből 386 kor. 
42 fillér évi átlagos költség esik egy-egy árvára, tehát 
egyenkint 2 korona 70 fillérrel több, mint 1911. évben. 

Ha pedig csupán az élelmezésre fordított 7117 kor. 
68 fillért osztjuk el az élelmezettek (42 árva, árvaatya és 
családja, három cseléd = 49 személy) között, akkor kitűnik, 
hogy egy-egy személy élelmezési költségeinek évi átlaga 
145 kor. 26 fillér, a melyből egyre-egyre 40 fillér esik 
naponként, tehát 1/2 fillérrel több, mint 1911-ben. 

A növendékek száma az 1912-ik évben (21 fiú és 
21 leány) 42 volt. Ezek közül 33 az állami elemi iskolába, 
5 a kerületi polg. leányiskolába és 4 az ev. főgimnáziumba 
járt. Mindnyájan tandíjmentességet élveztek. Vallásra nézve 
ref. volt 2 fiú, a többi ág. h. ev. volt. A ref. vallású növen-
dékek a budapesti prot. orsz. árvaházból helyeztettek át 
hozzánk. A növendékek magaviselete, szorgalma és elő-
menetele a kívánalmaknak megfelelt. Beléletük békés, csa-
ládias, nevelésük vallásos és protestáns szellemben, atyai 
szeretettel és gondozással eszközöltetett. 

Az árvaház gyámolítói között az elmúlt évben is első 
volt Hevessy Bertalan árvaházi világi elnök, ki korábbi 
1800 koronás alapítványát újabbi 200 kor. adományával 
2000 koronára emelte. 

Újágh Zsolt mérnök (Ózd), ki korábbi „Újágh Károly-
emlékalap" czímű s évről-évre növelt alapítványát 400 ko-
ronára egészítette ki; így emelt nemes szívével emlék-
oszlopot a szerető fiú felejthetetlen jó atyjának, boldogult 
Újágh Károly volt merényi ev. lelkésznek. 

Mészáros János és neje (Rozsnyó) 125 koronás ala-
pítványát újabb 25 kor. adományával 150 kor.-ra emelte. 

Lavotta Kornél nyug. kir. tvszéki bíró, egyházfelügyelő 
(Alsókubin) mult évi 200 koronás alapítványát újabb 
(1913. évi) 200 kor. adományával 400 koronára emelte. 

Az 1909-ben hagyományozott Roxer—Wittchen-W 
alapítvány ügye is befejezést nyert s annak 4000 korona 
összege a f. évi július l-jén az árvaház javára kifizettetett 
az időközi 477 korona 50 fillért tevő kamatjával együtt 

5 
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s úgy ez, mint a többi felsorolt alapítvány a ker. pénz-
tárba, Nyíregyházára szállíttatott be megőrzés és gyümöl-
csöztetés czéljából. 

Ezen alapítványokon kívül az E. E. E. Gyámintézet 
az elmúlt évben is 300 koronával járult folyó kiadásaink 
fedezéséhez, az egyházkerületben pedig* 4238 kor. 04 fi 1— 
lérnyi adomány gyűlt be, a következő kimutatás szerint: 

A kegyes adomá-
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n A kegyes adomá-
nyok kimutatása, 
egyházmegyénként 

csoportosítva 
K f K f K f K f K f K f K f K f 

I . Gömöri egyházm. 
II . Tiszavidéki » 

ni. Szepesi v. „ 
I V . Hegyaljai „ 
V . Tátraaljai » 

V I . Árvái „ 
V I I . Sárosi i, 

vi l i . Kishonti „ 
I X . Brassói » 
x. Liptói „ 

225 

295 

200 

— 

224 
12 
24 

48 

12 

— 
96 
6 

12 

42 

6 — 

174 
268 
130 
58 

127 

123 
6 

22 
8 

49 
62 
44 
20 
21 

22 
36 
91 
90 

138 
84 
56 
13 
61 
20 
69 
46 
22 
10 

I 
32 
87 
40 
28 
90 

54 
50 
71 
56 

24 
13 

20 
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12 

54 
34 

68 

58 

1049 
45 

201 
27 
9 

6 
75 
93 
3 

71 
06 
60 
64 

96 
78 
22 
50 

1932 
429 
424 
414 
288 
228 
205 
153 
138 
22 

06 
89 
44 
80 
11 

72 
22 
84 
96 

Gyűjt, s adom. összege 720 — 320 — 162 — | 920 35 524 08 79 14 1512 47 4238 04 

E kimutatás igazolja, hogy az adományozott 4238 kor. 
04 fillérnek majdnem fele (1932 kor. 06 fill.) a gömöri 
egyházmegyéből s megközelítőleg ennek a fele meg (826 kor.) 
a rozsnyói egyház köréből folyt be. A nyomtatott jelen-
tésben egyházanként van feltüntetve az adományozás czíme 
és összege. 

Bár a nagypénteki offertorium és a karácsonyi iskolai 
gyűjtés kötelező s az árvaházat illeti, mégis vannak egy-
házak, a melyek ezt elmulasztották, ilyenek: Baradna, 
Sebespatak, Diósgyőr, Hernádvécse, Kassa (II.), Stósz, 
Tátlya, Osgyán, Rimaráhó, Királytehota, Nagypalugya, 
Németlipcse, Pribilina, Szentiván, Boczabánya, Szentpéter, 
Szmrecsány, Tarnócz, Verbiczaszentmiklós, Wychodna, Küke-
mező, Tapolykomlós, Szepesremete, Kölese, Máramarossziget. 

* A fentebb jelzett alapítványokkal (720 korona) együtt, a Roxer-
Wittchen-félén kívül. 
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A z EVANG. ŐRÁLLÓ, a z EVANG. LAP é s a HARANGSZÓ 

czímű ev. egyházi lapok szerkesztői és kiadótulajdonosai 
ezidén is díjmentesen küldték lapjaikat az árvaháznak. 

Veszteség és gyász is érte az árvaházat dr. Markó 
Sándor kir. közjegyző, kir. tanácsos, árvaházi bizottsági 
tag elhalálozásával, a ki mindenkor, az árvaház megnyitása 
óta, minden esetben szívesen munkált az árvaház érdeké-
ben, a miért is az árvaházi bizottság jegyzőkönyvileg 
örökítette meg a megboldogult nevét, emlékét pedig örökre 
szívébe zárta. 

Ezeknek előterjesztése és jelentése után a következő 
kérelmekkel járul a bizottság a kerületi közgyűléshez: 

a) Méltóztassék az árvaház 1912-ik évi állapota és 
működéséről szóló bizottsági jelentést (mely kinyomatva 
minden illetékes helyre megküldetett) tudomásul venni. 

b) Méltóztassék a bizottsági jelentésben ismételten 
felsorolt hiányok és szükségletek pótlásáról, valamint az 
évi deficzitnek eloszlatásáról az egyházkerületi költség-
vetésbe felveendő megfelelő évi segélyről gondoskodni 
vagy ilyet az államkincstártól kieszközölni. 

c) Méltóztassék úgy a kegyes alapítványokért, mint 
az egyes egyházmegyékben, egyházakban eszközölt gyűj-
tésekért és adományokért hálás köszönetet mondani. 

d) Méltóztassék dr. Markó Sándor elhalálozott árva-
házi bizottsági tag emlékezetét jegyzőkönyvileg megörö-
kíteni s helyét az árvaházi bizottságban fiával, dr. Markó 
János rozsnyói kir. közjegyzővel betölteni. 

e) Az árvaházi bizottságnak jegyzőkönyvi kivonatban 
külön fölterjesztett, indokolt javaslata és kérelme alapján, 
méltóztassék Egyed Dávid árvaatyának 33 évi hűséges 
tanítói szolgálata után az 1913. évi XVI. t.-czikk által mél-
tányosnak ítélt 400 koronás személyi pótlékot a folyó év 
január l-jétől szóló esedékességgel megszavazni és kiutalni. 

f ) Méltóztassék Chotvács Elemér lelkész-árvát, ki 14 
éves koránál fogva az árvaház kötelékéből elbocsátandó 
volt, az alapszabályok 15. §-a értelmében 100 (egyszáz) 
korona évi tanulmányi segélyben részesíteni s részére ezt 

5 * 
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az árvaházi pénztárból az alapszabályokban megállapított 
feltételek mellett özv. Chotvács Pálné, mint édesanya kezei-
hez kiutalni. 

g) Méltóztassék az árvaház ügyét egyházaink, egyház-
tagjaink, iskoláink, de főképen az egyházmegyei és gyám-
intézeti elnökségnek szives pártfogásába ajánlani. 

A közgyűlés meleg érdeklődéssel hallgatta meg 
az árvaházról előadottakat s a bizottság mindenre 
kiterjedő, mindenről beszámoló és hű képet adó jelen-
tésének tudomásulvétele után a hozzáfűzött javasla-
tokra és kérelmekre nézve a következőket határozza: 

1. Az árvaháznál, sajnos, évről-évre mutatkozó 
hiányt jelenleg fedezni nem tudja, azonban reméli, 
hogy a közel jövőben módjában lesz az árvaház 
vagyoni egyensúlyának helyreállítása nagyobb évi 
segélylyel. 

2. Köszönetét, háláját fejezi ki Hevessy Bertalan, 
Újágh Zsolt, Lavotta Kornél, Mészáros János és nejé-
nek alapítványaikért, továbbá az egyházmegyék- és 
egyes egyházakban összegyűlt adományokért, az EVANG. 

ŐRÁLLÓ, EVANG. L A P és HARANGSZÓ czímű evang. 
egyházi lapok szerkesztői- és kiadótulajdonosainak, e 
lapok díjmentes küldéseért. 

3. Részvéttel és fájdalommal emlékszik meg dr. 
Markó Sándor árvaházi bizottsági tag elhúnytán, nevét 
jegyzőkönyvében megörökíteni rendeli. Helyét az árva-
házi bizottságban fiával, dr. Markó János rozsnyói kir. 
közjegyzővel tölti be. 

4. Egyed Dávid árvaatyának az árvaházi bizottság 
által felterjesztett kérelmét 400 kor. korpótlék iránt 
méltányosnak tartja s azt a pénzügyi bizottsághoz 
teszi át, utasításul adván, hogy e czélra fedezetről a 
lehetőség szerint gondoskodjon s a közgyűlésnek 
javaslatot tegyen. 

5. Chotvács Elemér lelkész-árvát 100 (egyszáz) 
korona tanulmányi segélyben részesíti, megbízván a 
püspököt a megszavazott összeg kiutalására. 
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6. Végül hálás köszönetét, elismerését fejezi ki 
a közgyűlés az árvaház elnökségének: Hevessy Ber-
talan és Terray Gyulának, az árvaház férfi és női 
bizottságának, az árvaatyának és nejének, odaadó, 
lelkiismeretes, szeretetteljes működésükért, a nevelé-
sükre bízott emberbaráti intézmény hathatós gyámo-
lítását minden egyes egyháznak, lelkésznek, tanári-, 
tanítói-karnak, iskolának, egyháztagoknak jóindulatú 
pártfogásába ajánlja. 

44. (M. K) Előterjesztetett az egyházkerület főható-
sága alatt álló jogakadémia 1912—1913. iskolai évi álla-
potát tartalmazó jelentés, a mely egész terjedelmében jelen 
jegyzőkönyvhöz csatoltatik s a következőképen szól: 

A jogakadémián az 1912 — 1913. évben 8 nyilvános 
rendes és 5 magántanár működött. 

A téli félévben a tanárok 14 kötelezett tantárgyat, a 
nyáriban 10-et adtak elő; speciálkollégiumot a téli félév-
ben 12-őt, a nyáriban 19-et tartottak. 

A tanév alatt a jogakadémián a két félévben össze-
sen 301 hallgató volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság 
létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakad. 
között az első volt. 

A hallgatók között volt I. éves 95, II. éves 56, III. éves 
68, IV. éves 74; tanfolyam hallgatása nélkül, miniszteri 
engedélylyel vizsgálatot tevő 8. 

Vallás szerint volt: ág. hitv. evang. 83, ref. 29, róm. 
kath. 88, izr. 68, gör. kath. 22, gör. kel. 1. 

A hallgatók születési hely tekintetében magyaror-
szágiak voltak, kivéve 2 galicziai és 1 amerikai születésű 
hallgatót. 

A hallgatók anyanyelv szerint a következőképen osz-
lottak meg: magyar 292, német 5, román 1, tót 3. 

Első alapvizsgára jelentkezett 55, képesíttetett 42, nem 
képesíttetett 13; második alapvizsgálatra jelentkezett 97, ké-
pesíttetett 77, nem képesíttetett 20; harmadik alapvizsgára 
jelentkezett 4, képesíttetett 4 ; államtudományi államvizsgára 
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jelentkezett 12, képesíttetett 10, nem képesíttetett 2; jog-
tudományi államvizsgálatra jelentkezett 3, képesíttetett 3. 

Vizsgálatra tehát összesen 171 hallgató jelentkezett, 
kik közül képesíttetett 136, nem képesíttetett 35. Kitün-
tetéssel képesíttetett 8, egyszerűen 128. 

A jogakadémiai ifjúsági könyvtár 7 csoportban 832 kö-
tetből áll. 

A jogakadémiai ifjúsági egyesületekben a lefolyt isk. 
évben is elevenség uralkodott. A Joghallgatók Testülete 
sikerült ünnepélyeket tartott. 

A Jogász Segélyegylet ez évben 27 hallgató között 
788 kor. segélyt osztott ki. 

A közgyűlés az előterjesztett jelentést örvende-
tes tudomásul veszi. 

45. (M. K ) Előterjesztetett az egyházkerület főható-
sága alatt álló hat főgimnázium 1912—13. évi állapotá-
ról szóló következő jelentés: 

A tanulók száma: Eperjesen beíratott 376, vizsgálatot 
tett 359; Iglón beíratott 438, vizsgálatot tett 414; Kés-
márkon beíratott 286, vizsgálatot tett 276; Nyíregyházán 
beíratott 530, vizsgálatot tett 522; Rimaszombatban be-
íratott 375, vizsgálatot tett 359; Rozsnyón beíratott 252, 
vizsgálatot tett 246. 

A hat főgimnáziumban beiratott 2257, vizsgálatot tett 
2176 tanuló. (A mult évben beiratott 2214, vizsgálatot 
tett 2137.) 

Népesség szerint tehát így következnek az egyes in-
tézetek: Nyíregyháza, Igló, Eperjes, Rimaszombat, Kés-
márk, Rozsnyó. 

A megvizsgált 2176 tanuló között volt 98 magán-
tanuló, vagyis 27-el több, mint a mult évben. A nagy 
emelkedést a leánytanulók számának szaporodása okozza. 
Ezeknek a száma volt 35, vagyis 24-el több, mint tavaly. 

A vizsgálatot tett tanulók között ismétlő volt 78 tanuló. 
A felső négy osztálybeli 977 tanuló közül a görög nyelv 

helyett választott tantárgyakat tanulta 583 tanuló (59"6 %)• 
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A tanulók Eperjesen 60 kor., Iglón a helybeliek 50 kor., 
vidékiek 60 kor., Késmárkon 44 kor., Nyíregyházán 60 kor., 
Rimaszombatban 60 kor., az izr. tanulók 64 kor., Rozsnyón 
48 kor. tandíjat fizettek. A tandíj s egyéb járulékok össze-
vetésével egyes tanulók évenkint összesen fizetnek: Eper-
jesen 73 kor.-t, az első beiratkozás alkalmával 77 kor.-t, 
Iglón a helybeliek 68 kor.-t, vidékiek 78 kor.-t, Késmárkon 
64 kor.-t, Nyíregyházán 75 kor.-t, Rimaszombatban 80 kor.-t, 
Rozsnyón 64 kor.-t. 

A tanulók vallása: a vizsgálatot tett 2176 tanuló között 
vallásra nézve volt: ág. h. ev. 651 (29*92%), ref. 396 
(18*20%), unit. 1 (0*04%), r. kath. 532 (24*45%), gör. 
kath. 69 (3*17%), gör. kel. 5 (0*23 %), izr. 522 (23-99%). 

Több izraelita, mint evangélikus tanuló volt Eperjesen 
(ev. 104, izr. 140) és Nyíregyházán (ev. 111, izr. 137); 
több római kath., mint evangélikus volt Iglón (ev. 99, 
r. kath. 172) és Rimaszombatban (ev. 88, r. kath. 97); 
több református, mint evangélikus volt Nyíregyházán (ev. 
111, ref. 156) és Rimaszombatban (ev. 88, ref. 97). Leg-
több evangélikus volt Késmárkon (130), legkevesebb Rima-
szombatban (88). Legkevesebb r. kath. volt Rozsnyón (24) 
és Eperjesen (64), tudvalevőleg mindkét helyen róm. kath. 
főgimnázium is van. Legkevesebb izraelita volt Rozsnyón 
(54) és Késmárkon (46). 

Eperjesen volt 104 evangélikus, 255 másvallásű; Iglón 
99 evangélikus, 315 másvallásű; Késmárkon 130 evan-
gélikus, 146 másvallásű; Nyíregyházán 111 evangélikus, 
411 másvallásű ; Rimaszombatban 88 evangélikus, 271 más-
vallásű; Rozsnyón 119 evangélikus, 127 másvallásű. 

Mind a hat főgimnáziumban volt evangélikus 651 
(29*92%), másvallásű 1525 (70-08%). Az evangélikusok lét-
száma az előbbi évinél 12-vel, a másvallásúaké 27-el több. 

A tanulók anyanyelve: anyanyelv szerint magyar volt 
1768 (81*25%), német 285 (13-10%), tót 114 (5*24%), 
egyéb 9 (0-41 %). Legtöbb magyar volt Nyíregyházán 
(514), legkevesebb Késmárkon (131), legkevesebb német 
volt Rimaszombatban (1), legkevesebb tót Rozsnyón (1). 
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Az egészségi állapotot tekintve, előfordult betegségi 
eset összesen 3322 könnyű, 151 súlyos, 17 járványos 
megbetegedés. Haláleset volt 5 (Iglón 2, Késmárkon 2, 
Rimaszombatban 1). Az egészségi állapot a megelőző 
évihez képest rosszabbodást tüntet fel, a könnyű beteg-
ségek száma 586-al, a súlyos betegségek száma 12-vel, 
a halálesetek száma 2-vel emelkedett, viszont azonban a 
járványos betegségek száma 12-vel csökkent. 

A tanulók magaviseletét tekintve, a vizsgálatot tett 
2078 nyilvános tanuló közül jó osztályzatot érdemelt a 
viseletből 1725, szabályszerűt 343, kevésbbé szabályszerűt 
Iglón 1, Késmárkon 1, Nyíregyházán 1, Rimaszombat-
ban 3, Rozsnyón 4. A fegyelmi eseteket tekintve, igaz-
gatói megrovásban részesült 38, tanárkari megrovásban 19, 
tanács folytán távozott 4, kizáratott 5 tanuló. 

A tanulók mulasztása: A tanulók igazoltan 46,644 
órát, igazolatlanul 182 órát mulasztottak. Egyetlenegy órát 
sem mulasztott 460, míg igazolatlanul 81 tanuló mulasz-
totta el az órát. 

A tanulmányban elért eredményre nézve a vizsgálatot 
tett 2176 tanuló közül minden tantárgyból jeles osztály-
zatot nyert 178 ( 8 4 8 % ) ; minden tantárgyból legalább jó 
osztályzatot 380 (17'47 % ) ; minden tantárgyból legalább 
elégséges osztályzatot 1119 (51 "42%); egy tantárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot 193 ( 8 8 7 % ) ; két tantárgy-
ból nyert elégtelen osztályzatot 188 (8*64%); több tan-
tárgyból nyert elégtelen osztályzat alapján osztályismét-
lésre utasíttatott 118 (5*42%). 

A rendkívüli tantárgyak közül franczia nyelvet tanult 
46 (Igló, Késmárk, Rozsnyó), angol nyelvet 2 (Késmárk), 
rendkívüli rajzot 387, műéneket 804, zenét 142 (Igló, 
Késmárk, Nyíregyháza, Rozsnyó), gyorsírást 158 (Eperjes, 
Igló, Késmárk, Rozsnyó), egészségtant 242 (Eperjes, Kés-
márk, Nyíregyháza, Rimaszombat, Rozsnyó), vívást 61 
(Rimaszombat, Rozsnyó). 

Vallásos ifjúsági egyesület, magyar önképző-kör, dal-
kör, illetve énekkar, zene- és tornakör volt minden inté-
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zetben. Gyorsíró-kör: Eperjesen, Iglón, Késmárkon. Törté-
nelmi szeminárium: Iglón. Mathematikai kör: Eperjesen. 
Ifjúsági gyámintézet: Nyiregyházán, Rimaszombatban, 
Rozsnyón. Fillér-egylet: Nyiregyházán. Olvasókör: Kés-
márkon, Rimaszombatban, Rozsnyón. Sakkor és vívókör: 
Rimaszombatban. 

A hat főgimnáziumban működött tanárok, tanítók és 
óraadók összes száma 123, kik közül 72 rendes, 7 helyettes, 
5 rendes tornatanító; rendes vallástanár van 7, óraadó 
hitoktató 18, egyéb tárgyak tanítója 14. 

A rendes tanárok közül állami oklevele van 67-nek, 
lelkészi oklevele a 7 vallástanárnak. A helyettes tanárok 
közül okleveles 5, nem okleveles 2. A tornatanítók közül 
főgimnáziumra 5 volt képesítve. 

Helyiségek: a hat főgimnázium a modern pedagógiai 
és egészségügyi követelményeknek megfelelő épülettel 
rendelkezik. 

A tanítási eszközök és könyvtárak értéke a hat fő-
gimnáziumban 523,832 kor.-t tesz ki. 

Jótékonyság: mind a hat főgimnáziumnak volt táp-
intézete, melyben összesen 478 tanuló nyert ellátást. A táp-
intézeti tőke kitesz összesen 271,602 koronát a hat fő-
gimnáziumban. Ösztöndíjban 318, jutalmakban és segély-
ben részesült 338 tanuló. Az ösztöndíjak, jutalmak és 
segélyek összege kitesz az elmúlt iskolai évben 29,412 kor.-t. 

Vagyoni állapot: a hat főgimnázium összes vagyona 
volt 5.354,653 kor.; az évi bevétel volt 874,852 kor. 

Államsegélyben mind a hat főgimnázium részesült. 
Egyes intézetek államsegélye volt a mult évben 36,000 kor., 
csupán Késmárkon még ezidő szerint 24,000 korona. 

A jelentésekből kitűnik, hogy mind a hat fő-
gimnázium megfelel minden tekintetben a hozzája 
fűzött várakozásoknak, a tanárok hazafias és vallásos 
szellemben nevelik a reájuk bízott ifjúságot. 

A jelentést a közgyűlés egész terjedelmében meg-
nyugtató tudomásul veszi. 
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46. (M. K) Előterjesztetett az egyházkerületi főható-
ság alá tartozó öt főgimnáziumban az 1912—13. tanévben 
tartott érettségi vizsgálatokról szóló jelentés. A jelentés a 
következőket tartalmazza. 

Az 1913. év jűnius havában érettségi vizsgálatot tett: 
f 

Eperjesen: 42 tanuló. Ag. hitv. ev. 13. Jelesen érett 9, 
jól 14, egyszerűen 16, szeptemberben teendő javítóvizsgá-
latra utasíttatott 3. Javító-érettségi vizsgálatot tett 2. Kiegé-
szítő vizsgálatot tett a görög nyelvből 1, jeles eredménynyel. 

Vizsgálati elnök volt Francz Vilmos bártfai ev. lelkész, 
kormányképviselő Fischer Miklós kir. tan., iglói főgim-
náziumi igazgató. 

ŕ 

Iglón vizsgálatot tett 61. Ag. hitv. ev. 16. Jelesen 
érett 11, jól 14, egyszerűen 30, javító-vizsgálatra utasítta-
tott 6. Kiegészítő vizsgálatot tett a görög nyelvből 2 jeles, 
2 jó eredménynyel. 

Vizsgálati elnök volt Hronyecz József püspöki iroda-
vezető lelkész, kormányképviselő Leffler Sámuel nyíregy-
házai ev. főgimnáziumi igazgató. 

Késmárkon: Vizsgálatot tett 36 tanuló. Ag. hitv. ev. 15. 
Jelesen érett 8, jól 12, egyszerűen 11, javító-vizsgálatra 
utasíttatott 5. 

Vizsgálati elnök volt Adamis Gusztáv rozsnyói ev. 
főgimnáziumi igazgató, kormányképviselő Hándl Vilmos 
debreczeni ref. jogakadémiai r. tanár. 

r 

Nyíregyházán: Vizsgálatot tett 52 tanuló. Ag. hitv 
ev. 11. Jelesen érett 7, jól 11, egyszerűen 24, javítóvizs-
gálatra utasíttatott 8, egy év múlva teendő teljes érettségi 
vizsgára utasíttatott 2. Javító-vizsgálatot tett a fizikából 
1 tanuló elégséges eredménynyel. 

Vizsgálati elnök volt Matherny Imre nagyváradi ev. 
lelkész, kormányképviselő Mágócsy-Dietz Sándor buda-
pesti egyetemi r. tanár. 

Rozsnyón: Vizsgálatot tett 25 tanuló. Ág. hitv. ev. 12. 
Jelesen érett 7, jól 4, egyszerűen 13, javító-vizsgálatra 
utasíttatott 1. 
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Vizsgálati elnök volt Gömöry János eperjesi evang. 
főgimn. igazgató, kormányképviselő dr. Szelényi Ödön 
pozsonyi ev. theol. akadémiai tanár. 

A teljes érettségi vizsgálatot tett tanulók összege 216. 
Ág. hitv. evang. 67 (31-02%). Másvallású 149 (68-98%). 

Mind az öt főgimnáziumban a követelményeknek 
jelesen megfelelt 42 (19-45%), jól 55 (25*47%), elégsé-
gesen 94 (43*51%), két hó múlva teendő javító-vizsgálatra 
utasíttatott 23 (10'65%), egy év múlva teendő ismétlő-
érettségi vizsgálatra utasíttatott 2 (0*92%). 

A pótló- és javító-érettségi vizsgálatok 1912. évi 
szeptember 9., 10., 11. és deczember 7-ikén tartattak meg 
Nyiregyházán. 

Szeptemberben pótló-érettségi vizsgálatot tett 19 tanuló. 
Iglóról 5, Késmárkról 4, Nyíregyházáról 7, Rozsnyóról 3. 

Jól érett 3, egyszerűen 9, két hó múlva teendő javító-
vizsgálatra utasíttatott 5, egy év múlva teendő ismétlő-
vizsgálatra 2. 

Kiegészítő vizsgálatot tett a latin nyelvből 2 jó, 1 elég-
séges, a görög nyelvből 1 elégséges eredménynyel. 

A szeptemberi javító-vizsgálatra jelentkezett 19. Ezek 
közül jól érett 1, érett 15, deczemberi javító-vizsgálatra 
utasíttatott 3. 

A deczemberi javító- és pótló-érettségi vizsgálatra 
jelentkezett 7. Pótló-érettségi vizsgálatot tett 2, kik közül 

/ 

érett 2. Első javító-vizsgálatra jelentkezett 5. Érett 5. Má-
sodik javító-vizsgálatra jelentkezett 3, érett 3. 

Kiegészítő érettségi vizsgálatot tett 6, kik közül 4 a 
görög nyelvből, a latin nyelvből 1, a magyar nyelvből és 
a történelemből 1 elégséges eredménynyel vizsgázott. 

Az érettségi vizsgáló-bizottságok mindenütt a törvény 
és az utasítások szigorú betartása alapján jártak el és a 
kormányképviselőkkel teljes egyetértésben végezték mun-
kásságukat. 

A vizsgálatok eredménye általában megnyugtató s a 
kormányképviselők elismeréssel nyilatkoztak középiskoláink 



- 184 — 

hazafias és kulturális missziójáról, melyet lelkesen és buz-
gón töltenek be. 

A jelentés örvendetes tudomásul szolgál. 

47. (K L.) Előadó előterjeszti az egyházkerület összes 
népiskoláiról az 1912—13. tanévre vonatkozó jelentését 
és a táblás kimutatást, mint a mely a népiskolák mult 
évi állapotát tünteti fel. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a kimuta-
tást pedig mellékletül jegyzőkönyvébe felvenni rendeli. 

48. (K L.) A szepestótfalvi iskola ügyében előadó 
jelenti, hogy a tátraaljai egyházmegye jelentése szerint az 
állapot ugyanaz, mint a mult évben volt. (Ker. jkv 56.) 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudo-
másul veszi, a tátraaljai esperest felhívja, hogy a szepes-
megyei világi hatóságnak ez ügyre vonatkozó kezelési 
adatait szerezze be s azokat az egyházkerületi elnök-
séggel közölje, a kerületi elnökséget pedig ezen régóta 
húzódó ügyben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumban való közbenjárásra felkéri. 

49. (K L.) A krighi iskola ügyénél (m. é. jkv 57. p.) 
előadó bemutatja a tátraaljai egyházmegye f. évi közgyű-
lésének határozatát, mely szerint, miután a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 94,099 — 1912. sz. alatti leiratával ki-
jelentette, hogy a krighi ág. hitv. ev. iskolát ezidő szerint 
államsegélyben nem részesítheti, az egyházmegye az igazság, 
a méltányosság és vallásegyenlőség elvénél fogva fenn-
tartja mult évi határozatát és újból államsegély engedélye-
zésének vagy közös állami iskola szervezésének szorgal-
mazását határozza el. 

Az egyházkerületi közgyűlés — figyelemmel arra, 
hogy a vallás- és közokt.-ügyi minisztérium az állam-
segély megadását ismételten megtagadta, a róm. kath. 
iskolát pedig, bár abba csak 15 gyermek jár, mégis 
részesíti államsegélyben, holott a beérkezett jelentések 
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szerint a krighi róm. kath. iskola nem felel meg a 
törvény követelményeinek, a községben pedig 30-nál 
több a tanköteles — felhívja a tátraaljai egyházmegyét, 
hogy az erre vonatkozó összes adatokat összegyűjtve, 
Szepesvármegye közigazgatási bizottságánál egy közös 
államsegélyes községi iskola szervezését az 1868. évi 
XXXVÍII. t.-cz. 44. §-a alapján szorgalmazza. 

50. (K E) A kétkeresztúri iskola ügyénél jelenti az 
előadó, hogy annak államosítása befejezést nyert s a vall.-
és közoktatásügyi miniszter azt f. évi szeptember l-jétől 
állami kezelésbe vette át. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

51. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 59. pontjánál 
jelenti az előadó, hogy a homonnai vallástanítás kérdése 
teljes megoldást nyert; az evang. növendékek külön heti 
négy órában nyertek saját vallástani könyveinkből oktatást, 
a miért a hitoktatást teljesítő ref. lelkész részére az egyház-
kerület pénztárából 320 kor. folyósíttatott. 

A jelentés tudomásul szolgál és a homonnai ref. 
lelkész az evang. tanulók vallásoktatásával a folyó 
évre is a megállapodások értelmében folytatólagosan 
megbízatik. 

52. (M. K) A mult évi kerületi közgyűlés jegyző-
könyvének 60-ik pontjánál előadó jelentést tesz az iglói, 
nyíregyházi, eperjesi, rozsnyói, késmárki evang. és a rima-
szombati egyesült protestáns főgimnáziumok államsegélyé-
nek felemelése ügyéről. 

1. Az iglói evang. főgimnáziumnak új szerződését a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1912. évi 
aug. 2-ikán erősítette meg. Az intézetnek normális költ-
ségvetése szerint a kiadások 99,065 kor., a fenntartó ható-
ság bevételei 57,065 kor., államsegély 42,000 kor.-t tesznek. 

2. A nyíregyházi ev. főgimnázium új államsegély-szer-
ződése, az egyetemes közgyűlés által is jóváhagyva, 1913. 



- 186 — 

évi április hó 15-ikén, 1317. püspöki irodai szám alatt lett a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumba felter-
jesztve. 1913. évi aug. 14-ikéig vissza nem érkezett. 

3. A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium új 
szerződését, az egyetemes közgyűlés által is jóváhagyva, 
a püspöki hivatal jóváhagyás végett 1913. évi július 29-ikén 
3225. szám alatt terjesztette fel a tanügyi kormányhoz. 
Eddig még nem érkezett vissza. 

4. Az eperjesi evang. főgimnáziumnak az állammal 
kötendő új szerződését is, az egyetemes közgyűlés által 
jóváhagyva, a püspöki hivatal jóváhagyás végett a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztette. 
A szerződés a kormány részéről eddig jóváhagyva nincsen. 

5. A rozsnyói ev. főgimnáziumnak új szerződését is 
az egyetemes közgyűlés jóváhagyta s a jóváhagyó záradék 
rávezetése után a püspöki hivatal jóváhagyás végett 1912. 
évi április 17-ikén a tanügyi kormányhoz felterjesztette. 
Eddig még nem érkezett vissza. 

6. A késmárki ev. főgimnázium tanári testülete, tekin-
tettel arra, hogy a főgimnázium az egyre fokozódó igények-
nek a mostani államsegély mellett nem képes megfelelni, 
a mi az intézet fejlődését gátolja, azon javaslatot terjesz-
tette a pártfogóság, mint fentartótestület elé, hogy kérje 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól az 
1902. évben megkötött szerződésnek revízióját és ennek 
kapcsán az ott biztosított 32,000 kor. államsegélynek meg-
felelő felemelését. 

Ezen javaslatot a pártfogóság el is fogadta és az iskola-
tanácsot, illetőleg a tanári-kart bízta meg a szükséges lépések 
megtételével, nevezetesen a normális költségvetés összeállí-
tásával. Ez most van folyamatban s a legközelebbi pártfogó-
sági gyűlés valószínűleg már foglalkozik ezen ügygyei. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

53. (D. E.) Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
előadója beterjeszti a bizottságnak a lefolyt közigazgatási 
év alatti működésére, az egyházkerület 1912. évi zárószám-
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adásaira és az 1914. évi költségelőirányzatára, valamint a 
hozzája utalt ügyekre vonatkozó véleményes jelentését és 
javaslatait, a mennyiben azok az előző pontok alatt még 
nem tárgyaltattak. 

A pénzügyi bizottság a lefolyt közigazgatási év alatt 
kétszer tartott teljes ülést, 1913. február 26-ikán és ugyanez 
év július 23-ikán. 

I. A február 26-iki ülésében: 
1. A tanítóképző igazgatójának a püspök által ide 

áttett kérelmére 8000 korona felszerelési segélyt szavazott 
meg a tartalékalapból az intézet bútorzatára, legszüksége-
sebb taneszközei beszerzésére, mivel a főgimnázium átköl-
tözése következtében a taneszközök teljes hiányában a 
tanítás eredménye veszélyeztetettnek látszott. A megszava-
zott összeg fele kiutaltatott a folyó évre. 

2. Foglalkozott a bizottság az esperesi karnak a püspök 
által a bizottság elé terjesztett s az esperesi tiszteletdíjak 
rendezésére vonatkozó kivánalmaival. A bizottság a tisz-
teletdíjak emelését szükségesnek s azért az államsegély 
emelését az egyetem útján megsürgetendőnek tartja s 
egyúttal kimondja, hogy a költségvetés összeállításakor a 
szükségleten, a mennyire lehet, segíteni fog. E szándék 
azonban valósíthatónak nem bizonyult. 

3. Az eperjesi kollégiumi igazgatóság azon kérelmé-
nek, hogy a Haskó György-féle alapítvány vagyona a 
kerület ideiglenes kezeléséből tétessék át a koll. pénztárba, 
eleget tett a bizottság az alapítvány tőkéjének átutalásával. 

4. A theol. Otthon felügyelőjének azon jelentésére, 
hogy a szórakozóteremnek 300 kor. alapja van, kimondotta 
a bizottság, hogy annak kiadásai e tőkéből fedeztessenek. 

5. Rozsnyói polgári iskolai tanítónői állásától férjhez-
menetel miatt megvált Lehoczky Eleonora végkielégítés 
iránti kérelmének a bizottság, bár teljes elismeréssel van 
a kilépett tanítónő iránt évek során kifejtett sikeres mű-
ködéseért, törvényes alap és fedezet híjján nem tehet eleget. 

6. Maloveczky János süvetei lelkészt, a ki a mikol-
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csányi iskola építéséhez kerületi segélyt kért, alap hiányában 
az egyetemes adóalapi bizottsághoz utasította a bizottság. 

7. A rozsnyói takarékpénztár azon kérelmét, hogy a 
kerületi forgótőke egy része nála helyeztessék el, nem tar-
totta a bizottság teljesíthetőnek, mert a kerületi határozat-
ban megjelölt nyíregyházai négy intézetnél sem tudta a 
megállapított összegeket elhelyezni. 

II. Az 1913. július 23-ikán tartott teljes ülésben: 
8. A bizottság megállapította, a püspök megbízásából, 

az egyetemes közgyűlés által az 1848: XX. t.-cz. végre-
hajtása tárgyában hozott határozat rendelkezése értelmé-
ben, az egyházkerület szükségletét évi 583,600 kor.-ban 
és 800,000 korona tőkében (közigazgatási épületekre és 
diakonisszaképzőre). Alapul a bányaker. összeírás szolgált. 

9. Letárgyalta a pénzügyi bizottság a felügyelő-osztály 
július 21—22-iki ülésében előzetesen már megvizsgált, a 
bevételi és kiadási okmányokkal, főkönyvvel, segédkönyvek-
kel egybevetett 1912. évi egyházkerületi pénztári számadá-
sokat s azokat igazoltaknak, helyeseknek és elfogadhatók-
nak találta, jóváhagyta és hitelesítette. A vagyonleltárt az 
értékpapírokkal, kötvényekkel, betéti könyvekkel tételről-
tételre megvizsgálván, ugyancsak rendben levőnek találta. 

Megjegyezzük itt, hogy a felügyelő-osztály által a 
pénztárban két ízben foganatosított rovancsolás is mindent 
rendben talált. 

A számadások szerint: 

I. 1912. évi pénztári forgalom. 
Bevétel 1.617,424 K. 76 fill. 
Kiadás 1.617,124 „ 39 „ 
Készpénz decz. 31-ikén ... 300 K. 37 fill. 

II .Az 1912. évi pénztári vagyonállapot. 
Vagyon 1911. decz. 31-ikén 1.065,391 K. 14 fill. 
Vagyon 1912. decz. 31-ikén 1.032,121 „ 23 „ 
Vagyonapadás 33,269 K. 91 fill. 
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A vagyonapadás kimutatása. 
Vagyonoldalon: 
Csökkent a vagyon : 

Értékpapirokon 2,400 K. 
Pénzint. betéteknél 25,932 „ 
Kötvényeknél 8,162 » 
Járulék sz. nyugdíjas tagok ... 40 „ 
Járulék, tűzbiztosítás 536 » 
Járulék közalapnál 239 » 
Folyószámla, tanítóképző 738 „ 
Folyószámla, tisztv. előlegek ... 1,582 „ 
Folyószámla, füzetek 89 „ 
Készpénz ... 1,538 » 

Összesen 

Emelkedett a vagyon : 

Ingóságban 3,000 K. 
Kamat sz. alap.-lev 4 „ 
Kamat értékpapíroknál 382 ,, 
Kamat kötvényeknél 310 »» 
Kamat nyugdíjnál 168 » 
Folyószámla, árvaház 867 „ 
Folyószámla, theol. Otthon ... 244 » 
Nyomtatványok 216 „ 
Állami követelés 2,796 „ 
Egyenleg 33,269 „ 

Összesen 

fill. 
88 
88 

89 
35 
18 
66 
40 
61 

v 
u n 

a 
u n 

n 

41,260 K. 85 fill. 

- fill. 
98 „ 
69 „ 
37 „ 
25 „ 
25 „ 
49 „ 
36 „ 
55 „ 
91 ,, 

41,260 K. 85 fill. 

Teheroldalon: 
Csökkent a vagyon 

Közigazgatási alap 
Tudományi alap ... 
Tanítóképző-alap ... 
Nyugdíjintézeti alap 
Árvaházi alap ... 
Letétalapok 
Gyámintézeti alap 
Feketehegyi imaház 
Budaméri templom 
Postatakarékpénztár 

Összesen 

10,565 
800 
800 

8,803 
3,552 

13,370 
8,594 
5,165 

506 
2,564 

K. 68 fill. 

97 
60 
72 
83 
85 
70 
71 

54,725 K. 06 fill. 
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Emelkedett a vagyon 

Közigazgatási tartalékalap 
Zsedényi-alap 
Stenczel — Nendtvich-alap 
Máday-alap... 
Baldácsy-alap 
Czékus-alap 
A. B. G-alap 
Németh I.-alap 
Csíz T.-alap 
Gömöry A.-alap ... 
Távozó árvák-alap... 
Tűzbiztosítás 
Egyenleg 

Összesen 

10,331 K. 
5 „ 

372 „ 
107 „ 
484 „ 

59 „ 
46 „ 

6,565 „ 
2,400 „ 

800 „ 
108 „ 
177 „ 

33,269 „ 

84 fill. „ 

67 „ 
72 „ 
33 „ 
04 „ 
16 „ 
68 „ 

74 
97 
91 

54,725 K. 06 fill. 

10. A részleteket illetőleg jelenti a bizottság, hogy az 
államsegély-letétet megszüntette s annak tőkéjét, 14,562 ko-
rona 68 fillért a közigazgatási alapba olvasztotta be. 

Mivel továbbá közalap ezímén tartalékalapot létesíteni 
nem lehet, a bizottságnak az az óhaja, hogy annak összege, 
18,774 korona 17 fillér közigazgatási tartalékalap ezímén 
tartassék nyilván. 

11. A számadásoknak formáját illetőleg jelenti a bizott-
ság, hogy azok a m. évi kerületi gyűlés határozatából új 
minta szerint készültek s az egyetemes gyűlés kívánalmai-
nak megfelelő és minden tekintetben áttekinthető képet 
nyújtó minta megtartását ajánlja a bizottság a kerületnek 
a jövőre nézve is. A számadási forma megváltozása miatt 
azonban a számadási tételek az előirányzatiakkal nem 
voltak összehasonlíthatók. 

12. A háztartási szabályrendelet módosítását szüksé-
gesnek tartja a bizottság oly irányban, hogy 

a) a kamatoknak a számadások értelmében történt 
tényleges felosztási módja vétessék be a szabályrendeletbe; 

b) a takarékpénztárban kezelt vagyonértékek kezelé-
sének, illetve ellenőrzésének szükségkivánta szabatos meg-
állapítása is belevétessék; 
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c) az ingatlanba fektetett tőkevagyon kamatainak el-
számolása helyesebben a „kamatnyilvántartás" czímén 
történjék. 

13. A Baldácsy-alap jövedelmének felhasználása tár-
gyában felhívja a bizottság a kerületet arra, őrködjék a 
felett, hogy az 1892. kerületi gyűlés 26. sz. határozatában 
megállapított hányad szerint történjék a jövedelem felosztása 
és előzetes intézkedések attól eltérést ne okozhassanak. 

14. A vegyes letétből 4000 korona Szent-Ivány-alap 
czímén tartandó nyilván és a felmaradó 200 kor. a köz-
igazgatási pénztárba olvasztandó be. 

15. A mennyiben egyes átalányok terhére eső kiadá-
sok külön számoltatnak el és hozatnak kiadásba, a bizott-
ság azt javasolja, hogy ezen átalányok mellett, illetőleg 
azokkal szemben csak külön meghatalmazás, illetve jóvá-
hagyás esetén legyenek azon czím alá tartozó egyes ki-
adások elszámolhatók. 

16. A tanítóképző vegyes kiadásainak czíme alatt a 
napidíjat s képesítővizsgai díjat húzó vizsgálóbizottsági 
tagok ellátási költségei ne legyenek elszámolhatók. 

17. A Czékus-alapítvány kamatainak felhasználására 
vonatkozólag felhívja a bizottság az egyházkerület figyel-
mét az 1891-iki közgyűlés határozatára, a mellett ügyelni 
kell arra, vájjon újabb határozata nincs-e a kerületnek 
e tárgyban. 

18. A pénztárosnak, ellenőrnek, valamint a pénzügyi 
bizottság alelnökének az igazgató-osztálylyal együtt a fel-
mentvény megadását az 1912. évre, a hűséges vagyon-
kezelésért méltán kijáró elismerés kifejezésével, az egyház-
kerületi gyűlésnek ajánlja a bizottság. 

19. A forgalmi tőke elhelyezése tárgyában javasolja 
a bizottság, hogy a kerület mult évi 61. jkvi pont alatt 
hozott határozatát újítsa meg. 

20. A háztartási szabályrendelet 40. §-a értelmében 
a bizottság folytatólagosan egybeállította a pénztáros és 
ellenőr munkálata alapján az egyházkerület 1914. évi költség-

6* 
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előirányzatát (Lásd a mellékletek közt.) Ez a költség-
előirányzat a jövő év 

bevételeit 253,036 kor.-ban, 
kiadásait 262,565 kor.-ban, a várható 
hiányt . 9,529 kor.-ban állapítja meg; 

ez a hiány a tartalékalapból nyer fedezetet. 
A költségelőirányzat tárgyalása folyamán az egyes 

czímekhez s tételekhez fűződő alábbi határozatait, illetőleg 
javaslatait terjeszti a bizottság a közgyűlés elé. 

21. A theol. akadémiai dékánnak abbeli kérelmét, hogy 
hivatalos útiköltségeinek fedezésére 400 korona útiátalány 
állapíttassék meg részére, a bizottság nem tartotta teljesít-
hetőnek, mert oly természetű kiküldetések esetén, a mikor 
a dékán megbízásból képviselője a theol. akadémiának, 
útiköltségei úgyis felszámíthatok. 

22. A tanítóképző által berendezkedésre igényelt 
8000 kor. felét beállította a bizottság a költségelőirányzatba. 

23. Megadandónak tartja az intézet felügyelő-tanára 
által használandó szoba berendezésére a tanítóképző igaz-
gatója által kért 300 koronát is. 

24. A tanítóképző-intézetben a szlöjd behatóbb tanítása 
következtében szükségessé vált nagyobb mennyiségű anyag 
czéljaira kért 300 koronát ugyancsak beállította s meg-
szavazásra ajánlja. 

25. A koll. igazgató-választmány kimondván, hogy 
minden tanuló 1 kor.-t tartozik a koll. könyvtár haszná-
latáért fizetni, hozzájárul a bizottság ahhoz, hogy a tanító-
képzői tanulóktól felszerelésre szedett 10 kor.-ból 1 kor. 
erre a czélra fordíttassék. 

26. A kerület esperesi kara február 26-iki értekezle-
téből a bizottság elé került azon kívánalmat, hogy a püspöki 
látogatás alkalmával, a mennyiben az egyházak a látogatás 
költségeinek viselése alól felmentettek, a püspököt kisérő 
esperes tiszteletdíját és útiköltségeit is az egyházkerületi 
pénztár fedezze, a bizottság pénzalap hiányában nem látta 
teljesíthetőnek, azért e kívánalmat jónak látta az egyház-
megyék intézkedési körébe utalni. 
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27. Az árvaház előirányzatánál, utalással a mult évi 
kerületi gyűlés 51. sz. határozatára, a bizottság kijelenti, 
hogy most sincs módjában az árvaház rendes évi segé-
lyezéséről gondoskodni, bár ezt elsőrendű kötelességének 
tartja jövedelemszaporodás esetén. Felhívja azonban a kerü-
letet, hogy a mennyiben a kormány internátusok építésére 
és fenntartására is ad államsegélyt, kérjen a kerület az 
árvaház fenntartására is külön államsegélyt. Költségvetését 
egyébként elfogadja. 

28. A június 12-iki esperesi értekezlet elhatározta, 
hogy a lelkészi fizetések rendezése tárgyában benyújtott 
törvényjavaslat ellen, annak autonómiánkba ütköző intéz-
kedései miatt, feliratilag fordul a törvényhozó testülethez, 
ezen felirat vagy memorandum kinyomatása tárgyában a 
bizottság véleményadásra hivatván fel, a bizottság, tekin-
tettel arra, hogy a törvényjavaslat már törvényerőre emel-
kedett s így a mozgalomnak értelme nincs, a kinyomatást 
nem véleményezi. 

29. Yreres József egyet, lelkészértekezleti elnök azon 
kérelmét, hogy a kerület az egyesület választmányi tagjai-
nak napidíjait és útiköltségeit a közigazgatási államsegély-
ből fedezze, a bizottság erre alapot nem találván, telje-
síthetőnek nem találta. 

30. A püspöki misszionárius javadalmának tételénél 
a bizottság azon előterjesztéssel lép a gyűlés elé: méltá-
nyos dolognak nem látja, hogy a jelenlegi püspöki iroda-
tiszt ugyanazon összeget kapja fizetésül, melyet elődje 
több évi szolgálat után személyi pótlékkal együtt élvezett, 
sem azt, hogy a felavatott lelkészjelölt azonnal végleges 
alkalmazást nyerjen, hanem helyesnek tartja az esperesi 
karnak a kerületi gyűlés elé terjesztett azon indítványát, 
hogy a végleges alkalmazást egyévi kápláni szolgálat előzze 
meg. Szükségesnek tartja végül, hogy minden ily meg-
üresedő állás jövőre nyilvános pályázat útján töltessék be. 

31. A pénzügyi bizottsági jegyző tiszteletdíja tételénél a 
felügyelő-osztály jegyzője részére, a ki a bizottság közgyűlési 
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előadója is, 200 korona tiszteletdíjat állított be a költség-
vetésbe s kéri annak jóváhagyását. 

32. Kéri mindezek után a bizottság az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy 1914. évi költségelőirányzatát a bizottság 
javaslata értelmében állapítsa meg. A szomorú eredmény 
egyúttal arra indítja a bizottságot, hogy a kerületi gyűlés 
útján megújítsa kérelmét, hogy az egyetem az államsegély-
ből, mely nyugdíjintézetre, adócsökkentésre s közigazgatási 
czélokra adatik, adjon megfelelő összeget a kerületnek, 
hogy végső veszedelembe a tőkeapasztás ne sodorja. 

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság 
jelentésére és javaslataira az alábbi határozatokat hozta: 

1. Jóváhagyja a tanítóképző-intézet részére meg-
szavazott 8000 kor. felszerelési segély beillesztését 
az 1913. és 1914. évek szükségletei közé. 

2. Hasonlóképpen a theol. Otthon vendégszobá-
jának berendezésére, javításokra és bejáró orvos do-
tálására szükséges összegeknek a bizottság által történt 
kiutalását. 

3. Az 1912. évről készült számadást és vagyon-
kimutatást (lásd a mellékletek közt) elfogadja, jóvá-
hagyja és Bányai Béla pénztárosnak s Oberländer 
Zsigmond könyvelő-ellenőrnek a felmentvényt, a hű-
séges kezelésért méltán kijáró elismerés és köszönet 
kifejezésével, a szokásos fentartással megadja, ugyan-
csak köszönettel adózik a pénzügyi bizottság igazgató-
és felügyelő-osztályainak, Meskó László és Korbély 
Géza elnököknek lelkiismeretes munkásságáért és 
Majerszky Béla alelnöknek az értékek gondos és hű-
séges kezeléseért. 

4. Az új számadási minta megtartását a köz-
gyűlés a jövőre vonatkozólag kötelezővé teszi. 

5. A takarékpénztári betétek alakjában kezelendő 
tőkevagyon elhelyezésére vonatkozólag a bizottsági 
javaslat értelmében mult évi határozatát megújítva, ki-
mondja, hogy a Nyíregyházi Takarékpénztár-egyesület-
nél 80,000 koronáig, a Szabolcsi Agrártakarékpénz-

* 
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tárnál 50,000 koronáig, a Szabolcsi Hitelbanknál 
40,000 koronáig, az Általános Hitelintézetnél 40,000 
koronáig helyezhető el az egyházkerület tőkevagyona. 

6. A háztartási szabályrendelet módosítására vo-
natkozó kívánságait a bizottságnak helyeslőleg el-
fogadja. 

7. A Baldácsy-, valamint a Czékus-alap jövedel-
meinek felhasználása tekintetében szükségesnek tartja 
a vonatkozó közgyűlési határozatok szigorú figyelem-
ben tartását. 

8. Az 1914. évi költségvetést érintőleg az áta-
lányok felhasználásával kapcsolatos bizottsági javaslat 
tárgyalásánál kimondja a közgyűlés, hogy a mennyi-
ben a püspöki irodaátalány 1200 kor., a fűtésre, világí-
tásra szánt 700 kor. és szolgabérre eddigelé meg-
állapított és kiutalt és a jövő évre 150 korona lakás-
bérrel emelt 220 kor., összesen 1970 kor. nem fedezte 
egy esztendőben sem a püspök által ténylegesen telje-
sített kiadásokat, a melyek átlag 700 koronával ha-
ladták meg az előirányzatilag megállapított és a fenti 
czímeken kiutalt összegeket: a pénzügyi bizottság 
által egybeállított 1914. évi költségelőirányzatot oly 
módon változtatja meg, hogy a három czímén (iroda-
átalányra 1200 kor., fűtés- és világításra 400 kor., 
szolgabérre és -lakásra 370 kor.) beállított 1970 kor. 
helyett 2550 koronát állít be az 1914. évi költség-
előirányzatba irodaátalányul a püspöki iroda összes 
dologi kiadásainak a fedezésére, úgy, hogy a költ-
ségelőirányzat szükségleti tételeinek főösszege ilyen 
módon 580 koronával emelkedik. 

9. A tanítóképző-intézeti felügyelő-tanári szoba 
berendezésére megadja a kért 300 koronát. 

10. Ugyancsak megszavazza a szlöjd intenzivebb 
tanítására kért 300 koronát is. 

11. Az árvaház érdekében, a bizottsági javaslat 
értelmében, államsegély folyósítása iránt a kormány-
hoz felír. 



- 196 — 

12. Megadja a pénzügyi bizottság felügyelő-osz-
tályának jegyzője tiszteletdíjául a költségelőirányzatba 
beállított 200 koronát. 

13. Ily módon az 1914. évi költségelőirányzatot 
263,145 kor. szükséglettel és 253,036 kor. fedezettel 
s a tartalékalapból fedezendő 10,109 kor. hiány nyal 
megállapítja. 

Ezen ijesztőnek mondható nagy fedezetbeli hiány 
leverő hatását némileg enyhíti az a tény, hogy ez 
a nagy hiány nem állandó természetű, mivel ebben 
a tanítóképzőnek egyszersmindenkorra adott 4000 kor. 
felszerelési segély, a theol. könyvtárra adott 2000 kor. 
rendkívüli segély, végül a beteg tanárok helyettesí-
tésének 2133 kor. 34 fill. költsége benne foglaltatik, 
úgy, hogy a normálisnak mondható hiány sokkal 
kisebb, de mindenesetre olyan súlyos, hogy a kerületnek 
háztartási egyensúlyának helyreállítása végett az állam-
segély felemeltetésére nézve mindent meg kell tennie. 

14. A püspöki misszionárius javadalmára, továbbá 
a költségvetésbeli hiány megszüntetésére vonatkozó 
bizottsági javaslatok tárgyában más pontok alatt határoz 
a közgyűlés. 

15. Egyebekben pedig a pénzügyi bizottság jelen-
tését tudomásul veszi és intézkedéseit jóváhagyja. 

54. (D. E.) Az eperjesi ev. Kollégium igazgatóválaszt-
mányának azon kérése, hogy az eperjesi vértanúk emlék-
művének felállításával kapcsolatosan felmerült 1110 kor. 
73 fillér hiány felerésze az egyetem által fedeztessék, az 
1913. évi egyetemes jegyzőkönyv 156. számú határozatá-
val kedvező elintézést nyert azáltal, hogy 550 kor. 36 fill. 
összeg a költségek fedezésére az egyetemes pénztárból 
engedélyeztetett. 

A közgyűlés ezt örvendetes tudomásul veszi s az 
adományért a maga részéről is köszönetét nyilvánítja. 

55. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 63. pontjánál 
jelenti az előadó, hogy az 1848: XX. t.-czikk alapján az 
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1911. évben nyert 1.048,176 kor.-t tevő államsegélylyel 
szemben az 1912. évben 1.204,800 korona utaltatott ki 
egyházegyetemünk részére; a többlet tehát a mult évben 
156,624 kor.-t tett ki. Ezen többletre nézve a mult évi 
egyetemes közgyűlés, jegyzőkönyvének 90. pontja alatt, azt 
határozta, hogy abból 35,000 kor. a nyugdíjintézeti alap-
hoz csatolandó, a többit pedig, vagyis 121,624 kor.-t köz-
igazgatási czélokra tartja fenn. Ily módon az 1912. évi 
államsegélyből kapott az egyetemes adóalap 445,400 kor.-t, 
az egyetemes nyugdíjalap 385,000 kor.-t, közigazgatási 
czélokra rendeltetett 374,400 kor., melyből a kerületek 
részére átutaltatott 55,000 koronájával 220,000 kor., maradt 
tehát az egyetemes pénztárban a régebben egyetemes 
czélokra megszavazott 32,776 kor.-án felül még 121,624 kor. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi; egyúttal 
e helyütt felterjesztést intéz az egyházegyetemhez újra, 
hogy tekintettel az ijesztő tőkeapasztásra, mely vég-
zetes veszedelemmel fenyegeti háztartásunkat; tekin-
tettel az egyházmegyék jogos és kielégítésre váró 
szükségleteire és arra a 10,109 kor. hiányra, mely az 
1914. évi költségvetésben jelentkezik és ismét csak 
tőkeapasztás által nyerhet kiegészítést: 

bocsásson az egyházegyetem az államsegélyből, 
mely nyugdíjintézetre, adócsökkentésre s közigazga-
tási czélokra adatik, az egyházkerület rendelkezésére 
megfelelő összeget, hogy a tőkeapasztás végső vesze-
delembe ne sodorja s legégetőbb közigazgatási szük-
ségletei kielégítést nyerhessenek. 

56. (D. E.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1914. 
évi államsegély költségvetését, a mely szerint: 

Bevétel: 
ŕ 

Állampénztárból, általános 68,500 K. 
» Brassónak 1,378 „ 

Egyetemes pénztárból 55,000 ,, 
Hiány fedezetére a tartalékalapból ... 10,109 

Összesen ... ... 134,987 K. 
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Kiadás: 
Brassói egyházmegyének ... 1,378 K. 

600 „ 
2,800 „ 
3,000 „ 

1,350 K. 

Luther-Társaságnak 
Eperjesi jogakadémiának 
Kerületi leányiskolának 
Árvái egyházmegyének ... 
Brassói „ 
Gömöri „ 
Hegyaljai „ 
Kishonti „ 
Liptói 
Sárosi „ 
Szepesi v. 
Tátraaljai „ 
Tiszavidéki „ a 

n 

a 

n 

1,700 
4,150 
2,250 
2,300 
2,750 
2,650 
3,000 
2,100 
3,450 „ 25,700 

Egyházmegyei segédlelkészeknek ... 9,000 „ 
Közigazgatási, tudományi pénztár-

nak, theol. Otthonnak és tanító-
képzőintézeti pénztárnak 92,509 „ 

Összesen ... ... 134,987 K. 
Az államsegély költségelőirányzatát a közgyűlés 

jóváhagyja. 

57. (Sz.J.J Az egyházkerületi nyugdíjintézeti bizottság 
Miskolczon 1913. évi szeptember hó 16-ik napján tartott 
ülésének határozata alapján szabályszerű nyugdíjat és 
végkielégítést a következőknek utalt ki, illetve intézte el 
kérvényeiket: 

1. Hanesz Sámuel tiszolczi lelkésznek 1912. október 
l-jétől évi 240 kor.-t. 

2. Schweitzer Jakab tátraaljai lelkésznek 1912. decz. 
l-jétől évi 60 kor.-t. 

3. Maszny Pál rozsnyói egyházközségi kántortanító-
nak 1912. deczember l-jétől évi 240 kor.-t. 

4. Boross Jánosné nagykárolyi lelkészözvegynek 1912. 
deczember 20-ikától évi 240 kor.-t. 
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5. Székely Gyula kakaslomniczi lelkésznek (lakik: 
Késmárk) 1913. augusztus l-jétől évi 24 kor.-t. 

6. Steiger Ferencz kassai polg. leányiskolái tanítónak 
1913. évi szeptember l-jétől évi 240 kor.-t. 

7. Kresz Jánosné kassai tanítóözvegynek 1912. decz. 
9-ikétől folytatólagosan évi 240 kor.-t. 

8. Höncz Adolf nyugalm. s elhalt mateóczi lelkész 
örököseinek 11 kor. 88 fill. végkielégítést. 

9. Özv. Zimmermann Andornénak 1913. márczius 
l-jétől évi 240 kor.-t. 

10. Jeszenszky Pál nyugalm. iglói főgimn. tanár 160 
korona nyugdíj kiegészítést kér; Farbaky Józsefné, Benyó 
Jánosné és Csobrda Pál pedig nyugdíjemelést. 

Az egyházkerületi közgyűlés nevezetteket a nyug-
díjbizottság javaslata alapján kérelmükkel elutasítja. 

A nyugdíjintézet tagjai sorából elhaltak: Holles Danó, 
özv. Kicsiny Lászlóné, özv. Faix Mátyásné, Hudák Edéné, 
Payer Jenőné, Pül Pál, Holkó Mihályné, Brózik Zsófia, 
Boross János, Hajts Pál. 

Az egyházkerületi nyugdíjintézeti bizottság javasolja, 
hogy a következők kapjanak nyugdíjkiegészítést az 1913. 
évre az egyházkerületi pénztárból, és pedig: 

1. Egyenként 160 kor.-t: Bartholomeidesz Gyuláné, 
Benyó Jánosné, Borcsa Mihály, Dobsinszky Pálné, Fabriczy 
Jánosné, Fábry Jánosné (iglói), Farbaky Józsefné, Holub 
Józsefné, Kollár Jánosné, Mikulás Imréné, Nemes Pálné, 
Tavasi Lajosné, Weisz Vilmosné. Összesen: 2080 kor. 

2. 90 kor.-t: Lersch Mihályné. 
3. Egyenként 80 kor.-t: Habzsuda Dánielné, Korcsek 

Istvánné, Palásti Gáborné, Philippi Jánosné (korompai). 
Összesen: 320 kor.-t. 

4. 60 kor.-t: Vitényi Adolfné. 
5. 40 kor.-t: Vida Lajosné. 
6. 30 kor.-t: Jamniczky Lajosné. 
7. Egyenként 16 kor.-t: Droppa Emiiné, Gömöry 

Andrásné, Prunyi Edéné. Összesen: 48 kor.-t. 
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8. 8 kor.-t: Vasskó Jánosné. 
Összesen: 2767 korona. 

A közgyűlés a nyugdíjintézeti bizottság javaslatát 
magáévá teszi és az abban felsorolt nyugdíjkiegészí-
téseket kiutalni rendeli. 

58. (Sz.J.) Előadó beterjeszti a Baldácsy-alap javas-
latát, a báró Baldácsy Antal-féle alapítvány jövedelméből 
egyházkerületünk részére 1913. évre kiutalványozott összeg 
kiosztása tárgyában. 

E szerint: 
Az alapítványból egyházkerületünk 

részére az 1913. évre kiutalványo-
zott összeg 

Ennek időközi kamata 
Püspök javadalmazására Vs része 
Kiosztásra marad 

15,000 K. 
200 „ 

5,000 K. 
10,200 „ 

15,200 K. 15,200 K. 
A 10,200 kor.-ból kap-

nak felerészben lelké-
szek s lelkészözvegyek 5,100 K., egyházak: 5,100 K. 

E két összeget terheli úti-
költség 100 kor. és lel-
készi szolgálatra ki-
adott 200 kor., össze-
sen 300 K., felerészben 150 K. 150 K. 

Maradvány e szerint lel-
készeknek és lelkész-
özvegyeknek 4,950 K., egyházaknak: 4,950 K. 

Lelkészeknek 
kiadatott év-
közben ... 1,830 K. 

Lelkészözve-
gyeknek jár 1,320 K . - 2 , 9 5 0 K. 

Marad még kiosztásra 
lelkészeknek 2,000 K., egyházaknak: 4,950 K. 
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Rendkívüli segélyt kaptak évközben a lelkészek és 
özvegyek közül: 

150 K. 
80 „ 

100 „ 
200 
200 
200 
400 
200 
200 
100 

Baloghy Farkas ... 
Dobsinszky Emma 
Farbaky Józsefné ... 
Rozsonday Károlyné 
Dómján Elek ... 
Rédei Károly ... 
Bortnyik György 
Hrobony János 
Simkovics János 
Hajsó Gusztáv 

Összesen 1830 K. 

A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést, jóvá-
hagyja az eddig kiutalványozott segélyeket s a fenn-
maradó összegből kiutalványozza az alábbi összegeket: 

a) Egyházközségeknek egyenként 160 koronájá-
val : Brassó, Garamvölgy, Meleghegy, Rónapatak, 
Fancsal, Újcsanálos, Hernádvécse, Várgede, Nagy-
palugya, Németporuba, Eperjes I., Szomolnok, Nagy-
bánya, Sátoraljaújhely, Szatmárnémeti, Kölese. 16 egy-
háznak összesen 2560 korona. 

Egyenként 100 koronájával: Lestine, Bácsfalu, 
Türkös, Pápocs, Kiéte, Abaújszántó, Arnót, Tállya, 
Tokaj, Felsőpokorágy, Királylehota, Szentandrás, Kis-
bobrócz, Margonya, Busócz, Szepesszentgyörgy, Be-
regszászi misszió, Nagykázmér, Nagykároly, Nyáras-
domb. 20 egyház összesen 2000 koronát. 

Egyházközségek kapnak összesen 4,560 koronát. 
b) Lelkészek egyenként 160 koronájával: Deák 

Sándor, Chriastély Gyula, Kármán István, Czékus 
László, Jungmann Géza, Krmann Lajos, Bella M. 
Mátyás, Nudzik György, Augusztiny Győző, Margócsy 
Aladár. 10 lelkész összesen 1600 koronát. 

140 korona segélyben részesült Banczik Samu. 
11 lelkész kap összesen 1740 koronát. 
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c) Lelkészözvegyek egyenként 80 koronájával: 
Vasskó Jánosné, Lám Lajosné, Benyó Jánosné, Droppa 
Emiiné, Lehoczky Jánosné, Farbaky Józsefné, Honéczy 
Miksáné, Palásti Gáborné, Nemes Pálné, Vida Lajosné. 

10 lelkészözvegynek összesen 800 korona. 
Egyenként 60 koronájával: Dobsinszky Pálné, 

Bartholomeidesz Gyuláné, Tavasi Lajosné, Philipp! 
Jánosné, Vitényi Adolfné, Lenner Károlyné, Krcsméry 
Miloszlávné. 7 lelkészözvegynek összesen 420 kor. 

Lelkészözvegyeknek jár összesen 1220 korona. 

59. (Sz. J.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés mult évi jegyzőkönyvének 68. pontjában foglalt 
ama határozatának, hogy a Gömöry András-féle hagyomány 
800 kor. összegben, a Német István tábornok hagyomány 
6565 kor. 68 fill. összegben, a Csíz Tamás-féle kétrend-
beli hagyomány 1600 és 800 kor. összegben a közigaz-
gatási pénztár vagyonából kihasíttassék s mint a hagyo-
mányozok nevét viselő ösztöndíj-alapítványok külön-külön 
kezeltessenek s kamataik a hagyományozok által rendelt 
czélra fordíttassanak, továbbá, hogy ezen ösztöndíj-alapít-
ványokról és a Máday-alapról szabályszerű alapító-levelek 
készíttessenek, az egyházkerület eleget tett. Bemutatja egy-
úttal a megszerkesztett alapító-leveleket, melyek minden-
ben megfelelnek a mult évi egyházkerületi közgyűlési 
határozatban foglalt feltételeknek. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alap-
ján a jelentést tudomásul veszi, az alapító-leveleket 
a bemutatott alakban elfogadja s azok aláírásával 
megbízza az elnökséget. 

Az ösztöndíjak elnyeréseért folyamodók közül 
Lábossá Lajos hitjelöltnek a Németh István-féle ösz-
töndíj felét, 125 koronát és a Csíz Tamás-féle ösztön-
díjat, 100 koronát; Faluba György bölcsészhallgató-
nak a Máday-ösztöndíj felét, 150 koronát ítéli oda 
s felhatalmazza a püspököt, hogy a fenmaradó ösztön-
díjakat, a mennyiben az az alapító-levelekkel nem 
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ellenkezik, Eperjesen tanuló theologiai hallgatók fel-
segélyezésére fordíthassa. 

Jurányi Lajos és Stadtrucker Gyula theologusok-
nak az ösztöndíjak kiadhatók nem voltak, egyrészt, 
mert nem kerületiek, másrészt, mert már mult évi 
közgyűlésünkön is kifejezésre jutott azon elv, hogy 
a négyéves tanfolyam elvégzése előtt külföldi tanul-
mányútra ösztöndíjak ne adassanak ki. 

60. (D. E.) Az egyházkerületi számvevőszék előter-
jeszti jelentését, a mely szerint a szepesi városi egyház-
megye, a rozsnyói főgimnázium és leányiskola és a rima-
szombati főgimnázium kivételével az összes egyházmegyék 
és intézetek számadásai beérkeztek és elbíráltattak. Lényegbe 
vágó kifogások nincsenek, az egyes észrevételeket a szám-
vevőszék közli az egyházmegyékkel, illetve intézetekkel. 
Liptó mult évi számadásai, mert csak egy példányban 
készültek magyar, egyébként pedig tót nyelven, vissza-
adattak. Minthogy az első felhívásra nem tett eleget a 
számvevőszék kívánalmának, a számvevőszék decz. 1-jéig 
adott az egyházmegyének haladékot, a meddig a szám-
adásokat magyar nyelven beterjeszteni köteles; a mennyi-
ben addig sem tenne eleget a számvevőszék határozatá-
nak, annak foganatosítására Banczik Samu számvevőszéki 
tag küldetik Liptóba. 

A mult évi határozat értelmében kiegészítés végett 
visszaadott Petrovics Pál h.-fűrészmezei lelkész felebbezése 
tárgyában érdemileg döntött a számvevőszék, a mennyi-
ben felebbezésének helyt adott s a brassói egyházmegyei 
számvevőszék határozatának feloldásával a tőle illetéktelenül 
visszakövetelt évi 400 kor. alszegi hitoktatói tiszteletdíj 
visszafizetésének kötelezettsége alól felmentette. 

A részletes jelentés egyébként a jegyzőkönyvhöz 
csatoltatik. 

Tudomásul szolgál. 

61 (M. K) A mult évi egyetemes jegyzőkönyv 
146. pontja alapján jelenti az elnökség, hogy az eperjesi 
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Kollégium igazgató-választmányának az egyetemes segély 
felemelése iránti kérvénye a pénzügyi bizottságnak kiadatott. 

A közgyűlés — bízva az egyetemes egyháznak 
kerületi főiskolánkat támogató áldozatkészségében — 
a jelentést tudomásul veszi. 

62. (M. K) Az eperjesi theol. akad. tanároknak az 
egyet, gyűléshez felterjesztett arra vonatkozó kérvénye, hogy 
drágasági pótlék czírnén engedélyezett összegek 1913. évi 
január l-jétől nyugdíjba is beszámítható rendes fizetésként 
rendszeresíttessenek, az egyet, gyűlés 147. jkvi p. értelmé-
ben el utasíttatott, de ugyanezen jkv 45. p. értelmében fel-
hívattak a theol. akadémiák a theol. tanárok szolgálati 
viszonyaira vonatkozó adataiknak beszolgáltatására, a mi 
reményt nyújt arra, hogy e kérés az 1914. év jan. l-jétől 
teljesedésbe fog menni. 

A kerületi gyűlés ezt tudomásul veszi s a maga 
részéről pártolja a theol. ak. tanároknak azt a törek-
vését, hogy a mennyiben az államkormány a theol. 
akad. tanárok fizetésének rendezése czéljából nagyobb 
összeget, 37,620 kor.-t folyósított, ezirányú kérelmük 
teljesíttessék. Hasonlóképen pártolja dr. Deák János 
és dr. Obál Béla rkívüli theol. tanárok azt a kérel-
mét, hogy a mennyiben drágasági pótlékuknál rövid-
séget szenvedtek, az részükre igazságosan állapíttassák 
meg és utalványoztassék ki. 

63. (M. KJ A mult évi egyházkerületi jkv 71. pontja 
kapcsán jelenti az elnökség, hogy Rás és Benyék filiák-
nak a budaméri egyházközségtől a kassai II. egyházközség-
hez való csatolása ügyében — a mult évi egyházkerületi 
közgyűléstől nyert megbízatás alapján — az érdekelteket 
1913. szept. hó l-jén Kassán kihallgatta s ennek alapján 
készült javaslatát bemutatja. 

Ezzel a javaslattal szemben Korbély Géza sárosi 
esperes és Hammersberg László egyházközségi felügyelő 
külön-külön ellenindítványt tettek. Erre való tekintetből az 
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egyházkerületi elnökség javaslatát visszavonta, a két, szem-
ben álló indítványt beható vita után névszerinti szavazás 
alá bocsátotta s Korbély Géza amaz indítványával szem-
ben, hogy Rás és Benyék továbbra is a budaméri egyház-
község kötelékében maradjanak, 

a közgyűlés Hammersberg László indítványát szó-
többséggel elfogadván, kimondotta, hogy Rás és Benyék 
a sárosi egyházmegye kötelékébe tartozó budaméri 
anyaegyházközségtől a hegyaljai egyházmegye kötelé-
kébe tartozó kassai II. anyaegyházközséghez csatoltat-
nak, mely határozat az E. A. 80. §-a alapján jóváhagyás 
végett az egyetemes közgyűléshez felterjesztendő s a 
jóváhagyás megtörténte után a határozataz egyház-
kerületi elnökség által végrehajtandó. 

64. (D. E.) Olvastatott az egyházkerületi gyámintézet 
egyházi elnökének jelentése a gyámintézet közgyűléséről. 

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel fogadja 
a gyámintézet működéséről beterjesztett jelentést, a 
mely beszédes bizonysága annak, hogy a keresztyén-
ség éltető szellemereje, a szeretet fokozódó erővel hatja 
át egyházunk testét és épp nehéz időkben hozza meg 
legszebb áldozatait küzdő egyházaink mentésére, erő-
sítésére az evangyéliom szellemének diadala érdekében. 

Határozatilag kimondja a kerületi gyámintézet 
kérelmére, hogy annak egyházi elnökét ezentúl min-
denkor a lelkészi képviselők közt kiküldi szavazati 
joggal az egyetemes közgyűlésre, valamint elvállalja 
a kerületi pénztár terhére a kerületi gyámintézet egy-
házi elnökének a Gusztáv Adolf-egylet főgyűlésére, 
egyházkerületünk egyházai jól felfogott érdekében, 
minden második évben (legközelebb 1915-ben) vissza-
térő kiküldetésével járó költségeket. 

A gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét ezen 
jegyzőkönyv mellékletéül kinyomatja. 

65. (Sz.J.) A szepesi városi és tátraaljai egyház-
megyék jelentése szerint: 
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Újtátrafüreden a folyó év nyarán református isten-
tisztelet tartatott. A mult évben offertorium czímén, a 
kántori költség levonásával, befolyt 13 kor. 21 fillér. A 
templom alapvagyona 1912. deczember 31-ikén 1002 kor. 
88 fill., vagyis 25 kor. 25 fillérrel több, mint az előző évben. 

Tátralomniczon a folyó év nyarán ág. hitv. ev. isten-
tisztelet tartatott, melyet a püspök úr megbízásából Kár-
páti János malompataki lelkész végzett. A kántori díj le-
vonása után volt a mult évben offertorium 58 korona. 
A templom-alap vagyona 4277 kor. 01 fill., vagyis 81 kor. 
78 fillérrel több, mint az előző évben. Az orgona-alap, 
a régi harmónium 120 kor. eladási árával együtt tesz 
202 kor. 34 fillért, vagyis 123 kor. 62 fillérrel több, mint 
az előző évben. A templom összes vagyona tehát 4479 kor. 
35 fill. Gyarapodás 205 kor. 40 fillér. 

Az újtátrafüredi és tátralomniczi templomok vagyonát 
a tátraaljai egyházmegyei pénztáros kezeli, az esperességi 
számvevőszék ellenőrzése mellett. 

Barlangligeten az 1912. év nyarán az istentiszteletet 
Schönwiesner Kálmán, Seregély István és Ratzenberger 
Ferencz lelkészek végezték. Bevétel volt 143 kor. 77 fill., 
kiadás 50 kor. 20 fill. A tőke 2673 kor. 97 fillért tesz ki, 
mi a tavalyihoz képest 94 kor. 57 fill. szaporulatot jelent. 

Feketehegyen az imaház mult évben megkezdett épí-
tése ez év tavaszán befejezést nyert. A református fürdő-
vendégek még az 1911. évi aug. 6-ikán gyűlést tartottak 
és abból azon kérelmet intézték a merényi ev. egyházhoz, 
hogy az építendő imaházhoz való egyenlő jog a refor-
mátusoknak is biztosíttassák. Ennek folytán a merényi ev. 
egyházközség 1912. márczius 17-ikén tartott közgyűlésén 
azon határozatot hozta, hogy a ref. fürdővendégek az ima-
házhoz az ág. ev. vendégekkel teljesen egyenlő jogokkal 
fognak birni. Ezen egyházközségi határozatot a tiszán-
inneni ref. egyházkerület 1912. évi október 8 —9-ik napjain 
tartott közgyűlésén jóváhagyta és jegyzőkönyvi kivonat 
átküldésével nevezett kerület elnöksége kéri kerületün-
ket, a merényi egyház határozatát szintén jóváhagyni és 

Í V ' " 
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ezen jóváhagyott határozat egy példányát neki megküldeni. 
Az imaház f. évi július 20-ikán lett közösen felavatva. A 
mi egyházunk részéről, a püspök megbízásából Szontagh 
Sándor alesperes és G u r a j e n ő lelkész végezték e tisztséget; 
a református egyház részéről Révész Kálmán esperes 
működött közre az avatási ünnepélyen. Az istentisztele-
tekre vonatkozólag a ref. kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 
szerint azon megállapodás történt, hogy július utolsóelőtti 
és augusztus első vasárnapján református és július utolsó 
vasárnapján evang. istentisztelet fog tartatni, mi nem felel 
meg az egyenlőségi elvnek. A mult évben az egy evang. 
istentiszteletet Gura Jenő merényi lelkész tartotta. 

Az imaház vagyonállapota a mult évben a következő 
volt: Bevétel, legnagyobbrészt takarékpénztári kivét 5526 kor., 
kiadás legnagyobbrészt az építésznek 5449 kor. 17 fill., 
maradvány 76 kor. 83 fill. Vagyonösszeg volt 1912. évi 
augusztus 22-ikén 2103 kor. 66 fill., szükségletek elő-
irányzata 3210 kor., hiány 1106 kor. 34 fill., mely összeg 
gyűjtés útján fog fedeztetni. Ujabban f. évi aug. 14-ikéről 
keltezve az imaház építő-bizottsága, a szepesi városi egy-
házmegyei elnökség útján, a püspök úrhoz kérvényt nyúj-
tott be az iránt, hogy a hiány fedezésére a kerület 1000 ko-
ronás kamatmentes és 5 - 6 év alatt adományokból tör-
lesztendő kölcsönt engedélyezzen, és hogy évenként a 
kerület költségére az istentisztelet ellátása czéljából lelkész 
küldessék ki Feketehegyre. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A 
merényi egyház 1911. augusztus 6-ikán hozott azon 
közgyűlési határozatát, mely szerint a feketehegyi 
imaház a református hívekkel közös és egyenlő jog-
gal lesz használva, jóváhagyja. Kifejezi azonban azon 
óhaját, hogy az istentiszteletek ne vasárnaponként tar-
tassanak felváltva, de egyik évben ág. hitv. evang., a 
másik évben református istentisztelet tartassék az egész 
idény alatt. A jóváhagyott határozat egy példánya a 
tiszáninneni ref. egyházkerületnek küldendő meg. 

Lelkészek kiküldésére a püspök bízatik meg. 
i* 
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Az 1000 kor. kamatmentes kölcsönt a kerületi 
közalapból engedélyezi 3 — 5 évi visszafizetési köte-
lezettséggel s a merényi egyház jótállása mellett. 

Végül Bolla Mihály min. tanácsos és Gura Jenő 
lelkész uraknak, az imaház építése körül kifejtett buzgó 
tevékenységükért, valamint Szontagh Sándor alesperes 
úrnak, az imaház felavatásánál teljesített szolgálataiért 
elismerést és köszönetet szavaz. 

66. (Sz. J.) Kerületi levéltáros jelenti, hogy az egyház-
kerületi levéltár Miskolczról Nyíregyházára hozatott s ott 
katalógusba foglalva és rendezve lett s az összes okmá-
nyok az egyházmegyéknek, lelkészeknek és iskoláknak 
rendelkezésére állanak. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

67. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 76. pontjánál 
jelenti az előadó, hogy az ifjúsági és népkönyvtárak léte-
sítése és a Luther-Társaság könyvtártypusainak beszerzése 
érdekében minden egyház megkapta az egyházfőhatósági 
felszólítást. Az egyházmegyék közül az ez irányban tett 
intézkedéseikről Brassó, Gömör, Hegyalja és Kishont ter-
jesztették be közgyűlési határozataikat. 

Brassó az egyházközségeket felhívja, hogy a Luther-
Társaságba lépjenek be s így részint tagilletményekkel, részint 
ingyenes kiadványok megszerzésével vessék meg az egy-
házközségi népkönyvtár alapját. 

Gömör elrendeli, hogy a hol már ifjúsági és nép-
könyvtárak létesültek, kiegészíttessenek, a hol pedig ilyenek 
még nincsenek, azok az egyházi költségvetésbe beállítandó 
évi 10 — 20 korona segélyével fokozatosan létesíttessenek. 

Hegyal ja az egyházközségi népkönyvtárak létesítésére, 
anyagi helyzetük figyelembevételével, az egyházközsége-
ket felhívja. 

Kishont azt javasolja a kerületnek, kötelezze az egy-
házközségeket az iskolai és népkönyvtáraknak a Luther-
Társaságtól való beszerzésére. 
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A közgyűlés, — tekintettel az ifjúsági és népkönyv-
táraknak evangyéliomi népnevelésünkre kiható rend-
kívüli nagy jelentőségére, az előadottak figyelembe-
vételével és tekintettel a Luther-Társaságnak az egyház-
kerületi elnökséghez e tárgyban intézett kérelmére, — 
határozatilag kimondja, hogy minden iskolafenntartó 
egyházközség köteles az 50-filIéres beiratási díj fel-
használásával ifjúsági könyvtárat létesíteni és számára 
az egyetemes könyvtárbizottság által összeállított typu-
sokat megszerezni. Az ily módon összeállított könyv-
tártypusok beszerzésére a közgyűlés a Luther-Társasá-
got és a Tranoscius-társaságot ajánlja az egyház-
községeknek. 

68. (D. E.) A mult évi jegyzőkönyv 77. pontja alatt 
az egyházkerületi gyűlés elé terjesztett jelentés értelmében 
a máramarosi misszió gondozásával Harsányi István lel-
kész bízatott meg, a ki működéséről kétízben adott jelentést. 

A misszió központjában vasárnaponkint tartatik isteni-
tisztelet, a bustyaházi körben karácsony másodnapján volt 
istenitisztelet, mely alkalommal az összes protestáns hívek 
éltek az úrvacsorájával. A gondozó lelkész meglátogatta 
Kőrösmezőt, Felsővissót és Bocskót, a mely helyen ref. 
misszió van régibb idő óta. Ez a misszió a körzetében 
lakó evangélikusokat magáénak vallja s azok kiválása elé 
nehézségeket gördít. A tárgyalások folyamatban vannak 
s remény van arra, hogy sikerre fognak vezetni. 

Máramarosszigeten a mult iskolai évben 33 növendék 
volt, a kik heti 11 órában részesültek vallástanításban. 

A hívek körében az az óhaj nyilvánult meg, hogy 
mielőbb saját otthonukban dicsérhessék az Urat. Bizott-
ságot alakítottak, templomalapot gyűjtöttek, a mely ezidő 
szerint mintegy 3000 korona. 

Mivel a szervezés még folyamatban van, a kongrua 
kérvényezését még nem lehetett megkisérleni. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a lel-
készt felhívja, hogy egyházi érdekeinket a távoleső 
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pontokon is éber figyelemmel kisérje s elvárja tőle, 
hogy jelentéseit a mult évi határozat értelmében pon-
tosan felterjeszti. 

69. (D. E.) A szabolcsi misszió gondozását illetőleg 
jelenti az előadó, hogy a mult évi jegyzőkönyv 92. pontja 
alatti határozat értelmében, miután Vietorisz László, a 
szabolcsi misszió gondozásával megbízott lelkész, mint 
irodasegéd püspöki misszionárius czimmel nyert alkal-
mazást, a püspök úr Hronyecz József püspöki irodavezetőt 
és nevezett irodasegédet, majd ennek utódját, Matyuga 
Kamillt bízta meg a misszió gondozásával. 

A közgyűlés elé terjesztett jelentésük értelmében hat 
helyen 40 ízben tartottak istenitiszteletet 1912. október 
l-jével kezdődő egy év leforgása alatt és pedig Kisvárdán 
12, Káimánházán 8, Érpatakon és Geszteréden 12, Tisza-
lökön 2 és Nyírbátorban 2 ízben s ezenkívül a nagy ün-
nepeken 4 helyen. Elvégezték egyúttal az évközben elő-
forduló összes funkcziókat. Geszteréden imaház, Érpatakon 
templom, egyebütt iskolahelyiségek állanak a hívek rendel-
kezésére istenitiszteleti czélokra. 

A hívek szorgalmasan látogatták az istenitiszteleteket 
és buzgón vesznek részt az úrvacsorákon. Kisvárdán 
konfirmáczió is volt. Ugyanitt egyházi adóterhet is visel-
nek a hívek. E ponton Werner Gyula áll. polgári leány-
iskolái igazgató a hívek valóságos lelki gondozója, a ki nem-
csak az istenitiszteleteknél segédkezik, de végzi ingyenesen 
a vallástanítást és kezeli anyagi ügyeit a híveknek. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a 
jelentést a misszió gondozásáról; megbízza továbbra 
is a püspököt, hogy a misszió ilyetén ellátásáról gon-
doskodjék és hálás köszönetét fejezi ki Werner Gyula 
kisvárdai áll. polgári leányiskolái igazgatónak híveink 
gyűjtése, összetartása, lelkesítése körül kifejtett, egyház-
szeretetről és evangéliumi hűségről tanúskodó tevé-
kenységeért. 



- 211 — 

70. (D. E.) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 108. pontja alatt tétetett jelentés arról, 
hogy Beregszászon a kölesei lelkész buzgólkodásának 
eredményeként fiókegyház alakult. A tiszavidéki egyház-
megye beleegyezett abba, hogy Beregszász, mint Kölese 
fiókegyháza, csatlakozási viszonyba lépjen a beregszászi 
református egyházzal. 

A beregszászi református egyház 1912. évi szeptember 
29-ikén jegyzőkönyvi átiratban testvéri szeretettel értesí-
tette a fiókegyházat, hogy templomát rendelkezésére bo-
csátja s az evang. hívek egyházi adójának felerészét az 
anyaegyháznak beszolgáltatja, a mi meg is történt. 

A kölesei lelkész azóta nyolezszor látogatta meg a 
fiókegyházat, háromszor tartott istenitiszteletet és öt gyer-
meket konfirmált. 

A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a tör-
ténteket s a beregszászi református egyháznak atyafi-
ságos jóindulatáért jegyzőkönyvi köszönetet mond. 

Egyben felkéri a püspököt, hogy a missziói 
czélokra rendelkezésére álló segélyösszegből a bereg-
szászi fiókegyházat támogassa. 

71. (M. K) Tárgyaltatott a tátraaljai egyházmegye fel-
terjesztése az alsólehniczi misszió szervezése és anyagi 
támogatása iránt. Az egyházmegye egyben bemutatja a 
mult évi egyházkerületi közgyűlés 118. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott határozata'értelmében készített s kellő módon 
felszerelt emlékiratot. 

A közgyűlés teljes mértékben méltányolja az alsó-
lehniczi misszió végleges szervezésére irányuló áldozat-
kész törekvést s a misszió szervezését kivánatosnak 
tartja; tekintettel azonban arra, hogy ezidő szerint más 
népesebb missziói körök vannak végleges szervezés 
alatt és mert az alsólehniczi misszió végleges szer-
vezése az egyházkerület jelentékeny anyagi támoga-
tását igényelné: az alsólehniczi misszió kérvényét és 
illetve a tátraaljai egyházmegye felterjesztését — a 
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misszió végleges szervezésének határozatilag való 
kimondását függőben tartva — az anyagi támogatás 
mérve és lehetőségének megállapítása czéljából véle-
ményes jelentéstétel végett az egyházkerületi pénzügyi 
bizottságnak adja kj. 

72. (K G.J Kapcsolatban a missziókról szóló jelen-
tésekkel, indítvány tétetik, hogy a szórványokban élő hívek 
lelki gondozása rendszeresen nyilvántartassák. 

A közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az 
összes missziói pontok gondozói, évenként június 
30-ikáig, az esperesek útján missziói összes munkáik-
ról és szolgálataikról a püspöknek rendszeres össze-
foglaló jelentést tenni tartoznak. 

73. (Z. L.) A mult évi kerületi közgyűlés jegyző-
könyve 78. pontjánál tárgyaltatott Noszkó István rákos-
keresztúri lelkésznek, az EVANG. Ő R Á L L Ó szerkesztőjének 
beadványa, melyben az Ev. sajtóiroda vezetésére a mult 
évben nyert megbízatásnak újabbi 3 évre való meghosz-
szabbítását kéri. 

A közgyűlés, méltányló elismeréssel folyamodó-
nak az Ev. sajtóiroda ügyei ellátása körül kifejtett 
eddigi tevékenysége iránt, a kért megbízást újabb 
3 év tartamára megadja s néki a kerület részéről az 
eddig élvezett 250 korona segélyt azon időtartamra 
biztosítja. 

Egyúttal azonban, tekintve, hogy az Ev. sajtó-
iroda fenntartása elsősorban az egyetemes egyház 
érdeke, s így annak fenntartása is az egyetemes egy-
ház feladata:-

a kerületi közgyűlés felkéri az egyetemes köz-
gyűlést, hogy az Ev. sajtóiroda fenntartásáról, a saját 
közigazgatási szükségleteiknek fedezésére is alig képes 
egyházkerületek anyagi hozzájárulásának igénybevétele 
nélkül gondoskodni szíveskedjék. 
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74. (K L.) Mult évi jegyzőkönyv 79. pontjánál a 
Luther-Társaság működéséről tesz előterjesztést az előadó, 
méltatva annak ev. szellemben folytatott áldásos működését, 
kiemelve többi közt egyházkerületünket közelebbről érintő 
azon elhatározását, hogy a házi istentisztelet számára, 
valamint a diasporában élő szétszórt hívek hitéletének 
ápolására, a közóhajnak engedve, egy 45 ívnyi terjedelem-
mel bíró posztillát ad ki, melynek megírásával Paulik 
János nyíregyházai lelkészt bízta meg; a művelt közönség 
számára Kovács Sándor theol. tanár szerkesztésében meg-
jelenteti az ÖSVÉNY czímű folyóiratot; az ifjúsági könyv-
tárak felállítását kiváló gondjai közé vette fel stb. s általá-
ban ev. közegyházunk érdekében önzetlen s hatékony 
tevékenységet fejt ki, miért is a Társaságnak fokozottabb 
anyagi és erkölcsi támogatását ajánlja az előadó az egyházi 
közélet minden vonalán; jelenti továbbá, hogy a Társaság 
az egyházkerületi közgyűlést arra kéri, hívja fel a lelkészeket 
és tanítókat, hogy az összes iskolai tankönyvek nála szerez-
tessenek be. 

A közgyűlés a Luther-Társaság működéséről szóló 
jelentést örvendetes tudomásul veszi és a Luther-
Társaságot ez alkalommal is az egyházak, lelkészek, 
iskolák, tanítók s az összes hittestvérek támogató szere-
tetébe a legmelegebben ajánlja, a tanítóknak figyelmét 
pedig felhívja az iskolai tankönyveknek lehetőleg a 
Luther-Társaságnál való beszerzésére. 

75. (Sz. J.) Elnökség indítványozza, hogy a jövő évi 
közgyűlés, tekintettel a szepesváraljai zsinat 300-éves év-
fordulójára, Iglón tartassék meg, annál is inkább, mivel 
az iglói egyházközség közgyűlésünket meghívta. Javasolja 
továbbá, hogy a Szepesváralján 1614-ben megtartott zsinat 
emléke ez alkalommal ünnepeltessék meg s tekintve az 
ünnepség országos jellegét, arra egyetemes egyházunk, élén 
fennkölt lelkű felügyelőjével, továbbá a református testvér-
egyház és a törvényhozás mindkét háza hívassék meg. 

A közgyűlés a javaslatokat magáévá téve, azokat 



- 214 — 

határozattá emeli s a szükséges intézkedések meg-
tételével az elnökséget bízza meg. 

76. ( K L.) Az állami és felekezeti tanítók közt fenn-
forgó fizetéskülönbség elenyésztetése tárgyában a mult 
évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 81. pontjánál jelenti az 
előadó, hogy az egyetemes gyűlés az ezen ügyben be-
nyújtott memorandumokat véleményezés végett a jogügyi 
bizottsághoz tette át; jelenti továbbá, hogy a szepesi városi 
egyházmegye felterjesztett közgyűlési határozatában arra 
kéri az egyházkerületet, hogy kövessen el mindent arra 
nézve, hogy a felekezeti tanítók javadalmazása az állami 
tanítók javadalmazásával teljesen egyenlővé tétessék s a 
kántori fizetés kapcsoltassék ki a tanítói javadalomból. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul 
veszi s az előadó javaslatához képest, a mennyiben 
a tanítói új javadalmazási törvény tényleg a felekezeti 
tanítók fizetésére nézve nem előnyös, sőt sérelmes 
különbségeket mutat az állami tanítókkal szemben, 
felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, 
hogy a felekezeti tanítók fizetésének az államiakéval 
egyenlővé tétele végett tegyen meg a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumnál s a kormánynál minden 
lehetőt, hogy a tanítói javadalmazási törvény, a kántori 
fizetéseknek a tanítói javadalmazásokból kikapcsolása 
mellett, ez értelemben törvényhozásilag módosíttassék. 

77. (M. K) A mult évi egyetemes jegyzőkönyv 112. 
pontja alapján jelenti az előadó, hogy az eperjesi tudomány-
egyetem felállítása tárgyában a m. kir. kormányhoz intézett 
felterjesztésre válasz nem érkezett. 

A közgyűlés változatlanul ragaszkodik indítvá-
nyához s a midőn sajnálattal veszi tudomásul, hogy 
a felekezetközi egyenjogúság, valamint a theol. szak-
képzés szempontjából egyaránt fontos ügyben még 
mindig nélkülözzük a m. kir. kormány érdemleges 
nyilatkozatát, egyszersmind az egyetemes közgyűlés 
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útján az ügy nyilvántartását és az elintézés megsür-
getését elhatározza. 

78. (Z. L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
88. pontja kapcsán tárgyaltatott a brassói egyházmegye 
f. évi közgyűlésének 23. pontja, melyben a Romániában 
élő magyar hitsorsosok lelkiszükségleteinek elláthatása érde-
kében a szükségelt évi segélynek kieszközlését kérik. 

A közgyűlés a mult évi határozatában elfoglalt 
álláspontjának megfelelőleg azzal a kérelemmel fordul 
az egyetemes gyűléshez, hogy a Romániában élő 
magyar hitsorsosainknak legalább a főbb pontokon, 
egy a brassói magyar egyházmegyéhez tartozó lelkész 
által istenitisztelet tartása, az úrvacsora kiszolgáltatása, 
a gyermekek hitoktatásának ellenőrzése s a konfir-
mandusoknak egyházunkba ünnepélyes felvétele czél-
jából évenként legalább két ízben ineglátogathatását, 
s ezzel ottani híveink egyházi és hazafiúi öntudatá-
nak ébresztését: 

tekintve, hogy ezen teendők ellátása közérdek, s 
mint ilyen, közös erővel megoldandó feladat, azok 
költségeinek fedezhetésére pedig a missziói körök léte-
sítése és fenntartása folytán máris erején felül igénybe-
vett egyházkerületünknek nincs megfelelő pénzbeli 
forrása: a szükségelt évi 800 kor. fedezet elvállalá-
sával lehetővé tenni szíveskedjék. 

79. (K L.) Klinczkó János ósvacsákányi tanító fe-
gyelmi ügyében, a mult évi jegyzőkönyv 90. pontjánál, 
jelenti az előadó, hogy az ügy nevezett tanítónak nyug-
díjaztatásával — s helyének más tanítóval történt betöl-
tésével — befejezést nyert. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

80. (D. E.) Az egyetemes névtár ügyében, vonatko-
zással a mult évi jegyzőkönyv 91. pontjára, jelenti az előadó, 
hogy az egyetemes névtár Hegedűs János szerkesztésében 
megjelent és a megrendelőknek megküldetett. 
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Olvastatik ezzel kapcsolatban a sárosi egyházmegye 
felterjesztése a névtár szerkesztője ellen, a ki szerinte Bártfa 
II. beküldött névtári adataira ok és alap nélkül gúnyos 
megjegyzéseket tesz; a felterjesztés a kerület útján arra 
akarja kérni az egyetemet, hogy az utasítsa a névtár szer-
kesztőjét a panaszlott megjegyzés elhagyására s a sok 
egyéb hiba és tévedés kiigazítására. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi; Sáros 
panaszát az egyetemes gyűléshez felterjeszti azzal a 
kéréssel, hogy az fejezné ki rosszalását a névtárszer-
kesztő jogosulatlan s igaztalan bíráló megjegyzéseiért; 
szükségesnek tartja egyúttal, hogy a névtár átigazított 
alakban, a már a szerkesztés idején elavult adatok-
nak kihagyásával s a legújabbak bevételével, újra 
kiadassék. 

81. (Sz.J.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
94. pontjában foglalt s az amerikai hívek gondozására 
vonatkozó határozata, a mult évi egyetemes közgyűlés jegyző-
könyvének 133. pontja szerint oly elintézést nyer, mely sze-
rint három tagból álló bizottság bízatott meg az Amerikába 
szakadt híveink lelki gondozásának tanulmányozására. 

A közgyűlés ezt tudomásul veszi, de hogy ame-
rikai híveink a kérdés tanulmányozása alatt se ma-
radjanak magukra hagyatva, felhívja a lelkészi kart, 
hogy e kérdést beható tanulmány tárgyává tegye s 
minden lelkész, a kinek egyházából Amerikába köl-
tözött hívei vannak, törekedjék velük a kapcsolatot 
fenntartani, netán ittmaradt családjaikat gondozni s 
ily módon közvetve ev. egyházunk s hazánk iránti 
szeretetében megtartani. 

82. (Sz. J.) A tátraaljai egyházmegye jelentése szerint 
Olubló szórvány lelki gondozását Alexy Béla hollólomniczi 
lelkész és kislomniczi helyettes-lelkész látja el. Az elmúlt 
évben a híveket többször meglátogatta. Istentisztelet nem 
tartatott, vallástanítás pedig részben a lelkész nagy elfog-
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laltsága, részben mert csak két tanuló volt, kik a szülői 
háznál nyertek vallásoktatást, szintén nem volt. 

A közgyűlés a jelentés tudomásulvétele mellett 
felhívja a kislomniczi lelkészt, hogy a szükséges vallás-
oktatáson kívül, úgy, mint azt elődje is tette, évenkint 
legalább egyszer tartson Ólublón úrvacsorával egybe-
kötött istentiszteletet. 

83. (K G.) Kapcsolatban a mult évi egyházkerületi 
közgyűlés 98. jegyzőkönyvi számú határozatával, a rozsnyói 
egyház elnöksége jelenti, hogy a Czékus István püspök 
síremlékének áthelyezési munkálata 862 korona 41 fillér 
költséggel befejeztetett. 

A közgyűlés a munkálatok végrehajtásáért a rozs-
nyói egyház elnökségének, Kemény Lajos pedig a 
Czékus-család nevében úgy a rozsnyói egyháznak, 
mint az egyházkerületnek hálás köszönetét nyilvánítja. 

84. (K G.) A m. évi egyházkerületi közgyűlés jegyző-
könyvének 99-ik pontjánál előadó jelenti, hogy a tandíj-
kárpótlások tárgyában újabb panasz nem érkezett, arra a 
felterjesztésre pedig, hogy az elemi népiskoláinkban az 
egyes tanulók után fizetett vagy természetben szolgáltatott 
vagy ledolgozott összes terménybeli és dologi járulékokért 
is, a melyek tandíj természetével birtak s most a tanítás 
ingyenessége miatt többé nem szedhetők, az 1908. évi 
46. t.-czikk 3. §-a értelmében iskoláinknak állami kárpótlás 
adassék, a vallás- és közoktatásügyi miniszter eddigelé 
még választ nem adott. 

A közgyűlés elemi népiskoláinkban a készpénz-
beli és a dologi tandíjkárpótlások ügyét nyilvántartja. 

85. (M. K) A mult évi egyetemes jkv 32-ik pontja 
alapján jelenti az előadó, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Klein Mihály árvanagyfalusi tanító kor-
pótlék-ügyében egyházi autonómiánkat sértő határozatot 
hozott s azt a nyert felvilágosítások után is fenntartván, 
a sérelmi eset — felterjesztés intézése czéljából — a közös 
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prot. bizottsággal közöltetett. A közös prot. bizottság ebben 
az ügyben a vallás- és közokt.-ügyi m. kir. minisztérium-
hoz felterjesztést intézett, a melyre válasz még nem érkezett. 

Ugyanezen ügyben a mult évi egyetemes közgyűlés 
kimondotta azt is, hogy miután Klein Mihály tanító, annak 
folytán, hogy a kormány a közte és egyháza között a 
korpótlék megváltása iránt létrejött megállapodást semmis-
nek jelentette ki, egyházának megtéríteni tartozik azt az 
összeget, melyet a korpótlék-igényről való lemondása fejé-
ben kapott: ennélfogva a miniszteri rendeletet az árva-
nagyfalusi egyházzal közölni határozta oly czélból, hogy 
ezen jogigényének érvényesítéséről autonom hatáskörében 
határozhasson. 

Ezúttal további intézkedés szükségessége fenn 
nem forogván, a közgyűlés mind a két jelentést tudo-
másul veszi. 

86. (D. E.) A varannómezei iskola államosítása ügyé-
ben jelenti az előadó, hogy a mult évi közgyűlés jegyző-
könyvének 103. p. alatt foglalt határozatával felhatalmazta 
a püspököt, hogy az egyházi érdekek megóvásával a 
varannómezei evang. iskola államosítását jóváhagyhassa, 
ha a fenntartó egyházközség és a kultuszminiszter között 
az egyezség létrejön. 

A tiszavidéki egyházmegye elnöksége felhívta a klazányi 
egyház elnökségét arra, hogy a kir. tanfelügyelővel a tár-
gyalást kezdje meg, de mindezideig jelentősebb fordulat 
nem állott be. 

Mivel az időközben beérkezett jelentés szerint az egy-
ház érdekei veszélyben forogni látszanak, utasíttatott a 
klazányi lelkész, hogy a telekkönyvi kivonatokat mielőbb 
terjeszsze fel, hogy a főesperes az ügyészszel egyetértőleg 
az egyház érdekében szükségesnek mutatkozó lépéseket 
tegye meg. 

Tudomásul szolgál. 

87. (714. K ) A mult évi egyetemes közgyűlés 46. jkvi 
pont alatt hozott határozatával az Újházy Árpád-féle ala-
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pítvány megváltása ügyében a sárosi egyházmegye mint 
alapítványi hatóság, másrészt az alapítók jogutódai között 
1912. június 11-ikén létrejött s a mult évi egyházkerületi 
közgyűlés által jóváhagyott egyezséget jóváhagyta s az 
alapítványi hatóságot felhívta, hogy az alapítványi szabály-
rendelet 19. és 20. §-ainak megfelelően, az alapítványi 
oklevélben az alapítványi hatóságra, a vagyonértékre és a 
kezelési módra vonatkozó rendelkezések feljegyeztessenek. 

Az alapítványi hatóság bemutatja az egyetemes köz-
gyűlés határozatának megfelelően kiállított alapító-levelet 
s ennek alapján 

a közgyűlés kimondja, hogy a bemutatott alapító-
levelet jóváhagyja s legfelsőbb fokban való jóvá-
hagyás czéljából az egyetemes közgyűléshez felterjesz-
teni határozza. 

88. (K L.) Tárgyalta a közgyűlés Algőver Andornak, 
r 

az IFJÚ EVEK czímű ifjúsági lap szerkesztőjének, a lap 
anyagi és erkölcsi támogatása iránt az egyházkerülethez 
intézett kérelmét. 

Tekintettel arra, hogy egy vallásos szellemű 
evang. irányú lapra feltétlenül szükség van, s hogy ne-
vezett lap — szellemi iránya, nivója s az ifjúság körében 
közkedveltsége folytán — e czélt lelkesen szolgálja, 
a közgyűlés anyagi támogatásul a mult évben meg-
szavazott egyszáz korona segélyt egy évre terjedő 
hatálylyal újból megszavazza, s a lapot az egyház-
kerület lelkészeinek, közép- és polgári iskolák tan-
testületeinek s általuk az ifjúságnak figyelmébe s 
hathatós támogatásába a legmelegebben ajánlja. 

89. (K L.) A késmárki két tanítói állás betöltése 
ügyében az előadó jelenti, hogy ez ügy .a multévi egyház-
kerületi gyűlés 106. szám alatt határozata értelmében 
elintézést nyert. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
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90. (M. K) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 110. pontja alatt hozott határozata követ-
keztében az egyházegyetem felírt a vallás- és közoktatás-
ügyi rn. kir. miniszterhez, az aktiv katonák egyházi adó-
kötelezettsége tárgyában. Erre a feliratra a következő vá-
lasz érkezett: 

„Vall.- és közoktatás-ü. m. k. miniszter 81,481/1913. sz. 
Az egyházegyetem 1912. deczember 30-ikán 157/1912. sz. 
alatt kelt felterjesztésére vonatkozással szives tudomásvétel 
végett van szerencsém a méltóságos elnökséget tiszte-
lettel arról értesíteni, hogy a cs. és kir. hadügyminiszter 
úrhoz f. évi február 25-ikén 5 8 1 6 - 1 9 1 3 . sz. a. intézett 
megkeresésemre, nevezett miniszter úr a tényleges állományú 
közös-hadseregbeli református egyének egyházi adóköte-
lezettsége ügyében 1911. decz. 13-ikán 3941 — 11. oszt. sz. a. 
kiadott rendeletének érvényét folyó évi április 25-ikén 
1296 — 11. oszt. sz. alatt tett intézkedésével a közös-had-
seregbeli ág. hitv. ev. egyénekre is kiterjesztette. A minisz-
ter helyett: Benedek s. k. államtitkár." 

A közgyűlés ezt a miniszteri rendeletet kihirdeti 
és tudomásul veszi. Egyben felír az egyházegyetem-
hez, hogy hasonló értelmű rendelet a m. kir. hon-
védelmi minisztertől is eszközöltessék ki. 

91. (D. E.) Elnökség jelenti, hogy az 1911. évben 
püspöki misszionáriussá választott Rozsonday József ren-
des lelkészi alkalmazást nyervén, állását elhagyta; hasonló-
kép a helyébe meghívott Vietorisz László is, kinek vég-
legesítése tárgyában jelen közgyűlésnek kellett volna hatá-
roznia. A püspöki iroda teendőinek felszaporodása miatt 
sürgősen kellvén munkaerőről gondoskodni, a püspök a 
pályázat mellőzésével, közvetlenül a jó ajánlatokkal ren-
delkező Matyuga Kamill felavatott lelkészt hívta meg 
ideiglenesen az üresedésben levő állásra. Kéri intézkedése 
jóváhagyását és a meghívottnak állásában való megerősítését 

A közgyűlés a püspök intézkedését jóváhagyólag 
tudomásul veszi és Matyuga Kamillt a püspöki misz-
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szionáriusi állásban annak eddigi javadalmával meg-
erősíti. A jövőt illetőleg pedig kimondja, hogy ha az 
állás megüresedik, nyilvános pályázat útján a püspök 
saját hatáskörében tölti be, úgy, hogy egyévi gyakor-
lattal nem biró lelkészi egyén 1800 kor. törzsfizetést 
és 600 kor. lakbérilletményt, egy évnél több gyakor-
lattal biró pedig 2400 kor. törzsfizetést és 600 kor. 
lakbérilletményt kapjon alkalmaztatás esetén. 

92. (Sz. J.) Elnökség jelenti, hogy a Zelenka Pál-
emlékre eddig a kerület gyűjtéséből 2512 kor. 44 fillér, 
Miskolcz gyűjtéséből pedig 824 kor. 29 fillér, összesen 
tehát 3336 kor. 73 fill. folyt be. Jelenti továbbá, hogy a 
miskolczi egyház elnökségének a Gerenday-czég előnyös 
ajánlatot tett az emlék felállítását illetőleg, mely ajánlatnak 
figyelembevétele kívánatos volna. 

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy 
a miskolczi egyház elnökségével az emlék felállítását 
keresztülvigye. 

93. ( K L.) Mult évi ker. közgyűlés jkvének 116. pont-
jánál, a lelkészválasztási szabályrendelet módosítása tár-
gyában előadó jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés az 
egyházkerületnek a hivatkozott pont alatt hozott határo-
zatát — a dunáninneni egyházkerületnek felterjesztésével 
együtt — a zsinati előmunkálatokhoz csatolni rendelte; 
a folyó évben a hegyaljai egyházmegye a brassói, tisza-
vidéki, szepesi városi, gömöri egyházmegyékkel együtt e 
kérdésnek egyetemleges rendezése mellett nyilatkozott; a 
tiszavidéki egyházmegye ezenkívül a zsinati kiküldötteket 
megbízni kívánja azzal, hogy a lelkészi meghívás lehető-
ségének törvényben leendő kimondását szorgalmazzák; a 
brassói egyházmegye pedig az özvegy, vegyes-házasság-
ban élő és önálló nőknek, ha egyházi terhet viselnek, vala-
mint házasságban élő oly nőknek, kiknek férje ideiglenesen 
van távol az országtól, ha a férjre rótt egyházi adót kellő 
időben kifizetik, a lelkészválasztásnál szavazati joguk köz-
vetlen gyakorlására óhajt jogot adni. 
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A közgyűlés — az előadó javaslata alapján — az 
egyetemes közgyűlés m. évi 122. sz. a. fenti határo-
zatát tudomásul veszi; a lelkészválasztás ügyét egye-
temlegesen kívánja rendezni; a zsinati bizottságok, 
illetve zsinati képviselők figyelmét pedig felhívja arra, 
hogy a lelkészi meghívás lehetőségének törvényben 
kimondását s a lelkészválasztásnál a nők szavazati 
jogának közvetlen gyakorlását — az egyház jól fel-
fogott érdeke szempontjából — kívánatosnak tartja. 

94. (D. E) A m. évi kerületi gyűlés, jegyzőkönyvé-
nek 119-ik pontja alatti határozatával elrendelte, hogy az 
egyházközségek pecsétjeik lenyomatát az egyöntetű felirat 
és alak megállapíthatása végett a püspökhöz felterjeszszék. 

Valamennyi egyházközség beküldte pecsét-, illetőleg 
bélyegzőlenyomatát. A lenyomatok közt vannak viaszos, 
ostyás s nedves bélyegzőlenyomatok; vannak magyar, latin 
és tót körirattal birók, a legtöbbön a hivatalos helység-
nevek, némelyeken a régiek találhatók. Egy-egy egyház-
ban többféle pecsétnyomó és bélyegző is van használat-
ban. E tekintetben tehát egyházkerületünk egyházaiban 
nagy változatosság uralkodik. Minthogy azonban a pecsét- , 
nyomók és bélyegzők használatában is kívánatos bizonyos 
egyöntetűség, azt indítványozza az előadó: 

mondja ki a közgyűlés, hogy minden egyház, a mennyi-
ben ebből a szempontból valami kifogás alá esik, tartozik 
záros határidő alatt egy viaszos vagy ostyás pecsétnyomót 
és vele teljesen egyező nedves bélyegzőt beszerezni. 
A pecsétnyomó vagy bélyegző felírásában vagy kör-
iratában csak az egyház hivatalos elnevezése és a hiva-
talos magyar helységnév alkalmazható. A mennyiben van-
nak egyes egyházakban nem magyar köriratú pecsétnyomók 
és bélyegzők, ezen egyházak köteleztetnek magyar köriratú 
pecsétnyomó, illetve bélyegző beszerzésére is. 

Az indítvány javaslattétel végett kiadatik a jog-
ügyi és közigazgatási bizottságnak. 
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95. (D. E.) A mult évi közgyűlés 120. jkvi pont 
alatt hozott határozatával pártolólag terjesztette fel Tisza-
vidék azon indítványát az egyetemhez, hogy ez törvényes 
biztosítékot szerezzen arra, hogy a vasárnapi munkaszünet 
nagypéntekre is kiterjesztessék. Miután ez a kérelem tör-
vényhozási intézkedést kiván, az egyetemes gyűlés ezidő 
szerint intézkedést tenni nem kiván. 

A közgyűlés ezt sajnálattal veszi tudomásul, azért 
kérelmét az egyetemhez újra felterjeszti. 

ŕ 

96. (D. E.) Az alkoholellenes napok és a vasárnapi 
korcsmazárás érdekében a kerületnek az egyetemhez a 
mult évi jegyzőkönyv 121. pontja alatt intézett felterjesz-
tésére az egyetemes közgyűlés, jegyzőkönyvének 139. sz. 
alatti határozatában kimondotta, hogy ez irányban már 
felterjesztést intézett a kormányhoz, azért újabb felterjesztés 
szükségét nem látja. 

Tudomásul szolgál. 

97. (M. K) A mult évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 122. pontjában foglalt azon határozatot, 
a melynél fogva Eszterény és Pápocs abbeli kérelmét, hogy 
a derencsényi anyaegyház lelkésze köteleztessék, miszerint a 
két leányegyházban, a lelkészi fizetés hozzájárulásának 
arányában, évenként legalább 6 —6-szor istenitiszteletet 
tartson, az egyházkerületi közgyűlés megítélhetőnek nem 
találta, a két leányegyház az egyetemes közgyűléshez meg-
felebbezte. A mult évi egyetemes közgyűlés, miként azt 
jegyzőkönyvének 37. pontja tanúsítja, az egyházkerület 
ezen határozatát, méltányolva a leányegyházak által fel-
hozott indokokat, megváltoztatta és az egyházmegye azon 
még két év előtt hozott határozatát hagyta jóvá, mely 
elrendeli, hogy az anyaegyház lelkésze a két leányegyház-
ban évenként 6 — 6 vasárnapon át istenitiszteletet tartson. 

E ponttal kapcsolatosan jelentés érkezett arról, hogy 
az egyetemes közgyűlés ezen határozata a derencsényi 
egyházban kihirdettetett, az egymással viszálykodó felek 

8 * 

4 
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megbékültek, azon vasárnapok, melyeken a két leány-
egyházban istenitiszteletek tartatni fognak, közös meg-
egyezéssel kijelöltettek s hogy ezen megegyezést a gömöri 
egyházmegye folyó évi közgyűlése jóvá is hagyta és meg-
erősítette. 

Megnyugtató tudomásul szolgál. 

98. (Sz. J.) Mult évi jegyzőkönyvünk 124. pontja 
kapcsán tárgyaltatott a szepesi városi egyházmegye fel-
terjesztése, mely a nevezett pontban a nagysolymári iskola 
államosítására vonatkozó határozatunkat örvendetes tudomá-
sul veszi. Egyben olvastatott a szepesi városi egyházmegye 
főesperesének jelentése, mely szerint a nagysolymári 
felekezeti iskola tanítója egyházias és hazafias szellemben 
működik s a tanulók száma 48. Ebből 36 a mindennapi 
és 12 az ismétlő-iskolába jár. 

Tudomásul szolgál. 

99. (Sz. J ) Felvétetett a királylehotai egyházközség-
nek felebbezése a liptói egyházmegye 1912. évi június 12. 
napján tartott közgyűlésének 32. jkvi számú határozata 
ellen, mely a királylehotai egyházat az erdőalapítványából 
felvett 6000 koronányi kölcsönnek részletekben leendő 
visszafizetésére kötelezi. Mult évi közgyűlésünk 127. pont-
jában foglalkozott ez ügygyei, mivel azonban az alapít-
vány eredetéről szóló adatok hiányzottak, ilyenek beszer-
zése végett a felebbezés kiadatott a püspöknek. Előadó 
javasolja, hogy tekintettel arra, hogy ezen adatok beszerzése 
még maig. sem sikerült teljesen és a felebbezés elintézé-
séhez azokra feltétlen szükség van, adassanak ki az iratok 
a püspök útján a liptói főesperesnek kiegészítés végett. 

A közgyűlés előadó javaslata értelmében határoz. 

100. (M. K) A mult évi közgyűlés 129. jegyzőkönyvi 
pontja kapcsán tárgyaltatott Feyér Gyula pürkereczi lelkész 
felebbezése a brassói egyházmegye 1912. június 25-ikén 
tartott közgyűlésének 28. jegyzőkönyvi számú határozata 
ellen, a mely a pürkereczi egyházat a Pünkösti János és 
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Rab Satnu zajzoni lakosoktól több éven, jogtalanul be-
szedett 119 kor. egyházi illetéknek a zajzoni egyház javára 
leendő visszafizetésére kötelezi. 

Az egyházkerületi közgyűlés a brassói egyház-
megye határozatát jóváhagyja azzal a módosítással, 
hogy a pürkereczi egyházközség a zajzoni egyház-
községnek 119 kor. helyett — öt évre visszamenőleg — 
63 kor. 76 fill. illetéktelenül beszedett egyházi járu-
lékot megfizetni köteles. Indoka e határozatnak az, 
hogy Pünkösti János és Rab Samu a beszerzett köz-
ségi bizonyítvány szerint Zajzon községben laknak, 
tehát a zajzoni egyházközség kötelékében állanak; a 
közadókra vonatkozó elévülési szabályok analógiájára 
való tekintettel pedig a pürkereczi egyházközség leg-
feljebb öt évre eső egyházi járulék visszafizetésére 
kötelezhető. Az a körülmény, hogy fentnevezett egyház-
tagok a pürkereczi lelkész szolgálatát vették igénybe, 
a zajzoni illetékes egyházközség adószedési jogát 
nem csorbíthatja. 

101. (D. E.) Olvastatott a tiszavidéki egyházmegye 
Nagyváradon 1912-ben tartott közgyűlésének felterjesz-
tése, a melyben megütközésének ad kifejezést az evang. 
katonáknak róm. kath. szertartásokra való kényszerítése 
miatt s felkéri a kerületi közgyűlést, hogy egyházunk 
érdekeit sértő s törvényeink által biztosított lelkiismereti 
szabadságunkat veszélyeztető visszaélés megszüntetése érde-
kében tegyen előterjesztést az egyetemes közgyűléshez. 

A kérvényt a közgyűlés pártolólag terjeszti fel. 

102. ( K L) Előadó beterjeszti és ismerteti az egyház-
kerület espereseinek 1913. június 12-ikén Kakaslomniczon, 
a püspök elnöklete alatt tartott értekezletéből beterjesztett, 
a segédlelkészek alkalmazására vonatkozó, következő hatá-
rozati javaslatát: 

>«A káplán-kérdés állandóan foglalkoztatja az egyház-
megyéket, különösen pedig a főespereseket. A theologiai 
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akadémiákból kikerült létszám a keresletet nem képes ki-
elégíteni. Ennek oka részben abban keresendő, hogy a 
mióta az egyetemes nyugdíjintézet megnyílt, az idősebbek 
nyugdíjbavonulásával a végzett ifjakat egyházaink azonnal 
lelkészökül választják, káplán alig van, s ha mégis akad, 
néhány hónapi működés után rendes lelkészszé választatván, 
távozik, s az egyházmegyék és főesperesek legtöbbször 
hosszú időn át segítség nélkül maradnak; részben pedig 
abban, hogy a kebelbeli theologiai akadémián végzett egyének 
közül többen más kerületbe távoznak és ott maradnak. 

De ugyancsak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, a káp-
lánok elhelyezése is komolyan foglalkoztat minket. Ebből 
kifolyólag: 

1. tekintettel arra, hogy egyházunk hitelveivel és jól 
felfogott érdekeivel nem jön ellentétbe és összeütközésbe 
az, hogyha minden ifjú ott nyer elhelyezést, a hol hiva-
tásának legjobban meg tud felelni, sőt nem hierarchikus 
ízű és színezetű az az intézkedés, mely csak egy bizonyos 
rövid időre szól, s melynél a gyakran még kiforratlan és 
sokszor szertelen kívánságokkal szemben az érettebb meg-
fontolás érvényesül, úgy, a mint az már a dunántúli egyház-
kerületben évtizedek óta érvényben van, a dunáninneni 
egyházkerületben a folyó évi július l-jétől egyházkerületi 
közgyűlés határozata folytán lép életbe, a reformátusoknál 
pedig emberemlékezet óta gyakorlatban van; 

2. tekintettel továbbá azon körülményre, hogy theol. 
akadémiánkon az általunk nevelt ifjak gyakran más egyház-
kerületbe mennek át, s így az általunk neveltetésükre 
fordított költség elveszett; 

3. tekintettel arra is, hogy minden ifjú Timotheus 
azon a helyen nyerjen kápláni alkalmaztatást, a hová őt 
képzettsége, egyénisége, sőt külső alakja és megjelenése 
alkalmassá javalják; 

4. tekintettel végül arra, hogy az ifjak a főesperesek 
és káplánt szükségelő lelkészek megszorult helyzetével 
vissza ne élhessenek és szertelen kívánságaikkal a lelkészi 
jellemmel össze nem férő és össze nem egyeztethető köve-
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teléseket ne támaszthassanak: mondja ki az egyházkerületi 
közgyűlés határozatilag, hogy 

a) mindazon ifjak, kik kebelbeli theol. akadémiánkon 
nyernek pályájukhoz kiképeztetést, kötelesek a tiszai egyház-
kerületben fogadni el kápláni meghívást. Ezen kötelezett-
ség alól csak abban az esetben menthetők fel, ha egyház-
kerületünkben kápláni állás nincs üresedésben; 

b) az iskolai pályájukat végzett ifjakat, az illető fő-
esperesek vagy káplánt kérő lelkészek meghallgatásával, 
a püspök helyezze el oda, a hová a szükség és a körül-
mények azt indokoltan parancsolják. 

Az értekezlet a határozati javaslatot magáévá teszi és 
elfogadás végett az egyházkerületi közgyűléshez felterjeszti 
azzal a kiegészítéssel: 

1. a theologiai akadémia hallgatóiul jelentkező ifjak 
a felvételkor becsületszóval köteleztessenek arra, hogy a 
tiszai egyházkerületben fogadnak el kápláni meghívást; 

2. a hittanfolyamot elvégzett és a kötelező vizsgálatokat 
megállott minden lelkészjelölt egyévi segédlelkészi gyakor-
latra köteleztetik, a mely kötelezettség alól, méltánylást 
érdemlő esetekben, a püspök adhat felmentést." 

A közgyűlés e határozati javaslatot, miután azt. 
több egyházmegye még nem tárgyalta, alkotmányos 
tárgyalás végett az egyházmegyékhez leterjeszti. 

103. (K G.) Az alsólechniczi missziói kör érdekében 
a tátraaljai egyházmegye arra kéri az egyházkerületet, hogy 
az alsólehniczi tanítónak a pasztorizácziós alapból eddig 
kiutalt évi 200 kor. fizetéskiegészítésére nyújtson fedezetet 
az egyházmegye 2100 kor. közigazgatási államsegélyének 
2300 koronára leendő felemelésével. 

A közgyűlés a kérelmet, fedezet hiányában, ezidő 
szerint nem teljesítheti. 

104. (K. G.) A tátraaljai egyházmegye azt indít-
ványozza, hogy azon kongruás lelkészek, kiknek leány-
egyházaik vannak, leányegyházanként 200 vagy legalább 
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100 kor. munkatöbbleti díjat kapjanak az egyetemes pénz-
tár terhére, ott, a hol a nagy egyházi megadóztatás miatt 
az egyházak ilyen tiszteletdíj megadására képtelenek. 

A közgyűlés méltányolja azon elvet, hogy a 
lelkészek nagyobb munkakörben méltányos díjazás-
ban részesüljenek, de tekintettel az 1898: XIV. t.-cz. 
U . §-a II., 2. pontjára, mely a leányegyházakkal biró 
lelkészeknek módot nyújt fuvarátalány felszámítására, 
a kérelem teljesítésének kieszközlését, az egyetemes 
pénztár jövedelmeinek lekötöttsége mellett nem tartja 
kivihetőnek. 

105. {K- G.) Az 1912. évi egyházkerületi közgyűlés 
64. jkvi számú határozata értelmében a püspök az összes 
egyházmegyéket felhívta, hogy közigazgatási szükségleteik-
ről, illetőleg ez irányban táplált kivánságaikról jelentést 
tegyenek. 

A felhívásra az egyházkerület espereseinek 1912. évi 
decz. 6-ikán tartott értekezlete a következő kívánságokat 
terjesztette fel: 

a) Az értekezlet szükségesnek tartja, a közigazgatási 
államsegélynek e czélra kérendő felemelésével, a püspökök 
fizetésének egyöntetű rendezését; 

b) szükségesnek tartja az esperesi tiszteletdíjak feleme-
lését és 4 fokozatban rendezését oly módon, hogy 1. az árvái 
és brassói egyházmegyék esperesei 1200—1200 koronás; 
2. a hegyaljai, kishonti és tátraaljai egyházmegyék esperesei 
1600—1600 koronás; 3. a liptói, sárosi és a szepesi városi 
egyházmegyék esperesei 2000 — 2000 koronás; végül 4. a 
gömöri és tiszavidéki egyházmegyék esperesei 2400 — 2400 
koronás évi személyi tiszteletdíjat kapjanak; 

c) addig is, míg az esperesek tiszteletdíjának végleges 
rendezése és az egyházmegyék közigazgatási szükségletei-
nek teljes mértékű kielégítése lehetővé válik, az 1909. évi 
kerületi közgyűlésen (jkv 16. p.) megállapított közigazga-
tási költségeknek, ha lehetséges, az egyházkerület háztar-
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fásának keretein belül, az új szükségletek beállításával, 
bizonyos megállapított arányú emelését kérik; 

d) az egyházmegyei segédlelkészek fizetésére a tíz 
egyházmegyében á 900 kor. előirányzott 9000 kor. helyett 
15,000 koronát tart szükségesnek, hogy a kongruát is 
beszámítva, minden egyházmegyei segédlelkész 1600 kor. 
fizetéssel és 400 kor. lakbérrel legyen díjazható; 

é) az esperesek útiátalányát ligy értelmezi, hogy ez 
csak az egyházmegye területén tett utakra szól, ott is a 
lelkészválasztás és a püspöki egyházlátogatás utain kívül; 

/ ) az egyházlátogatás alkalmával a püspököt kisérő, 
vagy egyéb alkalommal őt képviselő esperesnek a kerület 
pénztárából I. oszt. vasúti menetjegy-összeget és 20 kor. 
napidíjat tart szükségesnek megállapítani. 

A püspök a felterjesztést a mult évi egyházkerületi 
közgyűlés 64. jkvi számú határozata értelmében javaslat-
tétel végett a pénzügyi bizottságnak adta ki. 

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság az egyház-
megyei tiszteletdíjak emelését szükségesnek s azért az állam-
segély emelését az egyetemes közgyűlés útján megsürge-
tendőnek tartja; azon kívánalmat azonban, hogy az immár 
aktuálissá vált egyházlátogatások alkalmával a püspököt 
kisérő esperes tiszteletdíját és útiköltségeit is az egyház-
kerületi pénztár fedezze, nem találja teljesíthetőnek s az 
egyházmegyék intézkedési körébe utalja. 

A kérelemre a következő határozatok hozattak: 
1. A közgyűlés az egyházmegyék közigazgatási 

segélyének felemelését, a fokozódó szükségleteknek 
kielégítése s az esperesi tiszteletdíjak és az esperesi 
segédlelkészek fizetésének szükségesnek elismert mél-
tányos rendezhetése végett, a kerület erkölcsi és anyagi 
kötelességének ismeri s ennek eszközölhetése és a 
másnemű szükségletek kielégíthetése végett a közigaz-
gatási államsegély kellő mértékű tetemes felemelését 
az egyetemes közgyűlés útján sürgetni meg nem 
szűnik és annak megtörténte után az egyházmegyék 
dotácziójának felemelését elhatározza; az ideiglenes 
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rendezésre és az igények fokozatos kielégítésére azon-
ban az egyházkerület háztartási deficitje miatt ezidő 
szerint, bármennyire óhajtja is azt teljesíteni, fedezetet 
nem talál. 

2. A közgyűlés az esperesek útiátalányát a maga 
részéről is úgy értelmezi, hogy ez csak az egyház-
megye területén tett utakra szól, ott is a lelkészválasz-
tás és a püspöki egyházlátogatás utain kívül. 

3. A közgyűlés méltányosnak találja, hogy a 
püspöki látogatás költségeitől, valamint az egyházköz-
ségek, úgy az egyházmegyék is felmentessenek és a 
pénzügyi bizottság javaslatától eltérőleg azt határozza, 
hogy az egyházlátogätás alkalmával a püspököt kisérő 
vagy egyéb alkalommal őt képviselő esperesnek I. oszt. 
vasúti menetjegy-költségét és 20 kor. napidíját az 
egyházkerületi pénztár fedezze. 

106. [M. K) Egyházi Alkotmányunknak 199. §-a ér-
telmében „az iskolafentartó testületeknek a tanári- (közép-
iskolai és tanítóképző-intézeti) és tanítói-karhoz való jogi vi-
szonyát s a tanári- és tanítói-karnak az iskolafentartó testületek 
iránti kötelességeit, az iskolafentartó testületek meghallgatásá-
val, a kerületi közgyűlések szabályrendelettel határozzák meg. 

Ezen szabályrendeletek az egyetemes közgyűlés jóvá-
hagyása alá terjesztendők." 

Ez ügyben a dunántúli egyházkerület azt a javaslatot 
terjesztette az 1910. évi egyetemes közgyűlés elé, hogy az 
egyetemes gyűlés készíttessen a tanügyi bizottsággal szabály-
rendeletet, melyet azután a kerületek a saját viszonyaikhoz 
alkalmazzanak. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes tanügyi bizott-
ság javaslatára a dunántúli kerület indítványát elfogadta 
és megbízta az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy a 
középiskolai tanárok jogviszonyairól szóló szabályrendelet 
tervezetét dolgozza ki és terjeszsze be az egyházkerületekhez, 
hogy ezen tervezet alapján a kerületek elkészíthessék 
szabályrendeleteiket (1910. évi egyet, gyűlés jkönyve 80. p.). 

* 

I 
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Az 1912. évi egyetemes közgyűlésen jelentést tett az 
egyetemes tanügyi bizottság arról, hogy a középiskolai 
tanári pragmatika elkészült, a középiskolák tanári testüle-
teivel s fentartó-hatóságaival közöltetett s legutóbb a be-
érkezett észrevételek alapján való újraszövegezés végett 
egy szakbizottság elé utaltatott. Egyben pedig az egyetemes 
tanügyi bizottság felhatalmazást kért arra, hogy a prag-
matikát tavaszi gyűlésén leendő letárgyalás után közvetlen 
az egyházkerületekhez szállíthassa le. 

Miután az egyetemes közgyűlés az egyetemes tanügyi 
bizottságnak a kért felhatalmazást megadta, annak elnök-
sége 1913. évi május 28-ikán a szabályrendeleti javaslatot 
azon kérelemmel küldte meg a püspök úrnak, hogy az 
egyházkerületnek ebben a kérdésben hozandó határozata 
oly időben közöltessék a tanügyi bizottsággal, hogy az 
idén a szokottnál korábban tartandó egyetemes gyűlésig 
a négy kerületnek határozata összeegyeztethető legyen. 

Püspök úr a szabályrendeleti javaslatot előzetes tár-
gyalás, illetve véleményezés végett leterjesztette az egyház-
megyék elnökségeihez, valamint a középiskolák felügyelői-
hez és igazgatóihoz. 

A beérkezett jelentések szerint a szabályrendeleti ja-
vaslatot egész terjedelmében elfogadják: az árvái, brassói, 
gömöri, hegyaljai, liptói, szepesi városi, tátraaljai egyház-
megyék esperesei, valamint az iglói ev. és rimaszombati 
egyesült prot. főgimnáziumok tanári testületei. 

Tartalmi és stiláris módosításokat ajánlanak a tisza-
vidéki egyházmegye esperese és felügyelője, a szepesi városi 
egyházmegye felügyelője, a sárosi egyházmegye esperese, 
valamint az eperjesi, a késmárki és rozsnyói ev. főgim-
náziumok tanári testületei. 

Ezen indítványok tárgyalása után az egyház-
kerületi közgyűlés következő módosításokkal a szabály-
rendeleti javaslatot elfogadja: 

A 2. §-ban »szabályrendeletek és rendelkezések" 
után „valamint a felekezeti tanárok országos nyűg-
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díjtörvénye és az állammal kötött szerződés" szavak 
iktatandók be. 

A 3. §-ban „pályázat mellőzésével is meghívhat" 
után „illetve kinevezésre felterjeszthet" irandó . . . „az 
illető középiskola tanárainak rangsorában" helyett „az 
illető középiskola tanárainak helyi rangsorában" . . . 
„de lehetőleg másutt" szavak után „okleveles minő-
ségben" beszúrandó. 

A 4. §-ban a g ) pont után beszúrandó: „Egyenlő 
minősítés mellett az ev. theol. akadémiát végzettek 
előnyben részesítendők." 

Az 5. §-ban „kinevezésről szóló" szavak után 
„hivatalos" beszúrandó. 

A 7. §-ban „Ha a tanár állásáról lemond" szavak 
után „kivéve a betegség esetét" beiktatandó. 

A 9. §-ban „Ha a negyedév közepéig" szavak 
után „az iskolafentartó hatóság engedélyével" pótlandó. 

A 10. § második mondata kimarad s helyette 
ez jön : „A külön megbízatásokért járó összes tisz-
teletdíjakat időről-időre a fentartó-hatóság állapítja 
meg. Ezen díjak azonban megbízás idejére le nem 
szállíthatók." 

A 12. §-ban „hosszabb időre az iskolafentartó" 
szavak után „hatóság vagy annak erre jogosított iskolai 
bizottsága" beiktatandó. 

A 14. §-ban „Harminczöt éven belül" szavak 
helyett „A törvényben megállapított teljes szolgálati 
időn belül". „Történhetik" helyett „hivatalból történ-
hetik". „Harminczötesztendei szolgálat" helyett „A 
nyugdíjtörvényben megállapított teljes szolgálati idő 
után". 

A 17. § második mondata így szövegezendő: 
„Az iskolafelügyelő és az igazgató között való ellentét 
esetén az iskolafentartó iskolabizottsága (iskolatanácsa) 
vagy ennek javaslata alapján az egyháztanácsnak (kor-
mányzótestület), felebbezés esetén a kerületi közgyűlés-
nek, végül az egyetemes közgyűlésnek elnökségedönt." 
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A 18. § első mondata így szövegezendő: „A tanár 
elöljárói megjegyzéseiket, tanácsaikat, kívánságaikat 
és utasításaikat, melyekre az Egyházi Alkotmány, az . 
utasítások, szabályrendeletek, a rendtartás, valamint az 
1883. évi XXX. t.-czikk értelmében joguk van, -
figyelemmel a helyes nevelés szempontjaira s a tanári 
állásból folyó követelményeikre — nem a tanulók 
előtt közlik vele." 

A 21. §-ban „utasításokat nem kérhet" helyett 
„utasításokat közvetlenül nem kérhet". 

A 24. §-ban „evangéliumi vallásunk" után be-
szúrandó „szellemével". 

A 26. § utolsó pontja kimarad s helyette ez 
jön: „mert különben tanári állásában nem maradhat. 
A vegyes-házasságban élő ev. tanárok gyermekei ev. 
vallásban nevelendők. Ezen intézkedését az ev. egye-
temes egyház saját tekintélyének, erkölcsi támogatásá-
nak palládiuma alá helyezi és azt a tanár ev. hit-
hűségének zsinórmértékéül tekintve, annak megszegé-
sét fegyelmi vétségnek minősíti." 

A 30. §-ban „rendeletére" szó helyett „hatá-
rozatára". 

A 31.§-ban „saját tanítványának" után beszúrandó 
„a kötelező rendes tantárgyakból". Továbbá „a kit 
magánúton tanított" szavak után beszúrandó: „mint 
vizsgáló". 

107. (Z. L) A Kollégium igazgató-választmánya fel-/ 
terjeszti a néhai Eles Henrik által végrendeleti leg tett 
alapítványra vonatkozóan készített alapítólevelet. 

A közgyűlés a bemutatott alapítólevél szövegét 
jóváhagyja és felhatalmazza az egyházkerület elnök-
ségét annak a megerősítési záradékkal ellátására, s 
azután tudomás végett a m. kir. vallás- és közokt.-ü. 
miniszter úrhoz leendő felterjesztésére. 
Egyúttal a Koll. igazgató-választmányának 1912. évi 

június 11-ikén megtartott ülésében hozott azt az intéz-
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kedését, mely szerint az Eles Henrik-féle alapítvány tömege 
a Magyar Orsz. Központi Takarékpénztárnál helyezendő 
el letétképen, 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

108. (Z. L.) A mult évi gyűlés jegyzőkönyvének 86-ik 
pontjánál püspökünk jelenti, hogy a Kisporuba önállósí-
tását jóváhagyó leiratában utasítván a liptói főesperest a 
lelkész- és felügyelőválasztás keresztülvitelére, felügyelőül 
Gallay Dániel bankkönyvelő, liptószentmiklósi lakos meg-
választatott. 

Minthogy azonban a lelkészi állomás állami kongrua-
kiegészítésre szorult, annak választás útján történő betöl-
tése előtt a jövedelemkiegészítést kellett kieszközölni. 

A minisztérium többszörös sürgetés és utánjárás után 
indokoltnak ismerte el az új lelkészi állás szervezését és 
a jövedelem kiegészítéséhez évi 191 kor. és 02 fillérrel 
hozzájárult. 

Ennek folytán a lelkészi állásra pályázat hirdettetett, 
úgy, hogy a lelkészválasztás immáron rövid idő alatt 
megtartható lesz. 

Minthogy azonban a jövedelem kiegészítésénél egyes 
adatok nem vétettek figyelembe, a kongrua-felemelés ki-
eszközlése megkisérlendő. 

A közgyűlés az előterjesztést tudomásul veszi. 
Egyúttal felhívja a liptói egyházmegye elnökségét, 
hogy a kisporubai lelkészi állomás jövedelmének 
kiegészítésére utalványozott kongrua felemelése végett 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz újabb 
felterjesztést tegyen. 

109. (D. E.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
37. b) pont alatti határozatával kapcsolatosan jelenti az előadó, 
hogy a vall.- és közokt.-ü. miniszter 98,535 — 1913. sz. a. 
kelt intézvénye értelmében a theol. tanárok fizetéskiegészí-
tésére a f. évi állami költségvetésbe 37,020 kor. állam-
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segélytöbbletet állított be és azt az illetékes egyházkerületi 
főhatóságok kezéhez egyforma arányban kiutalta. Mivel 
így a mult évi egyetemes közgyűlés 91. pontja alatti ha-
tározata értelmében a theol. tanárok drágasági pótlékára 
a közalap jövedelmeiből az 1913. évre megszavazott 
37,620 kor. felszabadul, ugyanazon határozat alapján, 
melylyel egyúttal egyházkerületünk mult évi, e tárgyban 
tett előterjesztése is elintézést nyert, az egyetemes pénzügyi 
bizottság f. évi május 14-ikén tartott üléséből a felszabaduló 
összeg hovafordítása tekintetében az egyetemes közgyűlés 
elé azon javaslatot terjeszti: fedezze az egyetem a theol. 
tanárok drágasági pótléka czímén felmerülő szükségletet 
a folyó évben még a közalapból; az egyházkerületeknek 
kiutalt s általuk beszolgáltatandó összegekből pedig egy 
theol. tanári fizetéskiegészítési tartalékszámlát létesítsen, 
hogy egyrészt az esetleges többletszükségletre is legyen 
fedezet, másrészt az évi összegek beszolgáltatásáig a folyó-
sítások fennakadást ne szenvedjenek. Mind a négy egyház-
kerületet megkeresi ennélfogva a bizottság, hogy a folyó 
évben és a jövőben évenként élvezendő 9405 kor. állam-
segélytöbbletet a theologiák fenntartására, az egyetemes 
egyháznak bocsássák rendelkezésére. A felszólítás kerü-
letünkhöz, illetve püspökünkhöz az egyetemes felügyelő 
útján megtörtént kétízben, miután az elsőre a püspök a 
ker. gyűlés határozatától tette függővé a visszaszolgáltatást. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s a 
pénzügyi bizottság javaslata alapján határozatilag 
kimondja, hogy a mennyiben tényleg a theologiai 
akadémiák segélyezésére szolgál a négy kerület szá-
mára kiutalt összesen 37,620 korona államsegély, a 
9405 kor.-nak az egyetemes pénztárba való beküldését 
elrendeli; az egyetemes pénzügyi bizottság javaslatá-
val szemben azonban megújítja a közgyűlés az egye-
temhez mult évi kérelmét, hogy az ekként felszabaduló 
37,620 koronából 20,000 koronát oszszon szét a ke-
rületek közt oly czélból, hogy belőle elsősorban 
missziók szerveztessenek és hitoktatók díjaztassanak. 
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110. (D. E) Olvastatott a tiszavidéki egyházmegye 
f. évi közgyűléséből 41. szám alatt kelt felterjesztése, a 
melyben a szupplikácziónak, mint teljesen elavult intéz-
ménynek, az egyházkerület részéről való megszüntetését 
kéri. Hasonló tartalmú felterjesztéssel fordul Hegyalja is 
az egyházkerületi közgyűléshez 32. jegyzőkönyvi pont 
alatti határozatában. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy a szuppliká-
czió megszüntetésével a tanintézetek oly jövedelemtől 
esnének el, a mely még ezidő szerint más bevételi 
forrásból nem fedezhető: a szupplikáczió megszün-
tetését czélzó kívánsághoz hozzá nem járulhat; nem 
ellenzi azonban, hogy az egyes egyházak a szuppli-
kácziót a maguk részéről megváltsák. 

111. (Sz. J ) A mult évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 15. pontja az egyházi szükségleteknek meg-
állapítása végett új összeírást rendelt el, hogy ezen az 
alapon az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-ának mikénti végre-
hajtása tárgyában egy újabb emlékirat legyen szerkeszt-
hető. Ezen határozat az előadó jelentése szerint kerüle-
tünkben is végrehajtatott, a mennyiben az összeírás úgy 
a kerületi, mint az egyházmegyei s az egyes egyházköz-
ségi szükségletekre vonatkozóan megtörtént. 

Egyházkerületünk szükségleteit a pénzügyi bizottság 
állította össze. 

A közgyűlés a kerületi szükségletek kimutatását 
jóváhagyja s a beérkezett összeirási íveket, kimutatá-
sokat az egyet, felügyelő úrnak beszolgáltatni rendeli. 

112. (K L.) Előadó előterjeszti dr. Masznyik Endré-
nek, az ISTEN IGÉJE czímű írásmagyarázati folyóirat szer-
kesztőjének az egyházkerülethez, a folyóiratnak 500 kor. 
egyszersmindenkorra nyújtandó anyagi segélylyel támo-
gatása iránt intézett kérelmét. 

Az egyházkerületi közgyűlés határozatilag ki-
mondja, hogy e kérelmet, az egyházkerület pénztárá-
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nak amúgy is nagy igénybevétele mellett — fedezet 
hiányában — nem teljesítheti; erkölcsi támogatásul 
azonban felhívja az espereseket, lelkészeket, lelkészi 
egyleteket, iskolákat a jeles folyóirat meleg pártolására. 

113. (K L.) Előadó bemutatja az egyházkerület lel-
készeinek f. évi szeptember 17-ikén tartott értekezlete elő-
terjesztéseit, melyek szerint: a lelkészek fizetésrendezése 
ügyében az egyházkerületi közgyűlés e tárgyban hozott 
határozatához a lélek egész melegével csatlakozva, egyházi 
és világi törvényhozóinkat felkérendőknek tartja arra, hogy 
a már szentesített törvénynek — egyházunk önkormányzati 
jogainak és lelkészi karunk jogos igényeinek megfelelő 
megváltoztatása, illetve a lelkészi kar kívánalmait teljesen 
kielégítő új törvény meghozására teljes erejükkel közre-
hassanak, a reverzális-ügyben a kérdés tanulmányozására 
Révész János nagybányai lelkészt kérvén fel, annak véle-
ményes javaslatát jövő évben veszi tárgyalás alá, s ekkor 
teendi meg erre nézve előterjesztését; a Luther-Társaság 
meleg támogatását kéri és ajánlja az ifjúsági könyvtárak 
felállításánál is, annyival is inkább, mert a tót nyelvű 
népünk érdekeit is a Tranoscius-társasággal létrejött meg-
állapodással kielégítem' igéri; a Magyarhoni Evangélikus 
Lelkész-Egyesület kérelmére — a közigazgatási állam-
segélyből a gyűlésen résztvevő tagoknak útiköltség és 
napidíjak czímén nyújtandó segélyre nézve — javasolja 
a pénzügyi bizottság meghallgatása mellett az egyház-
kerület öt választmányi tagja részére 720 kor. előirány-
zását; végül az egyesületbe belépésre az egyházkerület 
összes lelkészeit és világi tagjait is felhívni kéri az egyház-
kerületi közgyűlést. 

Az egyházkerületi közgyűlés a lelkészi fizetés-
rendezés, a reverzális és a Luther-Társaságra vonat-
kozó előterjesztéseket, a mennyiben azok már előbb 
az előterjesztés értelmében elintézést nyertek, tudo-
másul veszi; a Magyarhoni Evang. Lelkész-Egyesü-
letnek útiköltség és napidíjakra irányuló kérelmét 
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sem az erre vonatkozó javaslat értelmében, sem más 
alakban — sajnos — ezidő szerint nem teljesítheti; 
az egyesületbe való belépést azonban a lelkészek jól 
felfogott érdeke szempontjából kívánatosnak tartja s 
erre őket, kötelezés nélkül, szeretettel felhívja. 

114. (K G.J Kapi Gyula az egyházegyetem által 
1909. évben használatra engedélyezett „Az ág. hitv. ev. 
egyház 80 énekdallama" czímű füzetének készenlétben levő 
4000 példányát, a számlaszerinti 1000 kor. költség meg-
térítésének fejében átvételre felajánlja az egyházkerületnek. 

Az előadó véleménye szerint a dallamfüzet az egyház-
egyetem által kiadott chorálkönyvvel lényegben megegyezik 
s az egyetemes vallástanítási tervben megállapított énekeket 
tartalmazza három nyelven. Czélja az éneklés terén egy-
öntetűséget érni el az iskolai oktatás útján. A dallamok 
alakjai a Nagy Lajos-féle chorálkönyv szerint állapíttattak 
meg. A dallamok összeállításánál tekintettel volt az ünnep-
körökre, hangköztávolságokra és hangterjedelemre. A leg-
kisebb terjedelmű 5, a legnagyobb pedig 11 hangkörben 
mozog. A munka pedagógiai tekintetben tökéletes, mert 
fokozatosan halad az egyszerűről az összetettre, a könnyű-
ről a nehezebbre. Csak himnologiai szempontból hiányos, 
mert igen sok közhasználatú dallam, mely az istentisztelet 
szerves alkatrészét képezi, nincs benne. 

Az egyházkerület méltányolja a szerzőnek a 
hasznavehető dallamfüzet összeállításánál kifejtett ne-
mes törekvését, de fedezet hiányában anyagi támo-
gatásban nem részesítheti; művét a rendszeres ének-
tanítás keresztülvitele érdekében azonban az iskolák-
nak használatra és megvételre ajánlja. 

115. (Z. LJ Olvastatott Noszkó István lelkésznek, 
fr 

az EVANG. Ő R Á L L Ó szerkesztőjének kétrendbeli beadványa, 
melynek egyikében ajánlatot tesz egy „Hivatalos Lap"-
nak évi 1500 kor. összkiadás fedezése ellenében havonta 
kétszer megjelentetésére, az összes egyházi hivatalok és 
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funkczionáriusok részére díjtalan megküldésére. Másikában 
pedig felhívást tesz közzé s egyben támogatást kér egy ev. 
nyomdának az egyetemes egyház, a négy kerület, a Luther-
Társaság, egyházi testületek és egyesek által 50 koronás 
névértékű részvények jegyzésemellett történő felállíthatására. 

A közgyűlés mindkét vállalatnak létesítését kívá-
natosnak ismeri el. Az anyagi támogatást azonban 
s különösen részvényeknek jegyzését, a mit más-
különben az E. A. is tilt, ezidő szerint megfelelő 
anyagi fedezete hiányában nem helyezheti kilátásba. 

116. (Z. L.) Tárgyaltatott Noszkó Istvánnak, az Ev. 
fr 

Ő R Á L L Ó szerkesztőjének s az Ev. sajtóiroda vezetőjének 
beadványa, melyben a mult évi egyetemes gyűlés 136-ik 
pontja értelmében elvben már kiadni rendelt Belmissziói 
közlemények szerkesztésével való megbízatását, s ehhez az 
egyházkerületünkre eső évi 250 kor.-nak megszavazását kéri. 

A közgyűlés a vállalat létesítését, mint a hitélet 
belterjesebbé tételére és emelésére irányzott törekvést 
közegyházunk érdekében állónak tartja, s a mennyi-
ben a Belmissziói közlemények megjelenését az egyház-
egyetem lehetővé tenné, ahhoz anyagi erejéhez mért 
arányos áldozattal egyházkerületünk is készséggel 
hozzájárul. 

117. (K G.) A mult évi egyetemes közgyűlés 42. 
jegyzőkönyvi számú határozatával a bányai egyházkerület-
nek a theologiai akadémiákon a tandíj eltörlésére vonat-
kozó indítványát hozzászólás végett az egyházkerületek-
hez terjesztette le. 

Az egyházkerületi közgyűlés a theol. akadémiákon 
a tandíj eltörléséhez hozzájárul. 

118. (Sz.J.) Felvétetett Beck G. Ede és társai, valamint 
a késmárki egyház négyrendbeli felebbezése az alábbiakban: 

a) Beck G. Ede felebbezése a késmárki lýceum 1912. 
évi augusztus 30-ikán tartott pártfogósági közgyűlésének 

9* 
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azon határozata ellen, mely az igazgatóválasztási köz-
gyűlést szeptember 20-ik napjára tűzi ki. 

A kerületi közgyűlés a tátraaljai egyházmegye 
elutasító határozatát helybenhagyja indokainál fogva, 
de azért is, mert időközben az 1912. szept. 20-ikára 
kitűzött és megejtett igazgatóválasztás egyházható-
ságilag történt megerősítése jogerőre emelkedett, mi-
által a határnap kitűzése elleni felebbezés amúgy is 
tárgytalanná vált. 

b) A késmárki egyházközség és Beck G. Ede és társai 
felebbezése a késmárki lýceum 1912. szeptember 20-ikán 
tartott pártfogósági közgyűlésének összes határozatai ellen. 

A kerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a 
tátraaljai egyházmegye a határozatokat megerősítette 
s annak indokait magáévá teszi, a felebbezést eluta-
sítja, a tátraaljai egyházmegye határozatát helyben-
hagyja. De elutasítandó volt a felebbezés azért is, 
mert az ugyanezen a pártfogósági közgyűlésen meg-
ejtett igazgatóválasztást megerősítő egyházmegyei tör-
vényszéki ítélet jogerőre emelkedett. 

c) Beck G. Ede és társai felebbezése a késmárki lýceum 
1912. évi november 6-ik napján tartott pártfogósági köz-
gyűlése összes határozatait fentartó 27— 1913. sz. egyház-
megyei közgyűlési határozat ellen. 

A kerületi közgyűlés a tátraaljai egyházmegye 
1913. július 23-ik napján 2 7 - 1 9 1 3 . sz. határozatát 
helybenhagyva, az egyházmegye határozata ellen be-
adott felebbezést elutasítja, az egyházmegye indokai 
alapján és azért, mert az említett pártfogósági köz-
gyűlésen megjelent, szavazati joggal bíró 62 tag közül 
csak 24 távozott el s a visszamaradt 38 tag egy-
hangúlag hozta határozatait. 

d) A késmárki ág. hitv. evang. egyházközség elnök-
ségének és Beck G. Ede késmárki lakosnak felebbezése 
a tátraaljai egyházmegyének 1913. évi július 23-ik napján 
tartott közgyűlésében 2 6 - 1 9 1 3 . sz. alatt hozott ama ha-
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tározata ellen, melylyel a késmárki egyházközség 1912. évi 
október 6-ik napján történt közgyűlésének az egyháztanács-
tagok számát tízzel szaporító határozatát megsemmisíti. 

A tátraaljai egyházmegye 1913. július 23-ik napján 
tartott közgyűlésében 26—1913. közgyűlési sz. alatt 
hozott határozata helybenhagyatik. 

Indokok: 
A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lýceum kor-

mányzatát ezidő szerint az 1908. évi szept. 12-ikén 
tartott egyházközségi közgyűlésen alkotott és az 1908. 
évi július 14—17. napjain tartott egyházkerületi köz-
gyűlés, valamint az!909.évi november 17 —20. napjain 
megtartott egyetemes közgyűlés által felsőbb hatósági-
lag jóváhagyott kormányzati rendtartás szabályozza, 
mely által az 1839. évi június 21-ik napján Késmárkon 
kelt, Amica elnevezés alatt ismeretes szerződés ha-
tályon kívül lett helyezve. 

A hivatkozott kormányzati rendtartás 2. §-ának 
1. pontja alapján a lyceumi pártfogósági közgyűlésen a 
késmárki egyházközség pártfogói jogait a presbitériuma 
által gyakorolja, mely presbitérium száma a kormány-
zati rendtartásban külön megállapítva nem lévén, nyilván 
következik, hogy a késmárki egyházközség a kor-
mányzati rendtartás megalkotása alkalmával csak annyi 
szavazattal kivánt a pártfogósági közgyűléseken részt-
venni, a hány tagból akkor a presbitérium állott. 

Kétségtelen tény, hogy a késmárki egyházközség 
egyháztanácsának már több évtized óta, tehát a kor-
mányzati rendtartás megalkotásakor is, 40-nél több 
tagja nem volt, minélfogva a régóta 40 tagban meg-
állapított és megválasztott egyháztanács tagjainak számát 
az egyházközség külön szabályrendelet megalkotása 
és felsőbb egyházhatósági jóváhagyás nélkül felemelni 
jogosítva nem volt. 

A késmárki egyházközség tehát akkor, a midőn 
az 1912. évi október 6-ikán tartott közgyűlésén egyház-
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tanács-tagjainak régi számát egyszerű indítványra, 
szabályrendelet megalkotása nélkül, 40-ről 50-re fel-
emelni határozta és az ekként felemelt 10 új egyház-
tanácstagnak választását, a hozott határozatnak előzetes 
felsőbb hatósági jóváhagyás nélkül az 1913. évi október 
20-ikára tűzött közgyűlés napirendjére kitűzte, alkot-
mányellenesen járt el, minélfogva úgy az 1912. évi 
okt. 6-ikán hozott határozatot, mint az 1912. évi okt. 
20-ikán megejtett választást megsemmisítő egyház-
megyei közgyűlési határozatot helybenhagyni kellett. 

119. (Z. L.) Tárgyaltatotí az árvái egyházmegye folyó 
évi aug. hó 11-ikén tartott közgyűlésének XXV-ik, vala-
mint a liptói egyházmegye folyó évi közgyűlésének 34-ik 
pontja, melyek értelmében az árvái egyházmegye annak 
kimondását kéri, hogy „a gimnáziumokban és tanítóképzők-
ben a tót nyelv és irodalom, mint rendes tantárgy tanít-
tassák és a tót nyelv művelése végett tanárok felügyelete 
alatt a tót anyanyelvű tanulók részére önképzőkörök fel-
állítása engedélyeztessék", a liptói egyházmegye pedig azt 
kéri, hogy „mondja ki határozatilag az egyházkerületi köz-
gyűlés s vigye is keresztül, hogy a mi evangelikus gimná-
ziumainkban a tót nyelv éppúgy, mint a német rendes 
tantárgy gyanánt taníttassák". 

Minthogy az 1883.évi XXX. t.-cz. 3. §-a s így állami 
törvény állapítja meg a gimnáziumok rendes tantárgyait, 
melyek között a tót nyelv nem foglal helyet s ezen tör-
vényes intézkedés a felekezeti középiskolákra is kihat, 
minthogy továbbá összes gimnáziumaink az államsegélyt 
élvezik s az állammal kötött szerződések értelmében az 
idézett törvényszakasz alapján készített állami tantervet 
követni tartoznak, minthogy tehát az indítványok azon 
része, hogy a tót nyelv felekezetünk gimnáziumaiban mint 
rendes tantárgy taníttassák, országos törvénybe és állami 
szerződésekbe ütközik; végül, minthogy az eperjesi tanító-
képző-intézetünk a tót nyelvet rendes tantárgyként tanítja 
s abból a tanulók vizsgázni is kötelesek, minthogy tehát 
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az indítványnak a tanítóképző-intézetre vonatkozó része 
tárgytalan; másrészt pedig, tekintve, hogy az ág. h. ev. gimná-
ziumok egyetemes rendtartása szerint (21. § c) pont) „körö-
ket alakítani csak a tanári testület beleegyezésével szabad" 
s ehhez képest bármely önképzőkör alakításának engedélye-
zésére a gimnáziumi tanári testület és nem az egyház-
kerületi közgyűlés van hivatva; a minthogy ezt a jogot 
felsőhatóságilag jóváhagyott helyi szabályrendeletek szerint 
a tanítóképző - intézetekre nézve is a tanári testületek 
gyakorolják: 

az egyházkerületi közgyűlés úgy az árvái, mint a liptói 
egyházmegyének indítványát a napirendről leveszi. 

120. (Sz.J.) Az árvái egyházmegye beterjeszti az 1913. 
évi augusztus 11-ikén tartott közgyűlésében elfogadott 
utasítását körlelkészei részére, szabályzat alakjában. Kéri 
a kerületi közgyűlés jóváhagyását. Ezzel kapcsolatosan 
tárgyaltatott a hegyaljai egyházmegye felterjesztése, mely 
szerint nevezett egyházmegye, tekintettel az új orsz. kép-
viselőválasztói törvény ama rendelkezésére, hogy az elemi 
iskolák VI. osztályának vizsgájára ezentúl vizsgabiztosok 
küldetnek ki s csakis az ezek által aláírt végbizonyítvány 
bir hatálylyal a választói jogosultság megállapításánál, el-
határozza, hogy a körlelkészek hatáskörét az egyházkerülettel 
kívánja megállapíttatni és pedig a választói jogról szóló 
törvény említett intézkedésének figyelembevételével. 

Előadó javasolja, hogy tekintettel a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter egy kijelentésére, mely szerint a fenti 
törvénynek a felekezeti népiskolákra való alkalmazását 
szabályozandó, a felekezeteket meg fogja hallgatni, hatá-
rozza el a közgyűlés, hogy egyházi hatóságaink figyelmét 
felhívja ezen ügynek fontosságára és arra, hogy igyekezzenek 
azt alkotmányunk szellemében oly módon megoldani, hogy 
iskolai felügyelőkül, vagy pedig alkotandó iskolatanácsok 
tagjaivá az egyes egyházmegyék által törvényesen meg-
választott dékánok neveztessenek ki, kik azután hivatva 
lennének a végbizonyítványok aláírására és kiadására. 
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Javasolja továbbá az előadó, hogy az árvái egyházmegye 
felterjesztett utasítása, az észrevételek alapján leendő pótlás 
végett visszaadassék. 

A közgyűlés előadó javaslata értelmében határoz. 

121. (M. K) Az Evangelikus Tanítók és Tanárok 
Országos Egyesülete f. évi május hó 13. és 14. napján 
Szarvason tartott rendes évi közgyűléséből népiskolai szak-
osztálya útján azzal a kérelemmel járult egyházkerületünk-
höz, hogy mindazokban az egyházmegyékben, a hol még 
tanítóegyesület szervezve nincs, ezek az egyesületek mielőbb 
megalakíttassanak. Az egyházmegyék ebben az ügyben 
jelentéstételre szólíttatván fel, megállapíttatott, hogy egyház-
kerületünkben a brassói, hegyaljai, szepesi városi és a tátra-
aljai egyházmegyékben nincs szervezve ev. tanítóegyesület. 
A brassói egyházmegyében a beérkezett jelentés szerint 
ev. iskola nincsen s ez az oka, hogy tanítóegyesület sem 
alakulhatott. 

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy 
az ev. egyházmegyei tanítóegyesületek működését úgy 
a tanítóság, valamint az egyház érdekei szempontjá-
ból szükségesnek tartja, felhívni határozza a hegyaljai, 
szepesi városi és tátraaljai egyházmegyék elnökségét 
aziránt, hogy egyházmegyéjükben ev. tanítóegyesület 
megalakítása, a tisztikar megválasztása és az alap-
szabályok elkészítése czéljából — a tanítók megfelelő 
módon való összehívása útján — haladéktalanul tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket s eljárásuk eredmé-
nyéről a jövő évi kerületi közgyűlésnek tegyenek 
jelentést. 

122. (M. K) Az Evangelikus Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének elemi iskolai szakosztálya az egyesület-
nek Szarvason, f. évi május 13. és 14. napjain tartott köz-
gyűlése határozatából azzal a kérelemmel járult egyházkerü-
letünkhöz, hogy a tanítók egyházkormányzati képviselete, 
a tanítók fizetésrendezése, a kántori fizetés elkülönítése, 
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a kántori nyugdíjpótlék s végül a tanítói nyugdíjtörvény 
revíziója tárgyában kelt memorandumot egyházkerületünk 
magáévá téve, pártolólag terjessze fel az egyetemes köz-
gyűléshez és illetve a zsinati bizottsághoz. 

Az egyházkerületi közgyűlés a memorandumban 
foglalt jogos kérelmeket támogatja és a memorandumot 
az egyetemes közgyűléshez s illetve annak útján a 
zsinati bizottsághoz pártolólag felterjeszteni határozza. 

123. (K G.) A második napon hozott egyes határo-
zatoknak sürgős felterjesztése és kiadása folytatólag még 
egyes pontok közgyűlési hitelesítését teszi szükségessé. 

A közgyűlés a 35, 36. (21.), 37, 44 , 45 , 47 , 
52, 54, 55, 61, 62, 63, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 
80, 81, 87, 90, 95, 101, 106, 107, 109, 117, 118, 
122. pontok alatt letárgyalt ügyekről szóló jegyző-
könyvi pontokat, felolvasás után, hitelesíti. 

124. (M. K) Tárgyaltatott özv. Boross Jánosné felebbe-
zése a tiszavidéki egyházmegye folyó évi közgyűlésének 
17. jegyzőkönyvi pont alatt hozott ama határozata ellen, 
mely szerint a Bérczy Pál-féle alapítványi segélyt — felebbező 
kérelmének elutasításával — másoknak szavazta meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés, meggyőződést sze-
rezvén arról, hogy a tiszavidéki egyházmegye, mint 
alapítványi hatóság, a Bérczy Pál-féle segély kiosztá-
sánál úgy alakilag, mint érdemileg az alapítólevél 
rendelkezései szerint szabályosan járt el: a felebbezést 
elutasítja s a tiszavidéki egyházmegye határozatát 
jóváhagyja. 

125. (K G.) Glósz Dezső Murányhosszúrétre meg-
választott ev. lelkész nagykorúsításért folyamodik. 

Minthogy bemutatott működési bizonyítványai 
szerint 14 hónapra terjedő segédlelkészi működésé-
ben főnökeinek s két egyházának teljes megelégedé-
sét vívta ki, tekintettel arra, hogy az E. A. 65. §-a 
szerint a lelkészválasztáshoz megkívánt 24-éves életkor 
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betöltéséhez csak 8 és fél hónap hiányzik és a murány-
hosszúréti anyaegyházközségnek sürgős szüksége van 
vezetőre, a kerületi közgyűlés Glósz Dezsőnek a 
korengedélyt megadja. 

x 
/ 

126. (Z. L.) Tárgyaltatott Ujházy Iván bökii lakos, 
földbirtokosnak felebbezése a sárosi egyházmegye f. évi 
közgyűlése 54. sz. a. hozott határozatának őt az 1913. évre 
egyenes állami adójának 4 5 % - á t kitevő 495 kor. 55 fill. 
egyházi adónak megfizetésére kötelező része, valamint a 
visszamenőleg behajtani határozott 3065 kor. 65 fill. meg-
fizetése alól felmentését kimondó egyházmegyei rendel-
kezésnek az indokolása ellen. 

Beható tanácskozás után s a jogügyi bizottság 
javaslatának elfogadásával a közgyűlés — annak előre-
bocsátása mellett, hogy az egyházmegyei közgyűlés 
a törvénynek megfelelően állapította meg felebbező-
nek az állandó lakóhelyéül szolgált bökii ingatlanai 
után abosi egyháztagi minőségét, s ezért az egyház-
megyei közgyűlés szóbanforgó határozatának a meg-
semmisítő rendelkezéssel kapcsolatos vonatkozó indo-
kolását helybenhagyja; — a hivatkozott egyházmegyei 
határozatnak többi felebbezett részét részben, és pedig 
akképen változtatja meg, hogy Ujházy Ivánra az 
abosi egyházközség által az 1913. évre kivetett 495 kor. 
55 fill. egyházi adónak összegét 247 kor. 77 és 1/2 fill.-re 
leszállítja; egyébként ugyanazt a határozatot a szám-
vevőszék vonatkozó határozatából átvett megfelelő 
indokainál fogva helybenhagyja. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyébként tör-
vényszerűen és számszerűleg is helyesen kivetett adó 
összegét azért szállította le felére, mert felebbező idő-
közben az eperjesi ev. ref. egyház lelkészének hiva-
talos iratával igazolta, hogy az ág. hitv. evang. egyház 
kötelékéből kilépvén, áttért reformátusnak. 

Az 1895. évi XLIII. t.-cz. 24. és 25. §§ értel-
mében tehát őt, az 1913. évi április 29-ik napján 
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történt áttérését követő évnegyedtől kezdődő hatály-
lyal, a kivetett egyházi adó fizetésének kötelezettsége 
alól felmenteni kellett. És pedig azért az áttérését 
követő évnegyedtől kezdődő hatálylyal, mert áttérése 
a második adónegyedre esvén, akkor az 1913. év 
II. évnegyedére kötelezett fizetése már esedékessé vált. 

127. (Z. L.) Tárgyaltatott Újházy Iván bökii lakos, 
földbirtokosnak felebbezése a sárosi egyházmegye f évi 
közgyűlésének az abosi egyházközség templomtornya fel-
építhetése czéljából az egyenes adója 500 %-át kitevő 
5506 kor. 20 fill. összegnek megfizetésére kötelező 53. 
jkvi szám alatt foglalt határozata ellen. 

A közgyűlés élénk eszmecsere után elfogadta és 
határozattá emelte a jogügyi bizottságnak következő 
javaslatát, mely szerint a sárosi egyházmegye f. évi 
közgyűlése jegyzőkönyvének 53. számú határozatát, 
a mennyiben a felebbező terhére kivetett összeget az 
Egyh. Alk. 266. §-a alapján 5506 kor. 20 fillérben 
megállapította: az Egyh. Alk. 266. §-a utolsó bekez-
désének a további perorvoslatot kizáró rendelkezése 
folytán érintetlenül hagyja. 

Egyébként azonban a hivatkozott egyházmegyei 
határozatot feloldja, s nevezetesen a kérvényező részé-
ről közbevetett és vitássá tett ama kérdésnek meg-
állapítását, illetve elbírálását, vájjon a torony építését 
elvben elhatározott egyházközségi közgyűlés mikor 
tartatott s annak helye és ideje a kérvényezőt illetően 
is szabályszerűen kihirdettetett-e? 

Következéskép: vájjon kérvényező a kivetésnek 
az egyházmegyei közgyűlés által számszerűleg vég-
érvényesen megállapított összegével jogszerűen ter-
helhető-e vagy sem ? — az Egyh. Alk. 329. § d) pontja 
értelmében az egyházi törvénykezési eljárásra tartozó-
nak mondja ki. 

Egyúttal az Egyh. Alk. 395. § első és utolsó 
bekezdése alapján a kereset megindítására Újházy 
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Iván kérvényezőt utasítja, kimondván, hogy a mennyi-
ben nevezett a keresetet jelen határozat kézbesíté-
sétől számított három havi záros határidőn belül 
az illetékes egyházmegyei törvényszékhez be nem 
adná, úgy fog tekintetni, mint a ki a kivetés jogos-
ságát és alakilag is törvényszerüleg megtörténtét 
elismeri s ennek megfelelőleg az egyházmegyei köz-
gyűlés által az egyházmegyei számvevőszék vonat-
kozó határozatának helybenhagyásával s az összeg-
szerűség szempontjából a fentiekhez képest már 
jogerősen megállapított 5506 kor. 20 fill. összeg fel-
tétlenül végrehajtható leend. 

Ezen határozat hiteles kiadmánya az összes ér-
dekelteknek kikézbesítendő. 

128. (D. E.) Tárgyalás alá vétettek a gömöri egyház-
megye 2759. és 2760—1913. számú felterjesztései, melyek 
közül az elsőben azt kéri, hogy a kerületi pénztár által 
az 1908—1909. évi közigazgatási államsegély kiszolgál-
tatása alkalmával a Lubény terhére előírva volt közalapi 
járulék kiegyenlítésére visszatartott 185 kor. 18 fill. vissza-, 
illetőleg kiutaltassék; a másikban azt kéri, hogy az ugyan-
csak az 1908—1909. évi közigazgatási államsegély kiszol-
gáltatása alkalmával a Gömörpanyit, Lekenye és Melléte 
terhére előírva volt 1907. évi tűzkárbiztosítási díjak kiegyen-
lítésére a kerületi pénztár által visszatartott 124 korona 
15 fillér szintén kiutaltassék. 

A közgyűlés az első kérelmet teljesíti, mert az 
1903. évi iglói kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
86. pontja alatt hozott határozat a Lubény terhére 
előírt közalapi járulékot, mint tévését, töröltetni rendelte; 
miért is felhatalmazza a közgyűlés a püspököt, hogy 
az ezen czímen visszatartott 183 kor. 18 fillért a 
kerületi közaJapi tartalékalapból a gömöri egyház-
megyének vissza-, illetőleg kiutalja. 

A másik kérelmet illetőleg határozatilag kimondja, 
hogy miután az egyházkerület annak idején kötelezte 
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az összes egyházakat és azok tisztviselőit, hogy éghe-
tőségeiket a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél biz-
tosítsák akként, hogy a biztosítási díjakat a kerület 
szedi be az egyházmegyék útján és számolja el a 
biztosító-szövetkezettel, és miután biztosítási ajánla-
taikat Gömörpanyit, Lekenye és Melléte is beadták 
s a biztosítási díjak összege ezek alapján volt kiszá-
mítva terhükre: az a körülmény, hogy ezek az egy-
házak a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél a biztosítást 
drágának találva, más biztosító-társaságnál is kötöttek 
biztosítást, nem változtat azon a kötelezettségen, hogy 
a kerület által részükre kötött biztosítás díjait fizetni 
tartoztak. Ezeket a díjakat tehát tőlük a gömöri egyház-
megyének éppúgy be kellett volna szednie, mint a 
a többi egyházmegyétől beszedte. 

A mennyiben mégis ezen díjak fedezetére az 
egyházkerületi pénztár által a gömöri egyházmegye 
közigazgatási államsegélyéből levont megfelelő össze-
get nevezett egyházmegye pénztárának a közgyűlés 
ezennel vissza-, illetőleg kiutalja, kötelezi a gömöri 
egyházmegyét, hogy ügyésze útján a kerület részére 
nevezett egyházak befizetetlen biztosítási járulékait 
hajtsa be. 

129. (M. K) Tárgyaltatott a margonyai egyházközség 
felebbezése a sárosi egyházmegye f. évi rendes közgyűlé-
sének 60. jegyzőkönyvi szám alatt hozott ama határozata 
ellen, mely szerint a margonyai egyházközség, másfelől 
Grotkass Ernő margonyai lakos között 1912. okt. 13-ikán 
kötött s az egyházközség 1912. okt. 20-iki közgyűlésében 
elfogadott csereszerződést jóvá nem hagyja addig, a míg 
Grotkass Ernő a margonyai egyházközséggel szemben 
fennálló 100 kor. évi készpénz- és 6 öl tűzifa-deputatum 
állandó kiszolgáltatását nem biztosítja. 

A közgyűlés a margonyai egyházközség felebbe-
zésének helyt ad s a sárosi egyházmegye határozatá-
nak megváltoztatásával a margonyai egyházközség és 
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Grotkass Ernő között kötött és az egyházközség 
érdekeit kielégítő csereszerződést jóváhagyja; egyben 
azonban a margonyai egyházközséget a tanítói depu-
tatum állandó kiszolgáltatásának haladéktalan bizto-
sítására utasítja. 

130. (Z. L.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
112-ik pontjánál tárgyaltatott a liptói egyházmegye f. évi 
közgyűlésének 26. pontja, melyben annak kiemelése mellett, 
hogy a nevezett egyházmegye az 1912. évi közgyűlése 
40. pontjában foglalt felterjesztésének a mult évi kerületi 
közgyűlés jegyzőkönyve 112. pontja értelmében az egyház-
kerületi elnökség által adandó felvilágosítás alakjában történt 
elintézési módja a liptói egyházmegyét nem nyugtatja 
meg, mert az egyházker. elnökség szóbanforgó 3425/1913. 
sz. alatt kiadott felvilágosító irata, mely szerint „köznézetté 
domborodott ki" a mult évi kerületi közgyűlés 112. sz. 
határozatát illetően tartott bizottsági tanácskozáson, hogy 
„az 1911. évi 20. sz. kerületi közgyűlési határozat valódi 
értelmezése nem kiván változtatást az alsóbbfokú egyházi 
hatóságoknak a felsőbbfokú egyházi hatóságokkal való 
érintkezése a gyakorlatban kifejtett teljesen törvényes azon 
a módján, hogy a mennyiben az alsóbbfokú hatóság 
tanácskozási nyelve nem magyar, úgy ennek a felsőbb-
fokú hatósághoz felküldött hivatalos felterjesztésében a 
kisérőirat és a czím magyar nyelven küldetik, az eredetileg 
nem magyar nyelven kiállított okmányhoz pedig annak 
hiteles magyar fordítása csatoltatik. Ezen, ekként kiállítandó 
hivatalos iratok csoportjába sorozta az 1911. évi egyház-
kerületi közgyűlés a püspökre és egyházkerületi felügyelőre 
adandó közgyűlési szavazatokat magukban foglaló ok-
mányokat, leveleket, kivonatokat, felterjesztéseket is. De 
ismételjük, az alsóbbfokú hatóságoknak a felsőbbfokú ható-
ságokkal való érintkezése eddigi módján változtatást nem 
kezdeményezett s nem is létesített"; nézetük szerint az 
anyanyelvnek a felsőbb egyházi és iskolai hatóságokkal 
való törvényileg biztosított jogának nem elismerése, hanem 
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csorbítása. Kérik ezért az 1911. évi ker. gyűlés jegyző-
könyve 20. pontjában foglalt határozatnak hatályon kívül 
helyezését és pedig annyival is inkább, mert „az egyház-
kerületi elnökség felvilágosítása értelmében a bizottság 
nem létesített és nem kezdeményezett változtatást az alsóbb 
egyházi hatóságoknak a felsőbb hatóságokkal való érint-
kezésnek eddigi módján". 

A közgyűlés a kérelmet nem teljesíti s az 1911. 
évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 20. pontjában foglalt 
határozatot az egyházkerületi elnökség 3425/1910. sz. 
alatt küldött felvilágosító irata értelmében hatályában 
fentartja, mert az egyházkerületi közgyűlés 1911. évi 
közgyűlése 20. pontjában foglalt határozatát az 1868. 
évi XLIV. t.-cz. 15. §-a alapján törvényes hatáskörében, 
s a törvénynek megfelelően hozta meg, joga lévén 
a hivatkozott törvényhely világos kijelentése értelmé-
ben, mint „felsőbb" egyházi testületnek ahhoz, hogy 
„ügyvitelét" s az „egyházközségeivel való érintkezés 
nyelvét önmaga" állapíthassa meg. Az egyházkerületi 
elnökség felvilágosító irata pedig a szóbanforgó 20. 
jegyzőkönyvi pont meghozatalának alapjául szolgáló 
esetekből kiindulva, annak helyes s egyúttal a törvény-
nek is megfelelő magyarázatát adta. 

131. (M. K) Michalovics Lajosné, jolsvai tanító özve-
gyének állandó segélyezés iránti kérvénye; továbbá Voháner 
Dezső koll. tanítóképző-intézeti tanárnak fizetési előleg 
folyósítása iránti kérvénye 

érdemleges elintézés czéljából a pénzügyi bizottság-
nak kiadatik. 

132. (M. K) Tárgyaltatott a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úrnak 1913. május 8-ikán 37,046. sz. a. 
kelt leirata a dobsinai ev. egyház iskolaalapja cz. alapít-
vány alapítólevelének jóváhagyása tárgyában. 

A közgyűlés megállapítja, hogy az alap keletke-
zése, eredeti és állandóan fenntartott czélja szerint 



2 5 2 -

nem tekinthető egészen szabad egyházi alapítványi 
vagyonnak. A míg tehát egyrészről a miniszter által 
kivánt pótlás megfelel a vagyon keletkezése szerinti 
jellegének s így jogos, addig másrészről az elkülönített 
kezelés semmi nehézséget nem okozván, fenntartandó. 
Az ekként kiállított alapítólevélnek az egyházkerületi 
elnökség által való jóváhagyása s azután a minisz-
tériumhoz való felterjesztése határozatilag kimondatik. 

133. (K G.J Elnökség jelenti, hogy az eperjesi Koll. 
főgimnáziumának érdemes tanára, Ludmann Ottó, a jelen 
tanév kezdetével töltötte be rendes tanári működésének 
50-ik évfordulóját s erről a nevezetes jubileumról a Koll. 
október hó 4-ikén a tanévet megnyitó ünnepély keretében 
kiván megemlékezni. 

Az egyházkerület a jubiláns nemes pályafutását 
méltányló tiszteletadással és elismeréssel osztozik a Koll. 
és Ludmann Ottó örömében és az elnökséget megbízza, 
hogy az üdvözlésről gondoskodni szíveskedjék. 

134. (K G.J Előadó jelenti, hogy Nyárasdomb súlyo-
san beteg lelkésze, Augusztinovics Győző, nyugdíjaztatásá-
nak elintézéséig félévi szabadságot kér; mivel azonban az 
egyházközség lelkiellátás nélkül nem maradhat és a beteg 
lelkész által a lelkigondozásért, segédlelkész hiányában, a 
kisegítők díjazására felajánlott 250 kor. nem elegendő, oly 
módon kellene az egyházközségről gondoskodni, hogy 
Nyiregyházáról járna ki az egyházközség beleegyezésével 
havonkint egyszer vagy kétszer istentisztelet tartására és 
esetleg egyéb papi teendő végzésére az egyik vagy másik 
segédlelkész és a felmerülő költségek többletét a kerületi 
közalap fedezné. 

A közgyűlés felkéri a püspököt, hogy a nyáras-
dombi egyházközség lelkigondozásáról gondoskodni 
és a helyettesítő lelkészek költségeit, a mennyiben a 
250 koronából fedezhetők nem volnának, a kerületi 
közalapból kipótolni szíveskedjék. 
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135. (K G.) Materny Lajos debreczeni lelkész, tisza-
vidéki esperes, azon indokolással, hogy segédlelkészt a 
pályázat kiírása után sem kapott és a heti 17 óra vallás-
tanításról, a mely munkát maga nem végezhet, díjazott 
tanárok és tanítók segítségével, az irodai teendőkben való 
segédkezésről pedig irnok alkalmazásával kénytelen gon-
doskodni, arra kéri az egyházkerületet, hogy neki ezen 
kiadások fedezésére a 900 korona esperesi segédlelkész-
tartási összeget és az 500 kor. állami káplánkongruát a 
segédlelkészi állás üresedési idejére is kiutalni szíveskedjék. 

A közgyűlés a püspököt felhatalmazza, hogy 
Materny Lajos debreczeni lelkész, tiszavidéki esperes-
nek az 1400 kor. esperesi segédlelkésztartási összeget 
az üresedés idejére is kiutalja. 

136. (D. E.) Olvastatott a brassói egyházmegye f. évi 
közgyűléséből 35. jegyzőkönyvi pont alatt kelt felterjesz-
tése, a mely szerint négy falusi gyülekezete (Hosszúfalu, 
Csernátfalu, Türkös és Bácsfalu) részére egy hitoktató segéd-
lelkészi állás szervezését tartja kívánatosnak, de feltétlenül 
sürgősnek esperesi segédlelkészi állás szervezését, a segéd-
lelkészi kongrua terhére és az egyházkerület segélyezésével. 

A felterjesztés első részére vonatkozólag, a mennyi-
ben abban konkrét kívánalom nincs, a gyűlés nem 
határoz, egyébiránt is fedezetet e czélra nyújtani nem 
tudna; az esperesi segédlelkészi állást illetőleg pedig 
a közgyűlés a brassói főesperest a mult évi egyház-
kerületi jegyzőkönyv 65. pontja alatti határozatra 
utalja, a mely 1400 koronával lehetővé teszi minden 
esperes részére a segédlelkészi állás szervezését. 

137. (K G.J A közgyűlés tárgysorozata letárgyaltatván, 
egyházkerületi felügyelő hálás köszönetet mond a püspök-
nek a közgyűlés gondos és fárasztó előkészítéseért, a 
miskolczi egyházközség tagjainak, különösen pedig Csók 
György lelkésznek és Lichtenstein László felügyelőnek a 
szives vendéglátásért, a kerületi tisztviselőknek és a köz-

10 
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gyűlés tagjainak az eredményes munkáért; viszont a püspök 
maga és a kerület nevében hálás elismerését fejezi ki 
azért a páratlan kitartásért, meleg érdeklődésért, bölcs és 
tapintatos elnöklésért, a melylyel a kerületi felügyelő a 
tanácskozásokat vezette és- köszönetet mond a munka-
társaknak, a főespereseknek, igazgatóknak, a jegyzői karnak 
és a kerület mindazon tényezőinek, a kik az egyház 
javára lelkes odaadással munkálkodtak. Végül elnöklő 
püspök buzgó imában áldja a kegyelem Urát, a kinek 
nevében kezdtük és végeztük tanácskozásainkat, a ki velünk 
volt, van és lesz minden időben és áhítattal kéri, hogy 
munkánk Isten dicsőségét, az egyház javát, magyar hazánk 
boldogságát és a Krisztus eszméinek diadalát szolgálja 
minden időben. 

Ezzel a közgyűlés berekesztetett. 

Kelt mint fent. 

Jegyezték a jegyzők neveinek a tárgyak sorszámainál 
kitett kezdőbetűi szerint: 

Korbély Géza (K. G.) 
egyházkerületi egyházi főjegyző, 
egyszersmind e jkv szerkesztője. 

Kemény Lajos (K. L.) 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dr. Zelenka Lajos (Z. L.) 
egyházkerületi világi főjegyző. 

Dr. Mikler Károly (M. K.) 
egyházkerületi világi jegyző. 

Dómján Elek (D. E.) 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Szent-Ivány József (Sz. J.) 
egyházkerületi világi jegyző. 
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Hitelesítették a jegyzőkönyv 3-ik pontjában nyert 
megbízatásuknál fogva: 

Miskolczon, 1913. szeptember 29-ikén. 

Geduly Henrik, 
püspök. 

Materny Lajos. 

Csók György. 

Korbély Géza, 
egyházker. egyh. főjegyző. 

Dr. Mikler Károly, 
egyházker. vil. jegyző. 

Kemény Lajos, 
egyházker. egyh. jegyző. 

Szent-Ivány József, 
egyházker. vil. jegyző. 

Dómján Elek, 
egyházker. egyh. jegyző. 

Szent-Ivány József. 

Hronyecz József. 

Szent-Iványi Árpád, 
kerületi felügyelő. 

Radvány István. 

10* 
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MELLÉKLETEK. 

F. melléklet a jegyzőkönyv 4. pontjához. 

Részvétirat a dunáninneni ev. egyházkerülethez. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerület! 
Tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületünk 1913. szept. 

17—18. napjain Miskolczon tartott közgyűlése, a püspöki 
jelentéssel kapcsolatban, mély megilletődéssel gyászolta a 
dunáninneni ág. hitv. evang. kerület évtizedeken át kiváló 
szolgálatokat teljesített felügyelőjének, Laszkáry Gyulának 
elhunytát és e sorokban őszinte kegyelettel tolmácsolja 
részvétét. 

A régi vallásos idők hitbuzgó és az egyház szent 
ügyéért mindig síkraszállni kész őrállóját tiszteltük benne, 
a kit az Úr evangélikus egyházához való buzgó szerelem 
emésztett, akinek lelke a mult idők kincseinek őrizésével 
ápolta a jövendő jobb időkbe vetett hit reménységét, a 
kinek élete, hűsége és áldozatkészsége nemes példaadás 
volt, hogy az ő nyomdokait kövessük. Legyen áldott 
emléke mindenütt, a hol lelke fénye világosságot és meleg-
séget árasztott. Lelkes utódok járjanak azokon az utakon, 
a melyeken ő járt, Istent imádva, egyházát gazdagítva, hazáját 
szolgálva és az emberiség boldogságáért, előrehaladásáért 
lelkesedve. A vigasztalásnak sebeket kötöző Istene adjon 
megnyugvást a gyászolóknak és örök emlékezetben őrizze 
a megdicsőült, áldásos életét! 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel 
Nyíregyházán és Sajógömörön, 1913. szeptember 29-ikén 

Oeduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, Korbély Géza, 
püspök. egyházkerületi felügyelő. egyházker. főjegyző. 
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XII. melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

Részvétirat dr. Markó Sándor családjához. 
Tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületünk 1913. szept. 

17 — 18. napjain Miskolczon tartott közgyűlése megújuló 
fájdalommal áldozott a családdal közösen gyászolt, mind-
nyájunk által tisztelt és becsült hittestvérünk, dr. Markó 
Sándor időn és mulandóságon diadalmaskodó emlékének 
és igaz kegyelettel határozta el, hogy részvétével és sze-
retetével részt kér a család bánatából. 

Hét évvel ezelőtt nehéz szívvel búcsúztunk a jubiláns 
főjegyzőtől, a bölcs törvényalkotótól, az egész életét a 
legnemesebb eszmények és törekvések szolgálatára szentelt 
hű egyházmunkástól, a mikor az egyházi közpályáról, 
kerületünk legjobbjai közül visszavonult. De nem bocsá-
tottuk el közülünk. Mint a puritán kötelességteljesítés, mint 
a reformátorok lelkével áthatott hithűség megtestesítője járt 
előttünk, munkás élete emlékével buzdítva, lelkesítve a vele 
szellemben és törekvésben szövetséget kötött egyházépítőket. 
Nem bocsátjuk el halála után sem. A kik vallásukban, 
egyházukért, hazájukért, családjukért való önfeláldozásuk-
ban megtalálták az eget, sohasem hagyják el a földet. Lelkük, 
életük követőiknek, alkotásuk mindazoknak öröksége, a kik 
annak javaival élnek. Megdicsőült hittestvérünk Pantheonja 
is örökké fennmarad kerületünk és a család történetében. 
A közös fájdalom szívből jövő, igaz és őszinte érzésével 
kérjük az egek Urát, erősítse és vigasztalja meg a búsongó 
család minden egyes tagjának szívét s megdicsőült test-
vérünk emlékét tegye áldottá és élő, ható szellemi erővé 
közöttünk örökön örökké. 

Igaz részvétünk, testvéries együttérzésünk tolmácsolása 
mellett fogadják a tisztelt családtagok kiváló tiszteletünk 
őszinte nyilvánítását. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és meg-
bízásából : 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1913. szeptember 29-ikén 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, Korbély Géza, 
püspök. egyházkerületi felügyelő. egyházker. főjegyző. 
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XII . melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

Részvétirat gróf Széchenyi Aladárhoz. 
Nagyméltóságú Gróf úr! Kegyelmes urunk! 
A tiszai ág. liitv. ev. egyházkerület, a melynek igen sok 

egyháza élvezte a haló poraiban is áldott, nagylelkű jóltevő-
nek, gróf Andrássy Dénesnek bőkezű támogatását, 1913. 
szept. 17-18. napjain Miskolczon tartott közgyűlésében mély 
megilletődéssel és igaz hálával örökítette meg jegyzőkönyve 

lapjain a megdicsőültnek örök emlékezetben maradó áldozat-
készségét és e sorokban kegyelettel tolmácsolja szívből jövő 
részvétét Nagyméltóságod és mélyen tisztelt családja előtt. 

Idők múlása mindent eltemet, de a nagy lelkek és 
a szerető szívek győznek az időn, az enyészeten, azok-
nak életútja a halhatatlanság világába vezet. A Szentírás 
szerint: a ki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten 
abban. A szeretetben királyi gazdagságot hordott a meg-
dicsőült szívében és királyi gazdagságot osztott szét az 
anyagi javakban egyházak, iskolák, a művelődés és sze-
retet intézményei és a könnyhullató szegények között. 
Élete az Isten és az emberek iránti szeretetben s a kereszt-
hordozók iránti könyörületben messze világító fény volt 
az emberek között. Már földi utain közel volt az éghez, 
mert azé a halhatatlanság, a ki mások boldogítására szenteli 

/ 

életét. Ott van most Istennél. Elete el van rejtve a Krisztus-
r 

sal együtt az Istenben. Áhítattal őrizzük az emlékezetben 
szerető szívének és minden szépért, jóért hevülő lelkének 
bizonyságtételeit. Imádsággal keressük fel földi nyugvó-
helyét. Nemzedékről nemzedékre megújuló hálával virrasz-

f 

tunk síri álma felett. Áldjuk emlékét és vigasztalást kérünk 
az élet és halál Urától azoknak szívére, a kik búsongással 
emlegetik a megdicsőültet. 

Kegyeletes megemlékezésünk tolmácsolása mellett fo-
gadja Nméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítását. 

A tiszai ág. h. ev. egyházker. nevében és megbízásából: 
Nyíregyházán és Sajógömörön, 1913. szeptember 29-ikén 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, Korbély Géza, 
püspök. egyházkerületi felügyelő. egyházker. főjegyző. 
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IV. melléklet a jegyzőkönyv 4. pontjához. 

Üdvözlőirat Székely Gyulához. 
Nagytiszteletű kiérd. Főesperes úr! 
Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületünk 1913. szeptember 

17 - 18. napjain Miskolczon tartott közgyűlése, a püspök 
jelentéséből a veszteség érzésével vett tudomást arról, hogy 
Nagytiszteletűséged évtizedekre terjedő hűséges krisztusi 
szolgálat után nyugalomba vonul s ugyanakkor lelkes 
örömmel fogadta a kedves hírt, hogy egyházmegyéje szere-
tettel koronázta meg és tüntette ki a tiszteletbeli főesperesi 
czímmel és testvéries érzéssel határozta el üdvözlését. 

A ki segítségül hívja az Urat, azt hosszú élettel elégíti 
meg. Szeretettel kívánjuk, hogy a mikor végigszárnyal 
lelke a megfutott, a könnyel és verejtékkel megtermékenyített, 
a babérokkal és hervadt virágokkal behintett, az imádsággal 
és munkássággal megszentelt hosszú életúton és össze-
gyűjti és aratási koronába fonja az emlékezet kalászait, 
békességgel merengjen azok felett, a rnik elmultak, öröm-
mel élvezze a nyugalomban, a mik megmaradtak és remény-
séggel várja, a mik következendők. Csak az idő mult el, 
de annak értéke alkotásaiban és lelkében, egyházközsége 
és egyházmegyéje történetében, szerettei és tisztelői hűséges 
ragaszkodásában és Istennek kifogyhatatlan kegyelmében 
megmaradt. Csak az élet külső képe változott meg, az 
élet nyarának gyümölcstermő heve elszállt, arató őszre 
változott az idő, de az aratás Ura most is azt mondja, 
a mit Nagytiszteletűséged munkája között igen sokszor 
mondott: „Jól vagyon, hű szolgám". Az alkonyodó nap-
nak is megvan a maga világossága, melegsége. Életalkonyán 
csendes megelégedést és boldogságot kívánunk a meleg 
szívben, az élettapasztalatok bölcseségében fényt árasztó 
lélekben. Szívünkből nem bocsátjuk el. Bárhová vezeti az 
Úr, szeretetünk és áldásunk kiséri. 

Testvéri szeretettel vagyunk igaz tisztelői: 
A tiszai ág. h. ev. egyházker. nevében és megbízásából: 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1913. szeptember 29-ikén 
Geduly Henrik, Szent-lványi Árpád, Korbély Géza, 

püspök. egyházkerületi felügyelő. egyházker. főjegyző. 
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XII. melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

Üdvözlőirat dr. Baksay Sándor püspökhöz. 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök úr! 
Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületünk 1913. szeptember 

17—18. napjain Miskolczon tartott közgyűlése nagyra-
becsülő szeretettel határozta el, hogy Méltóságodat a 
Ferencz József-rend nagykeresztjével történt kitüntetése 
alkalmából igaz tisztelettel és szívből jövő áldáskivánással 
üdvözli. 

Az élet utain Isten vezeti a magasságba kiválasztottad, 
Ó rendeli a prótétákat és azok munkakörét, O határozza 
meg a szolgálat terhét és értékét, O ígéri a hűséges ön-
feláldozás után az örökélet koronáját. Minden hű lélek 
az Isten dicsőségének fénysugaraiban ragyog. De lélek-
emelő, ha az égi és a földi jutalom, az elrejtett isteni 
áldás és a látható emberi elismerés találkozik és a nemzet 
koszorús prófétáit és a protestáns egyház igehirdető és 
vallási és nemzeti szolgálatot teljesítő vezéreit a királyi 
kegy és méltánylás veszi körül. Méltóságod gazdag, mert 
lelke kincseivel, életmunkája maradandó értékeivel gazdagí-
totta nemzetünk irodalmát s egyházának szellemvilágát. 

f 

Áhítattal kérjük az egek Urát, hogy legyen gazdag Méltó-
ságod az élet külső boldogságában is. Felhő ne borongjon 
útja felett, bánat ne szálljon le szívére, csalódás tövise ne 
vérezze lelkét. A mit prófétai merengésében áldásul kér 
nemzete és egyháza jövendőjére, adja meg az Isten. A 
szálló időben örök lakozása legyen szívében az Isten 
áldásának, az emberek szeretetének. 

Testvéries szeretettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület nevében és megbízásából: 

Nyíregyházán és Sajógömörön, 1913. szeptember 29-ikén 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, Korbély Géza, 
püspök. egyházkerületi felügyelő. egyházker. főjegyző. 



- 2 6 1 -

XII. melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

Üdvözlőirat a dunáninneni ev. egyházkerülethez. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerület! 
Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületünk 1913. szeptember 

17—18. napjain Nyíregyházán tartott közgyűlése öröm-
ben, búban együttérezve a testvér egyházkerülettel, lelkes 
örömmel határozta el, hogy a nagy őrváltáskor, a dunán-
inneni egyházkerület új vezérét, méltóságos Beniczky Árpád 
urat egyházkerületével együtt igaz tisztelettel és szives áldás-
kivánással üdvözli. 

Egyházcsaládunkban nagy szellemi örökségek őrizője, 
a nemzeti és vallási szent eszmék őrállója mindenki, a kit 
szolgálatra hív az Úr és a hittestvérek bizalma. Jól esik 
lelkünknek, hogy a kormányzói tisztet olyan érdemes fel-
ügyelőre bízta az egyházkerület, a ki családja és a maga 
múltjának hűséggel őrzött tradiczióival, egyháza és a maga 
hitének erős meggyőződésével, a jelen idők nagy feladatai-
nak megértésével és a jövendőért küzdésre és áldozatra 
kész, hevülő lélekkel veszi át a vezetést. Igaz szeretettel 
kívánjuk, hogy a hazafias és egyházias törekvések diadalt 
biztosítsanak a vezérnek és virágzást az egyházkerületnek. 
Istennek áldása nyugodjék az egyházvezér életén és az 
egyházkerület anyagi és szellemi előrehaladásán. 

Testvéries üdvözlettel és hazafias tisztelettel vagyunk 
Nyíregyházán és Sajógömörön, 1913. szeptember 29-ikén 

Geduly Henrik, Szent-Iványi Árpád, Korbély Géza, 
püspök. egyházkerületi felügyelő, egyházker. főjegyző. 
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VII. melléklet a jegyzőkönyv 53. pontjához. 

Zárszámadás összevont kimutatása 1912. évről. 

Bevétel: 
I. Közigazgatási pénztár: Egyes 

Tőkemaradvány 1911. évről .. 14,562 68 
Összes alapok és letétek kamat-

jövedelme 53,814-48 
Állami és vegyesekből 132,899 20 
Évi segélyekből 21,200*-
Évi fizetésekhez 2,400* — 

II. Tudományi pénztár: 
Egyetemtől és vegyesekből .. 33,386*17 

III. Theol. Otthontól 5,67650 
IV. Tanítóképző pénztár: 

Beiratás- és vegyesekből .. 23,999*77 
Kiadás: 

I. Közigazgatási pénztár: 
Tiszti fizetésekre 34,212* — 
Dologi kiadásokra 3,186*39 
Útiköltségre 5,253*10 
Nyomda és vegyes 6,291*89 
Segélyekre 59,420*55 
Kamatokra 26,544*87 

II. Tudományi pénztár: 
Tiszti fizetésekre 47,619*97 
Vegyesekre 22,458*07 

111. Teol. Otthonra 12,351*74 
IV. Tanítóképző pénztár: 

Tiszti fizetésekre 39,375*20 
Segélyek és vegyesekre 20,893*18 
Baldácsy-alap: bevétel 

„ kiadás 
Év végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány.. 
Máday-alap: bevétel 

„ kiadás 
r 

Ev végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

Összes Tiszta vagyon 

287,938*80 

68,092*81 

126,220*93 

217,062*71 

277,606*96 10,331*84 
14,190*-
13,708*67 

481*33 
4,767*73 5,249 06 

307*72 
2 0 0 * -

107*72 
7.692*90 7,800*62 
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Egyes Összes Tiszta vagyon 
Czékus-alap: bevétel 59 04 
Mult évi vagyon maradvány .. 1,47696 1,536" — 
A.B.C.-alap: bevétel 46,16 
Mult évi vagyonmaradvány .. 1,154"41 1,200"57 
Német István-alap 6,565 68 
Csiz Tamás-alap 2,400" — 
Oömöry András-alap 800" — 
Zsedényi-alap : bevétel 1,704' — 

»/ n kiadás 1,700"-
Év végével maradvány 4" — 
Mult évi vagyonmaradvány .. 42,600"61 42,604"61 
Stenczel-Nendtvich-alap: bev. 745"34 

a v kiadás 372*67 
r 7-

Ev végével maradvány 372"67 
Mult évi vagyonmaradvány .. 16,563" 11 16,93578 

Kerületi nyugdíjintézet: 
Közös kamatjövedelemből .. .. 17,735 27 
Vegyesekből .. .. - 836"02 18,571 "29 
Nyugdíjas tagoknak 24,179 20 
Vegyes költségekre 3,19606 27,375"26 
Év végén túlkiadás 8,803"97 
Mult évi vagyonmaradvány .. 302,846" 14 294,04247 
Árvaházi pénztár: bevétel .. 15,324"05 

kiadás.. .. 18,87665 
r 

Ev végén túlkiadás 3,552 60 
Mult évi vagyonmaradvány .. 52,701 "28 49,148"68 
Távozó árvák letétje: bevétel 10874 
Mult évi vagyonmaradvány . 1,65045 1,758"89 
Egyetemes közalap: bevétel .. 13666 
Kölcsönből bevétel 3,000"- 3,136"66 

Kiadás 320"-
r 

Ev végén maradvány 2,81666 
Mult évi vagyonmaradvány .. 15,957"61 18,77447 
Egyetemes nyugdíjalap: bevétel 26,604"85 

kiadás.. 26,604"85 
Tanárok államsegélye: bevétel 66,720" — 

kiadás. 68,733"29 
Év végén túlkiadás 2,013"29 
Mult évi maradvány 1,01674 
Túlkiadás maradt 99655 
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Kapláni kongrua : mult évi Egyes 

maradvány 
Év végével kiadás 

Összes 

6 , 8 7 2 - 9 0 

8 , 6 7 2 - 9 0 

Tiszta vagyon 

„ „ túlkiadás 1 , 8 0 0 - -

Kongrua-államsegély: bevétel 
„ „ kiadás,. 

7 7 , 1 3 6 - 4 6 

7 6 , 7 1 9 - 8 3 4 1 6 6 3 

Theologiai letét: bevétel .. .. 
„ „ kiadás 

8 1 5 - 1 3 

7 3 0 - -

Év végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

8 5 - 1 3 

3 , 1 3 6 - 3 3 3 , 2 2 1 - 4 6 

Vegyes letét: bevétel 
„ „ kiadás 

1 6 8 - 4 0 

1 6 0 - -

Év végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

8 - 4 0 

4 , 2 1 0 - 5 6 4 , 2 1 8 9 6 

Egyházker. közalap: bevétel.. 
„ „ kiadás .. 

7 , 2 3 5 - 0 8 

7 , 7 4 1 - 3 5 

Év végén túlkiadás 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

5 0 6 - 2 7 

4 , 1 3 7 9 3 3 , 6 3 1 - 6 6 

Államtól kongruális letét .. .. 
Tüzbiztosítási letét: bevétel .. 

„ „ kiadás .. 
2 1 , 1 8 0 - 1 0 

2 1 , 0 0 2 - 1 3 

3 , 0 0 0 - -

f 
Ev végével maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

1 7 7 - 9 7 

2 , 0 5 2 - 7 4 2 , 2 3 0 - 7 1 

Törvényszéki letét: bevétel 
„ „ kiadás.. .. 

1 8 2 -

9 1 - -
ŕ 

Ev végén maradvány 
Mult évi vagyonhiány 

9 1 -

4 8 1 - 6 3 

Hiány 3 9 0 6 3 

Feketehegyi imaház letét: bevétel 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

2 3 4 1 5 

6 , 8 3 0 0 5 

f 
Ev végéig kiadva 

7 , 0 6 4 2 0 

5 , 4 0 0 - - 1 , 6 6 4 - 2 0 

Budaméri templom-alap letét: 
bevétel 

Mult évi tőkemaradvány .. .. 
4 7 9 9 0 

5 0 6 - 7 0 
ŕ 
Ev végéig kiadva 9 8 6 6 0 

Theol. Otthon letét: bevétel .. 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

2 3 4 1 9 

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

Reformáczió-emlékalap : bev. 
Mult évi vagyonmaradvány .. 

8 7 4 - 6 4 

4 1 8 ' — 1 , 2 9 2 6 4 
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Egyes 
Adócsökkentési alap letét: bev. 

» „ ,, kiadás 
Vértanú-füzetek letét: készlet 

és hátralék .. . .. .. 
Chorálkönyv-letét: készlet. .. 
Latinák Rudolf-alapítvány: 
Eperjesi jogakadémiának .. .. 50,000' — 
Eperjesi theologiának 25,000* — 
Rozsnyói árvaháznak 5,000' — 
Egyházkerületnek 22,51990 
Haskó György hagyománya 

Összes 
156,491*-
156,491*-

Tiszta vagyon 

„ „ kiadás 
Év végén maradvány 
Mult évi vagyonmaradvány 
Nyomtatványok letétje 
Postatakarékpénztárnál .. .. 

1,047-10 
1,052' 

Törvényszéki letétnél hiány 
Vagyon 1912. decz. 31-ikér 
Előző év végén vagyon volt 
Vagyonapadás 

1,588-19 
1,045-21 

160-73 
884-48 
171-92 

Összesen 1 

1 

102,51990 
31,10412 

1,588-19 

1,056-40 
665*10 

3,005-45 
12,51186 

39063 
32,121-23 

1.065,391-14 
33,26991 

S z a p o r o d o t t a v a g y o n : 

Közigazgatási tartalékalapnál. 10,331-84 
Zsedényi-alapnál 4 - -
Stenczel-Nendtvich-alapnál 372-67 
Máday-alapnál 107-72 
Baldácsy-alapnál 48133 
Czékus-alapnál 59-04 
A. B. C.-alapnál 46-16 
Német István-alapnál 6,56568 
Csiz Tamás-alapnál 2,400 -
Gömöry András-alapnál 800- -
Távozó árvák-alapnál 108-74 
Tűzbiztosítási alapnál 177-97 



- 266 -

Apadt a v a g y o n : 

Egyes Összes 
Közigazgatási alapnál 10,565*68 
Tudományi alapnál  800*-
Tanítóképző-alapnál 800*-
Nyugdíjintézeti alapnál 8,803*97 
Árvaházi alapnál 3,55260 
Letét-alapoknál 13,370*72 
Gyámintézeti alapoknál 8,594*83 
Feketehegyi imaház-alapnál .. 5,165*85 
Budaméri templom-alapnál .. 506*70 
Postatakarékpénztárnál 2,564*71 54,725*06 
Egyenleg 33,269*91 

V a g y o n - ö s s z e s í t é s : 
Tiszta vagyon 

Közigazgatási pénztár tőkeszámlája 68,092*81 
tartalék „ 10,33184 

Tudományi pénztár tőkeszámlája \ 126,220*93 
Tanítóképző „ „ 217,06271 
Nyugdíj intézeti „ „ 294,042*17 
Árvaházi „ „ 49,148*68 
Baldácsy-alap tőkeszámlája 5,249*06 
Máday „ „ 7,800*62 
Czékus v d 1,536*-
A. B. C. „ „ 1,200*57 
Német István-alap „ 6,565*68 
Csiz Tamás „ d 2,400 -
Gömöry András-alap „ 800* — 
Zsedényi-alap „ 42,604*61 
Stenczel-Nendtvich-alap tőkeszámlája 16,935*78 
Távozó árvák-alap tőkeszámlája 1,758*89 
Letéti-alapok „ 39,846*50 
Feketehegyi imaház-alap tőkeszámlája 1,664*20 
Tűzbiztosítási alap tőkeszámlája 2,230*71 
Latinák-féle „ „ 102,519*90 
Haskó-féle „ „ 31,104*12 
Postatakarékpénztárnál 3,005*45 

Összesen 1.032,121*23 
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Ezen vagyon el van he lyezve: 

Alapító-levelekben 3,620"-
Értékpapirokban 308,934"-
Pénzintézeti betétekben 88,516"86 
Kötvényekben 402,951 96 804,02282 
Ingatlanokban 193,20239 
Ingóságokban 13,45470 206,657"09 
Kamatok : alapító-leveleknél , 68"30 

„ kötvényeknél 6,183"65 
„ értékpapíroknál 1,078'18 

nyugdíjnál 1,455-40 8,785"53 
Járulék: nyugdíjas tagok 2,612" — 

tűzbiztosítás 373 19 2,985" 19 
Folyó-számla: árvaháznál 1,603"97 

„ tanítóképzőnél 56196 
Theol. Otthonnál .. .. 952"29 

,, tisztviselőknél 1,140" — 
„ vértanú-füzetek 1,047" 10 
„ zenekönyvek 1,052" — 
„ nyomtatványok 216'36 

állami hátralék 2,796"55 9,370"13 
Készpénz kézi-pénztárban 30037 

Összes vagyon: 1.032,121 23 

Összeállította és kiadta Bányai Béla ker. pénztáros. 

Ezen számadásnak részletei az 1913. évi III. körlevél-füzet-
ben már közölve lévén, itt csak az egyes pénztárak és alapok 
főbb tételei vannak kimutatva. 

Oeduly Henrik, 
püspök. 
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XII . melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület költségelőirányzata 
1914. évre. 

Bevéte l . 

K ö z i g a z g a t á s i pénz tár : 

Összes1 kamatjövedelemből 55,000' — 
Állampénztárból kerületi 68,500'-

„ brassói egyházm 1,378' — 
Egyetemes pénztárból 55,000' — 
Kápláni kongruából 500' — 
Közös költségre nyugdíjpénztárból.. .. 2,500 — 

„ „ árvaházi pénztárból .. 580' — 
Érettségi vizsgadíjakból 400' — 
Baldáesy-alapból úti 1 0 0 ' - 183,958'-

S e g é l y e k : 

Egyet, közalapból: jogakadémiának .. 2,000' — 
theologiának 3,400' — 
tanítóképzőnek .. .. 1,600' — 
kerületi I. iskolának 4,500' — 
vallástanítók, sze-

gény egyházak és 
missióknak 9,700' — 

Püspök mellé ren-
delt missiói lel-
kész fizetésére.. .. 2 ,400 ' - 23,600'-

T u d o m á n y i p é n z t á r : 

Egyet, nyugdíjra theol. tanároktól .. .. 648' — 
Egyet, pénztárból theol. akad. sz 14,300' — 
Theol. letétből 3 0 0 ' -
Éles Henrik hagyatéka kamataiból.. .. 2,000 - 17,248'-

T h e o l . O t t h o n : 
Lakásdíjban 3 ,500 ' -
Leopoldiánumtól 200' — 
Szent-Ivány Árpád-alap kamata 1 6 0 ' - 3 ,860. -
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Tan í tóképző p é n z t á r : 

Tandíj, beiratási díj és lakásdíj 5,500 
Tanárok nyugdíjára 500 
Eperjesi II. egyháztól gyakorlóiskolára 200 
Államtól fizetéskiegészítésre 15,800 
Telekbérben 140 
Tűzkárletétből 80 
Éles Henrik hagyatéka kamataiból.. .. 2,000 
Vegyes 150 

Kiadás. 

K ö z i g a z g a t á s : 

Püspöknek: tiszteletdíj 
irodaátalán.y 
úti átalány 
kerületenkívüli úti • 
reprezentácziós költségre.. 

Kerületi irodavezetőnek 
másodlelkésznek 
püsp. irodai miss. lelkésznek 
máramarosi missonáriusnak .. 
szabolcsi missionáriusnak .. .. 
pénztárosnak 
ellenőr-könyvelőnek 
pénztári segédnek 
számvevőnek 
p. ü. b. jegyzőknek 
főjegyzőnek 
jegyzőknek 
levéltárosnak 

Iroda é s v e g y e s : 

Irodai bérek 1,100" 
Püspöki iroda dologi kiadásai (iroda-

átalány, lásd fentebb, 1200 kor.). 
Fűtésre, világításra és i , 

I i i l )* 
Szolgának lakásbérrel átalány f ' 
Betörés elleni biztosításra 34" 
Pénztári iroda eszközeire 150" 
Posta és postatakarékpénztár 300" 
Kamat Kollégiumnak 184" 
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Kamatjövedelemből 27,500*-
Útiköltségekre 5,000 -
Egyházlátogatási költségre 1,200 -

N y o m d a é s v e g y e s : 

Egyházkerületi sajtóirodának 250* — 
Körlevelek, ker. jegyzőkönyvek és stat. 2,500*-
Irodai munkálatra 200* — 
Egyetemes nyugdíjra 700* — 
Püspök szabad rendelkezésére 500 — 

Évi s e g é l y e k : 

Államsegélyből: brassói egyhm.-nek .. 1,378* — 
eperjesi jogakad.-nak 2,800* — 
rozsnyói ker. leányisk. 3,000* — 
Luther-Társaságnak .. 600* — 

Egyet, közalapból: eperjesi jogakad.-nak 2,000* — 
kerületi leányisk.-nak 4,500* — 
miss.-nak és vallástan. 10,000* — 
egyházmegyéknek .. 25,700* — 
egyházm. s.-lelk.-nek 9,000* — 

Vegyesekre 300*- 133,466* 

T u d o m á n y i p é n z t á r : 

Tisztifizetésre: Csengeynek 6,800* — 
Draskóczynak 6,400 -
Mayernek 6,800*-
Szláviknak 6,800*-
Deáknak 3,200*-
Obálnak 3,200*-
tótnyelv-tanításért 300* — 
dékánnak 800*-
énektanításért 300* — 

Könyvtár felszerelésére egyszersmindenk. 2,000* — 
Könyvtárra 800* — 
Belmissió és Önképzőkörnek 100* — 
Egyetemes nyugdíj tanárokért 1,752* — 
Pozsonyi theológiának 500* — 
Egyetemes theol. szervezetre 6,073* — 
Tápdai segélyre 1,000* — 
Prónay-alap kamata rozsnyói főgimn. 182* — 
Kollégiumnak közös kiadásra 1,207* — 
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Dékáni iroda 20Ö'-
Jogakadémiának Latinák-kamat 2 ,000 ' -
Kerületi leányiskolának 2 ,000 ' - 52,794 ' -

T h e o l . O t t h o n : 

Otthon telekbére 1 , 2 0 0 -
Fűtés, világítás és rendbentartásra .. .. 6 ,500 ' -
Ingatlanba fektetett kamat nyilvántart. 3 ,985 ' - 11,685'-

T a n í t ó k é p z ő p é n z t á r : 

Tisztifizetésre: Bartusnak 2,720' — 
Bechtnek 3 ,600 ' -
Gamaufnak 4,720' — 
Gerhardnak 6 , 6 8 0 -
Kapinak 6 ,880 ' -
Líptainak 1,600'-
Molitornak 3 ,600 ' -
Vohánernek 3 ,600 ' -
Reményiknek 3,960' — 

„ kántori t.-díj 2 0 0 ' -
Tornatanításért 800 — 
Kézimunkatanításért .. 280' — 
Igazgatói tiszteletdíj .. 600' — 
Felügyelő-tanárnak .. 200' — 
Beteg tanárok helyettes. 2,133'34 
Új tanárnak szept, decz. 906 66 

Országos nyugdíjra tanárok után .. .. 1,840' — 
Eperjesi I. egyháznak bérletért 1,000' — 
Berendezés és felszerelésre 4,000' — 
Tanári könyvtárra 400' — 
Igazgatói iroda 200' — 
Tápdai segélyre 2,800' — 
Dologi kiadás bérelt tantermekre .. .. 400' — 
Házszámlán iparos munkálatért 1,600' — 
Kollégiumnak közös kiadásra 2,037' — 
Gyakorló-iskola 150' — 
Lakbérre, internátus 2,700' — 
Lakbér Eperjes I. egyháznak 500' — 

II. „ .. 2 5 0 ' -
Fűtés, világítás és szolgálatra 1,200' — 
Tornacsarnok fűtésére 150 — 
Vízdíj 7 0 ' -

u* 
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Adó 
Képesítő-vizsgadíjakra 
Ingatlanba fekt. tőke után kamatnyilv. 
Torna- és vívóegyesületnek játéktérért 
Vegyesekre 
Felügyelő-tanár szobájának befend 

Túlkiadás 

3 0 -
500 -

1,663--
5 0 ' -

300' — 
3 0 0 ' - 64.620'-

263,145' 
10.109' 

Mely összeg a tartalékalapból nyer fedezetet. 

Bevétel. 
Központi járulék 
Kamatból 

Báró B a l d á c s y - a l a p : Kiadás. 
15,000'-

2 0 0 -
Püspöknek .5,000 
Segélyekre 6,900 
Úti közig, pénzt 100 
Vegyes lelkészi szolg. 200 
Rendkívüli segélyre 3,000 

15.200'- 15.200'-

Kamatból 

Kamatból 

M á d a y - a l a p : 

312'— Ösztöndíjra 
Tőkéhez 

312 — 

C z é k u s - a l a p : 

61'— Tőkéhez 

300' 
1 2 ' 

312' 

6 1 ' -

Kamatból 

A. B. C. -a lap: 

4 8 ' - Tőkéhez 4 8 ' -

Kamatból 

N é m e t I s tván-a lap: 

262'— Ösztöndíjra 
Tőkéhez .. 

2 6 2 ' -

250' 
12' 

2 6 2 ' -

Kamatból 

Csíz T a m á s - a l a p : 

100— Ösztöndíjra 100' 

G ö m ö r y András -a lap: 
Kamatból 3 2 - Ösztöndíjra. . . . . . 3 2 -
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Z s e d é n y i - a l a p : 

Kamatból 1,704*- Jutalomdíjra 1,700 -
Tőkéhez 4* — 

S t e n c z e l - N e n d t v i c h a l a p : 

Kamatjövedelemből 762*— Püspöknek fele .. .. 381*-
Tőkéhez 381*-

762 - 762*-

Á l l a m s e g é l y e k : 

Ali.-pénztárból által. 68,500* 
„ brassói 1,378* 

Egyet, pénztárból .. 55,000* 
Hiány fedezetére tar-
talékalapból 10,109* 

134,987*-

Brassói egyhm.-nek 1,378* 
Luther-Társaságnak 600* 
Eperjesi jogakad.-nak 2,800* 
Ker. leányisk.-nak .. 3,000* 

Egyházmegyéknek: 
Árva 1,350 
Brassó 1,700 
Gömör 4,150 
Hegyalja 2,250 
Kishont 2,300 
Liptó 2,750 
Sáros 2,650 
Szepes 3,000 
Tátraalja 2,100 
Tiszavidék 3,450*- 25,700*-
Egyházm. segédlelk.-

nek 10 egyházm. .. 9,000*-
Közig., Tudományi, 
Theol. Otthon és 
T.-képző pénzt.-nak 92,509* — 

134,987*-

Bányai Béla, 
ker. pénztáros. 
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Egyházkerületi árvaház: 
1. Tiszti- és cseléd- 1. Közös kamatjöv... 4,000 -

fizetésre 2 ,600 ' - 2. Tagsági járulék .. 5 0 0 - -
2. Internátus 13,000 - 3. Pártoló-tagok .. .. 1,600--
3. Ház-számlán .. .. 1,000 - 4. Iskolai gyűjtések 800 - -
4. Nyomdaköltség .. 200 - - 5. Offertorium 500 - -
5. Adó- és ny.-díj í 11. 1 5 0 - 6. Házi bevétel (tar-
6. Leltár-kiegészítés tásdíjak) 5,500--

és javítás 5 0 0 - - 7. Vegyesekből .. .. — - — 

7. Ingat.-ba fektetett Egyenleg, mint 
tőke után kamat .. 1,620 - hiány 7,300 -

8. Közös költség .. .. 585*-
9. Vegyes és kamat-

megtérítés 545 - -
20,200 - 20,200--



IX. melléklet a jegyzőkönyv 47. pontjához. 

A tiszai á g o s t a i hitv. evang . e g y h á z k e r ü l e t k imutatása a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 
az 1912 — 13-ik i sko la i é v b e n . 

Az egyházmegye 
T a n k ö t e l e s g y e r m e k v o l t 

6 — 12 éves 1 3 - 1 5 éves 6 — 15 éves 
hívei-

6 — 12 éves 1 3 - 1 5 éves 6 — 15 éves 

n e v e nek 
száma fiú ieány összesen fiú leány összesen fiú leány összesen 

ŕ 

Arva 
Brassó 
Gömör ... 
Hegyalja ... 
Kishont 
Liptó 
Sáros 
Szepesi városi ... 
Tátraalja 
Tiszavidék 

5441 
20844 
38951 
13825 
18303 
29550 
14990 
17061 
10526 
24605 

334 
1107 
2348 

787 
1033 
1829 
971 

1060 
628 

1597 

334 
1025 
2333 

778 
998 

1899 
982 

1042 
646 

1486 

668 
2132 
4681 
1565 
2031 
3728 
1953 
2102 
1274 
3083 

123 
402 

1004 
324 
401 
819 
407 
418 
306 
908 

144 
372 
898 
264 
448 
818 
378 
348 
283 
601 

267 
774 

1902 
588 
849 

1637 
785 
766 
589 

1509 

457 
1509 
3351 
1111 
1434 
2648 
1381 
1478 
934 

2505 

471 
1397 
3231 
1042 
1446 
2717 
1362 
1390 
929 

2087 

928 
2906 
6582 
2153 
2880 
5365 
2743 
2868 
1863 
4592 

Főösszeg 194096 11694 11523 23217 5112 4554 9666 16808 16072 32880 



Az 

egyházmegye 

neve 

E z e k k ö z ü l i s k o l á b a j á r t 

Az 

egyházmegye 

neve 

helyben, a másvallású gyermekek 
kivételével, sa já t h e l y b e n v a g y b á r h o l Az 

egyházmegye 

neve 
elemi iskolában ism.- iskolában idegen elemi isk. idegen ism.-isk. felső v. polg. isk. magánint . középtanodában 

Az 

egyházmegye 

neve 
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sz
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y 
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Árva 
Brassó 
Gömör 
Hegyalja 
Kishont 
Liptó 
Sáros 
Szepesi városi .. 
Tátraalja 
Tiszavidék .. .. 

3 0 0 

1 4 5 6 

2 6 2 

9 2 2 

1 4 7 4 

5 7 7 

5 9 5 

5 8 3 

1 3 7 0 

2 8 6 

1 4 7 5 

2 4 5 

8 8 2 

1 5 5 6 

5 6 7 

5 3 2 

6 5 7 

1 2 9 8 

5 8 6 

2 9 3 1 

5 0 7 

1 8 0 4 

3 0 3 0 

1 1 4 4 

1 1 2 7 

1 2 4 0 

2 6 6 8 

1 0 1 

5 9 1 

9 6 

2 3 8 

4 1 9 

2 4 3 

1 4 0 

2 2 9 

4 7 0 

1 1 4 

5 4 7 

8 9 

3 0 1 

4 7 7 

2 1 8 

9 6 

2 1 7 

4 3 0 

2 1 5 

1 1 3 8 

1 8 5 

5 3 9 

8 9 6 

4 6 1 

2 3 6 

4 4 6 

9 0 0 

2 7 

1 0 1 4 

8 6 4 

4 7 6 

1 0 5 

2 4 3 

2 5 0 

4 0 7 

1 6 

1 8 3 

3 5 

9 5 0 

8 3 9 

4 9 2 

1 0 3 

2 2 9 

3 0 0 

4 3 1 

3 

1 5 1 

6 2 

1 9 6 4 

1 7 0 3 

9 6 8 

2 0 8 

4 7 2 

5 5 0 

8 3 8 

1 9 

3 3 4 

5 

2 9 4 

2 6 4 

7 5 

6 4 

5 9 

6 9 

1 4 1 

2 7 

2 2 3 

2 1 1 

2 6 7 

3 6 

3 4 

1 3 

8 0 

9 1 

1 4 

3 6 

5 

5 0 5 

5 3 1 

1 1 1 

9 8 

7 2 

1 4 9 

2 3 2 

4 1 

2 5 9 

9 

3 6 

6 5 

7 7 

7 

8 2 

4 

8 4 

3 1 

6 3 

2 6 

3 7 

6 5 

1 2 3 

8 

8 1 

3 7 

1 4 9 

5 2 

1 4 0 

3 5 

7 3 

1 3 0 

2 0 0 

1 5 

1 6 3 

4 1 

2 3 3 

8 3 

2 0 3 

4 5 

1 

4 

2 
0 

8 

5 

6 

1 2 

4 7 

8 

6 

1 0 

1 2 

3 

1 5 

3 6 

1 1 2 

7 

2 8 

6 4 

9 8 

2 7 

1 8 8 

1 

2 

5 0 

1 

3 

1 6 

3 6 

1 1 4 

7 

2 8 

6 4 

1 4 8 

2 7 

1 8 9 

Főösszeg 7 5 3 9 7 4 9 8 1 5 0 3 7 2 5 2 7 2 4 8 9 6 0 1 6 3 5 8 5 3 5 3 3 7 1 1 8 1 2 2 1 7 8 2 2 0 0 3 4 5 8 7 1 8 1 1 7 6 1 5 0 3 3 8 3 5 7 8 5 4 6 3 2 



Az 

egyházmegye 

neve 

A saját egyliázbeli 
iskolába járó 

Iskolába nem 
• / r 

jaro A helybeli elemi iskolába járt Félnapi 
mulasztások 

száma 

A szor-
galom-

idő 
tartama 

Az 

egyházmegye 

neve 

tankötelesek főösszege más ev. egyház-
községbeli tanuló 

másvallású 
tanuló 

Félnapi 
mulasztások 

száma 

A szor-
galom-

idő 
tartama 

Az 

egyházmegye 

neve 

fi
ú 

le
án

y 
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sz

e-
se

n 

fi
ú 

le
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y 

ös
sz

e-
se

n 
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p N O CTQ* S 
q 

o 
3 8 

hó
na

p 

10
 

hó
na

p 

Árva 
Brassó 
Oömör 
Hegyalja 
Kishont 
Liptó 
Sáros 
Szepesi városi .. 
Tátraalja 
Tiszavidék 

4 4 5 

1 3 5 9 

3 3 2 1 

1 0 9 8 

1 3 4 3 

2 3 0 5 

1 2 0 8 

1 4 7 8 

9 1 7 

2 4 9 7 

4 6 1 

1 1 9 9 

3 1 9 5 

9 9 5 

1 3 2 8 

2 3 5 6 

1 2 0 7 

1 3 7 1 

9 2 0 

2 0 6 8 

9 0 6 

2 5 5 8 

6 5 1 6 

2 0 9 3 

2 6 7 1 

4 6 6 1 

2 4 1 5 

2 8 4 9 

1 8 3 7 

4 5 6 5 

1 2 

1 5 0 

2 8 

1 3 

9 1 

3 4 3 

1 5 3 

1 7 

1 3 

1 0 

1 9 8 

3 8 

4 7 

1 1 8 

3 6 1 

1 7 5 

1 9 

9 

1 4 

2 2 

3 4 8 

6 6 

6 0 

2 0 9 

7 0 4 

3 2 8 

1 9 

2 6 

2 7 

2 

2 9 

2 

1 0 

7 3 

2 2 

2 2 

1 6 

8 

2 0 

4 

8 

5 4 

4 9 

2 3 

4 0 

1 1 

2 

4 9 

6 

1 8 

1 2 7 

7 1 

4 5 

5 6 

1 9 

8 

2 9 5 

9 2 

1 0 5 

3 5 

1 2 9 

1 8 0 

6 1 

3 9 2 

6 

3 0 9 

2 3 3 

1 2 1 

2 2 

2 7 6 

1 4 3 

1 8 3 

3 5 2 

1 4 

6 0 4 

3 2 5 

2 2 6 

5 7 

4 0 5 

3 2 3 

2 4 4 

7 4 4 

1 0 2 9 4 

2 8 6 9 6 

1 5 7 6 5 

2 4 1 6 3 

3 4 5 6 6 

1 7 6 7 5 

2 1 6 9 0 

1 3 1 6 7 

5 2 9 2 8 

3 6 6 4 

3 4 9 5 

6 2 0 

1 0 1 2 7 

1 6 0 8 4 

7 5 7 2 

1 7 7 9 

5 4 5 

4 0 9 7 

6 3 

2 

2 2 

1 3 

2 3 

7 

3 0 

9 

2 5 

1 1 

7 

1 6 

2 

2 4 

2 6 

Főösszeg 1 5 9 7 1 1 5 1 0 0 3 1 0 7 1 8 2 0 9 8 9 1 8 0 9 
• 

1 8 4 2 0 9 3 9 3 1 2 9 7 1 6 4 5 2 9 4 2 2 1 8 9 4 4 4 7 9 8 3 1 6 0 
-

1 2 0 
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Árva 9 — 9 — 7 2 9 9 1 2 14 159 9 82 9 91 200 357 1 — 

Brassó* 
Oömör 79 — 79 — 60 14 84 82 41 16 138 1252 85 252 83 1593 1652 2532 3 9 
Hegyalja 26 — 19 7 13 — 17 13 4 2 24 268 17 73 12 672 499 2246 — — 

Kishont 33 — 32 1 27 5 36 33 16 9 57 354 32 102 23 362 528 600 4 — 

Liptó 49 1 49 2 30 1 54 51 12 14 77 670 34 131 30 455 621 2358 2 — 

Sáros .. .. .. .. 31 1 31 1 24 4 34 27 3 2 49 382 30 102 25 350 565 1129 1 3 
Szepesi városi.. 41 1 41 — 19 • — 33 23 8 4 61 460 29 145 24 3728 1278 5446 — — 

Tátraalja 36 — 34 2 26 — 34 25 14 4 52 577 32 148 24 2885 868 6377 2 7 
Tiszavidék .. .. 58 2 " 57 3 54 1 56 42 1 6 134 1087 59 188 35 1330 262 1604 — 3 

Főösszeg 362 5 359 ,6} 260 27 357 305 100 59 606 5209 327 1223 265 11466 6673 22649 13 23 

* Az iskolák államiak. 



• 

Az i s k o l a s z ü k s é g l e t é t f e d e z i 

Az 

egyházmegye 
alapí tványi 
és ingat lan 

vagyon 
jövede lme 

a tőkepénz 
kama t j a 

t and í j 
egyházi községi állami egyéb 

összesen 
neve 

alapí tványi 
és ingat lan 

vagyon 
jövede lme 

a tőkepénz 
kama t j a 

s e g é 1 y 

k o r o n a é r t é k b e n 

Árva 2 3 3 2 3 7 — 1 4 4 3 5 9 7 2 3 5 0 3 3 3 0 1 9 7 1 0 

Brassó* — — — — — — — — 

Oömör 5 1 9 0 6 1 1 6 9 8 4 7 5 3 0 3 3 5 2 4 5 1 0 4 7 1 0 6 5 4 1 5 3 3 1 3 

Hegyalja 1 6 8 5 1 0 5 9 7 1 2 0 0 0 6 2 4 5 6 5 1 7 2 2 9 1 0 0 8 4 8 8 2 9 

Kishont 5 2 9 3 1 8 9 8 — 3 1 6 3 0 3 9 7 1 7 1 5 7 2 5 7 2 9 8 2 1 0 4 

Liptó 2 3 1 2 1 5 7 5 2 8 6 1 6 3 2 2 0 5 2 4 8 2 2 5 2 7 4 6 5 9 1 0 2 4 0 2 

Sáros 1 3 2 4 1 2 4 5 9 0 7 0 3 5 0 6 2 1 3 7 2 2 4 1 5 7 2 9 3 3 7 5 1 6 3 

Szepesi városi.. .. 2 9 7 6 2 3 8 2 3 9 1 6 2 2 8 2 9 2 2 2 7 0 1 4 5 1 7 7 7 6 6 9 6 6 6 

Tátraalja 4 9 9 9 3 2 2 9 7 7 7 3 4 3 7 6 1 1 8 9 1 2 1 1 8 5 6 9 9 6 8 9 8 3 4 

Tiszavidék 9 5 4 0 7 7 1 5 2 0 7 8 3 9 6 6 7 2 8 6 3 7 4 5 2 7 7 1 0 0 1 7 1 3 1 6 3 6 

Főösszeg 3 3 5 5 2 2 9 4 8 9 6 3 3 8 7 3 0 2 1 5 2 6 4 3 7 6 2 1 6 5 9 9 6 3 1 0 2 7 7 2 6 5 7 

* Az iskolák ál lamiak. 



Az i s k o l a k i a d á s a v o l t 

Az 

egyházmegye 

neve 

tanító-
fizetésre 

• 

építésre javításra felszerelésre 

egyebekre 
(tisztogatás, 

fűtés, biztosí tás 
stb.) 

szegény 
gyer-

mekekre 
összesen 

k o r o n a é r t é k b e n 
Árva 
Brassó* 
Qömör 
Hegyalja 
Kishont 
Liptó 
Sáros 
Szepesi városi.. .. 
Tátraalja 
Tiszavidék 

13786 

104756 
41539 
54783 
71488 

5972 
60321 
51507 
94545 

3500 

28709 
157 

21796 
16000 
38989 

1169 
21352 
16995 

892 

7889 
1234 
2448 
4061 
7995 
1736 
1193 
3686 

294 

3184 
1762 
409 

2417 
17020 

879 
.2949 

1944 

1228 

8399 
1629 
2244 
8415 
5180 
5383 

10994 
11429 

10 

376 
2508 

424 
21 

7 
178 

1839 
3037 

19710 

1 • ~~ 
153313 
48829 
82104 

102402 
75163 
69666 
89834 

131636 

Főösszeg 

* Az iskolák áll, 

498697 

imiak . 

148667 31134 30858 54901 8400 772657 
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X. melléklet a jegyzőkönyv 60. pontjához. 

Az egyházkerületi számvevőszék jelentése. 
Az egyházkerületi számvevőszék a hozzá felterjesztett szám-

adásokat és felebbezést, az előadók jelentéseit 1913. szeptember 
16-ikán tartott ülésén tárgyalta és a következő határozatokat hozta: 

aj Árva . 1. Egyházmegyei pénztár bevétele 2572 K. 16 f., 
kiadása 2570 K. 13 f., maradvány 2 K. 03 f. Tiszta vagyon 41 K. 
20 f. Ezen pénztárnál kezeltetik: «) egy „L"-alap, mely a 2 K. 
38 f. kamattal 61 K. 43 f.-re szaporodott, továbbá j ) Laczó János 
ösztöndíj-alapítványa, a melyből 900 K. kölcsönkötvényben lett 
elhelyezve, de a kölcsönvevő mindjárt az első évben adós maradt 
27 K. kamattal. Ennek vagyonállaga 1063 K. 87 f. ( + 52 K. 57 f.). 
y) Egyházmegyei jubiláris-alap, mely ezidő szerint 1021 K. 70 f. 
Az egyházak 1917. október 31-ikéig bizonyos járulékot tartoznak 
egyenlő évi részletekben fizetni, de ennek kulcsa a számadásból 
meg nem állapítható. Végül kezel egy 2700 K. letétet. Az át-
tekinthető rendszeres számadást a számvevőszék jóváhagyta. 

2. Papi özvegy-árva intézet bevétele 9368 K. 33 f., kiadása 
8490 K. 36 f., maradványa 877 K. 97 f. Tizenhárom adós kamatot 
egyáltalában nem fizetett. Két özvegy egyenként 484 K., egy 
özvegy 666 K. ellátási díjat élvez. A lelkészekért az intézet 415 K.-t 
fizetett az egyetemes nyugdíjintézetbe. Vagyona 43,611 K. 06 f. 
( + 215 K.). ' 

A számadást jóváhagyta a számvevőszék azzal a figyelmez-
tetéssel, hogy az adósok pontos kamatfizetésre szoríttassanak. 

3. Tanítói özvegy-árva intézet bevétele 8368 K. 30 f., kiadása 
7590 K. 50 f., maradványa 777 K. 80 f., vagyona 33,034 K. 25 f. 
(4- 151 K. 30 f.). A kamathátralék elég tekintélyes (811 K. 54 f.). 
A számadás jóváhagyatott. 

r 

Évközben elintézést nyert mult évi számadása is. 
b) B r a s s ó . 1. A papi tized-alap bevétele 11,932 K., kiadása 

11,537 K. 92 f. volt, maradványa 394 K. 08 f., vagyona 162,613 K. 
34 f. ( + 102 K. 04 f.). - 2. Az államsegély-alap bevétele és 
kiadása 1378 K. — 3. A Buna Sándor-alap bevétele 84 K. 92 f., 
kiadása 40 K., vagyona 2022 K. 65 f. ( + 44 K. 92 f.). — 4. A köz-
pénztár bevétele 6018 K. 58 f., kiadása 5934 K. 42 f., marad-
vány 84 K. 16 f., vagyona 815 K. 76 f. ( - 271 K. 87 f.). -
5. A lelkészi segélyegyesület 1911. évi számadása szerint ennek 
bevétele 1758 K. 45 f., kiadása 1735 K. 85 f., maradványa 22 K. 
60 f. volt. Vagyona az összehasonlítás szerint 20,347 K. 67 f.( 
az összesített kimutatás szerint 21,764 K. 76 f. Melyik a helyes, 
a számadásból meg nem állapítható. 

i 
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A számadást a számvevőszék ugyan jóváhagyta, de nem 
tartja megengedhetőnek, hogy a lelkészi segélyegyesület pénztára 
a közpénztár rovására gyarapíttassék. Kötelezi az egyházmegyét 
a Buna Sándor-féle alapító-levél és a lelkészi segélyegyesület 
1912. évi számadásának f. évi deczember 1-jéig a számvevő-
székhez való felterjesztésére: Ezzel egyidejűleg adandó a vagyon-
állapotra vonatkozó felvilágosítás. 

c) G ö m ö r . 1. Egyházmegyei közpénztár bevétele 10,609 K. 
81 f., kiadása 10,096 K. 14 f., maradvány 513 K. 67 f., vagyona 
16,681 K. 65 f. (-f- 1510 K. 31 f.). Nagyobb hátraléka van az 
államsegélyrovatban az 1908/9. évekről: Gömörpanyit 102 K. 
03 f. és Hisnyó 183 K. 18 f., a mi közigazgatási úton behajtandó. 
Kamathátralék nincs. Az egyházak pontosan fizetik az egyház-
megyei közadót. Szépséghiba, hogy a rendszeresített járandó-
ságok mellett van a porto elszámolva, holott az a vegyes kiadásba 
tartozik. — 2. Nyugdíj intézeti pénztár bevétele 5055 K. 28 f., 
kiadása 5017 K. 93 f., maradvány 37 K. 35 f. Vagyona 23,297 K. 
28 f. (— 475 K. 70 f.). Az apadásnak oka abban rejlik, hogy új 
tagok nincsenek, a régiek pedig lassanként nyugdíjba mennek. 
A nyugdíj évi 40 K.-ban van megállapítva. Kamathátralék nincs. 
A porto itt is helytelenül, minden egyes nyugdíjtételnél van el-
számolva. — 3. Papi magtári pénztár bevétele 4936 K. 44 f., 
kiadása 4823 K. 35 f., maradvány 113 K. 09 f. Vagyona 12,882 K. 
16 f. ( + 92 K. 11 f.). - 4. Sexty-pénztár bevétele 4541 K. 77 f., 
kiadása 4651 K. 92 f., túlkiadás 110 K. 15 f. Vagyona 53,507 K. 
79 f. (-{- 768 K. 79 f.). A jövedelem nyugdíjakra fordíttatott. Egy 
papi özvegy 80 K.-t, egy tanítói özvegy 48 K.-t kapott. Nagy 
kölcsönnel van érdekelve két leányegyháznál, és pedig Turcsok-
nál 5000 K. és Kecsőnél 6000 K.-ig. Érthetetlen a túlkiadás, a 
mikor módjában van a szükséges összeget a takarékpénztárból 
kivenni. - 5. Szentiványi-Terray domestikai pénztár bevétele 
2389 K. 81 f., kiadása 2202 K. 25 f., maradvány 187 K. 56 f. 
Vagyona 6953 K. 79 f. ( + 90 K. 41 f.). - 6. Egyházmegyei 
csetneki könyvtári pénztár bevétele 12,400 K., kiadása 12,213 K. 
38 f., maradvány 186 K. 62 f. Vagyona 7407 K. 31 f. ( + 315 K. 
18 f.). Különös, hogy ez a pénztár három más pénztártól kölcsön-
vesz 4779 K. 31 f.-t, hogy Balogrussónak 12,000 K. kölcsönt 
adhasson. — 7. Chászár-féle könyvtár pénztára bevett és kiadott 
96 K. 90 f.-t, vagyona 2453 K. 90 f. (-j- 56 K. 68 f.). - 8. Szontagh 
Pál alapítványi pénztáránál bevétel és kiadás 15 K. 32 f., vagyon 
1398 K. 94 f. ( + 15 K. 32 f.). Érthetetlen, hogy a vagyon csak 
15 K. 32 f.-t jövedelmez. — 9. Latinák-féle iskolai alapítvány 
pénztáránál bevétel és kiadás 313 K., a vagyon 4151 K. 08 f. 
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(— 69 K. 36 f.). A posta dolgát a pénztáros küldöncz által végezteti. 
— 10. Latinák-féle hagyománynál bevétel és kiadás 301 K. 88 f., 
a vagyon 6911 K. 85 f. ( + 146 K. 88 f.). Ez a számadás zavaros 
és nehezen érthető. — 11. Bartholomaeidesz Gyula S. K-alap 
bevétele és kiadása 10 K. 36 f., vagyona 257 K. 16 f. - 12. Ratkó-
sebesi szegény-alap bevétele 84 K. 25 f., kiadása 17 K. 34 f.; 
maradvány 66 K. 91 f., vagyona 2023 K. 54 f. Szegényeknek 
ugyan egy fillér sem adatott belőle, csak a pénztáros és küldöncz 
kapott összesen 12 K.-t, azért az elnevezésnek nincsen semmiféle 
értelme és nincs értelme annak, hogy a kamat a takarékpénztárból 
kivétessék csak azért, hogy a pénztárban heverjen. — 13. Gömöri 
leányiskolái internátus-alap bevétele 2574 K. 15 f., kiadása 2571 K. 
75 f., maradvány 2 K. 40 f., vagyona 6456 K. 33 f. ( + 419 K. 
73 f.). — 14. Szabad rendelkezési alap bevétele 2442 K. 53 f., 
kiadása 2445 K. 40 f., túlkiadás 2 K. 87 f., vagyonállás 2429 K. 
90 f. (-f- 86 K. 43 f.). — 15. Szontagh Andor-alap kamatjöve-
delme tőkésíttetett s ezzel az alap 923 K. 03 f.-re ( + 37 K. 61 f.) 
emelkedett. — 16. Kubinyi Géza-alap bevétele 102 K. 78 f., 
kiadása 99 K. 35 f., maradvány 3 K. 43 f., vagyona 2333 K. 63 f. 
( + 32 K. 21 f.). - 17. A Kiriny Béla-alap tesz 20 K. 56 f.-t. -
18. A Terray Gyula jubileumi-alap a kamattal 1580 K. 96 f.-re 
(-j- 61 K. 36 f.) emelkedett. — 19. Szepesvárosi egyházmegye 
letétje 10 K. 92 f. leányiskolái internátusra. — 20. Rónapataki 
leányegyház letétje 3504 K. 06 f. 

Az egyházmegye által kezelt összes vagyon 162,393 K. 93 f. 
( + 3240 K. 77 f.). 

A számadások csak egy példányban jutottak a számvevő-
székhez. 

Mivel e számadások ellen érdemben kifogás nincs, a szám-
vevőszék jóváhagyta, azonban a másodpéldány felterjesztésére 
f. évi deczember 1-jéig határidőt tűz ki. A mult évben tett ki-
fogását a küldöncz díjazása ellen, takarékbetét felvétele czímén, 
megújítja s" nem tartja .megengedhetőnek, hogy apró jótékony 
alapok jövedelme csonkíttassék a pénztáros díjazása czímén, mivel 
a közigazgatási államsegély elsősorban a tisztviselők díjazására 
adatik. 

d) H e g y a l j a . Az egyházmegye pénztárának bevétele volt 
7420 K. 03 f., kiadása 6329 K. 61 f., maradvány 1090 K. 42 f., vagyona 
6988 K. 47 f., a melyből a letétekre 4636 K. 84 f. esik s így az 
egyházmegye vagyona 2351 K. 63 f. — A számadás nem az el-
fogadott minta szerint készült. Tőke- és kamatjövedelem külön 
kimutatva nincs. A számadásban törlések és igazítások vannak. 
Felsőkemencze lelkésze 1911-ben 170 K. 06 f.-rel adós maradt, 
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a mostani számadásban ennek nyoma sincs. Hernádvécse sem 
az 1911. évben, sem a lefolyt évben nem fizetett nyugdíjjárulékot 
és mégis csak 24 K.-val tartozik. 

E hiányok miatt a számadást a számvevőszék visszaadja 
oly meghagyással, hogy a számadást f. évi deczember 1-jéig 
rendszeresebben és hibátlanul állíttassa össze az egyházmegye 
elnöksége. 

e) Kishont . A közigazgatási pénztár 1911. évi számadása, 
valamint a papi segélyegylet 1911. évi számadása az egyház-
megyének adattak vissza az egyházkerületi számvevőszék 1912. 
évi határozatával. Minthogy az egyházmegye 1912. évi közgyű-
lésének VI. jegyzőkönyvi határozata szerint kiküldött bizottság 
a felmentvény megadását a pénztáros részére bizonyos intézke-
dések eredményétől függőben tartotta s mivel a kérdéses szám-
adások tekintetében történt további egyházmegyei intézkedések-
ről a jelentés hiányzik: az 1911. évi számadások jóvá nem hagy-
hatók, hanem az egyházmegye jelentéstételre felhívatik. 

1. A közigazgatási pénztár 1912. számadása szerint a bevétel 
7054 K. 13 f., a kiadás 6959 K. 50 f., maradvány 94 K. 63 f., 
tiszta vagyon 10,599 K. 84 f. ( - 317 K. 29 f.). — 2. A lelkészi segély-
egylet mult évi bevétele 8133 K. 59 f., kiadása 7830 K. 62 f., 
maradvány 302 K. 97 f., vagyona 41,377 K. 15 f. ( + 1101 K. 
23 f.). — 3. A tanítói nyugdíjintézet mult évi bevétele 1245 K. 
40 f., kiadása 977 K. 51 f., maradvány 267 K. 89 f., vagyona 
11,486 K. 67 f. (-f 382 K. 74 f.). 

Az 1912. évi számadásokat a kerületi számvevőszék jóvá-
hagyta, de mivel a második példány hiányzik, felhívja az egyház-
megyét a hiány pótlására f. évi decz. 1-jéig terjedő határidővel. 

/ ) Liptó. 1. Az egyházmegyei pénztár bevétele 7928 K. 
82 f., kiadása 7897 K. 98 f., maradvány 30 K. 84 f., vagyona 
510 K. 57 f. (— 121 K. 03 f.). — 2. Lelkészi özvegy-árva-intézet 
pénztára. Bevétele 23,869 K. 45 f., kiadása 22,041 K. 88 f., ma-
radvány 1827 K. 57 f., vagyona 67,613 K. 43 f. ( + 165 K. 51 f.). 
Egy nyugdíjas 290 K.-t élvez. A kamatnak mintegy harmadrésze 
(1690 K. 33 f.) nem folyt be. — 3. Segédlelkészi alap bevétele 
63 K. 91 f., kiadása 63 K. 42 f., készlet 49 f., vagyona 6182 K. 
24 f. ( + 224 K. 92 f.). - 4. Blaho-féle lelkészi alapítvány bevétele 
1900 K. 54 f., kiadása 1377 K. 74 f., maradvány 522 K. 80 f., 
vagyona 33,775 K. 24 f. Ez a számadás nem nyújt oly világos 
áttekintést, mint a többi. - 5. Liptói misszió bevétele 1043 K., 
kiadása 845 K., maradvány 198 K., vagyona 13,204 K. 19 f. -
6. Tratiovsky-alap bevétele és kiadása 100 K., mely ösztöndíjakra 
fordíttatott, vagyona 2485 K. 14 f. ( + 37 K. 97 f.). - 7. Ösztöndíj-
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alap bevétele 538 K. 99 f., kiadása 532 K. 58 f., maradvány 
6 K. 41 f., vagyon 3905 K. 71 f. ( + 6 K. 41 f.). Ösztöndíjakra 
530 K. fordíttatott. — 8. Jureczky-alapítvány bevétele 1125 K. 
45 f., kiadása 1116 K. 22 f., maradvány 9 K. 23 f., vagyona 
25,119 K. 46 f., kiadatott három ösztöndíj ä 330 K. 

Mindezen számadásokat a számvevőszék jóváhagyta. Mivel 
pedig a tanítói özvegy-árvaintézetnek számadása már három év óta 
nem lett felterjesztve s a liptói ösztöndíj- és Blaho-féle alapítvány 
másodpéldánya sem lett a mult évi határozat értelmében pótolva: 
a számvevőszék a hiányzó számadások felterjesztésére és a mult 
évi hiány pótlására az egyházmegyének f. évi deczember 1-jéig 
határidőt tűz ki. Ellenkező esetben Banczik Sámuel jegyzőt bízza 
meg a számadásoknak a helyszínén való elkészítésével. 

g) Sáros . 1. Az egyházmegye pénztárának bevétele 6714 K. 
81 f., kiadása 6082 K. 05 f., maradvány 632 K. 76 f., vagyon 
3428 K. 42 f. ( - 327 K. 57 f.). — 2. A segélyegyleti pénztár 
bevétele 3389 K. 23 f., kiadása 3158 K. 45 f., maradvány 230 K. 
78 f., vagyona 40,288 K. 31 f. ( + 920 K. 10 f.). A második 
példány hiányzik. — 3. Budaméri „Újházy Árpád'1-alapítvány 
számadása. Csonka évről, 1912. okt. l-jétől számol be. Az alapít-
vány áll lelkészfizetési, tanítófizetési és templomépítési alapból. 
A hármas alap kamatjövedelme volt 818 K. 02 f., kiadása 558 K., 
maradvány 260 K. 02 f., mely a megfelelő alapokhoz csatoltatott. 
Az alapítvány vagyonállaga: Lelkészfizetési alap 36,116 K. 20 f., 
tanítófizetési alap 17,855 K. 70 f., templomépítési alap 15,178 K. 
12 f., összesen 69,150 K. 02 f. — 4. A tanítóegylet számadása 
hiányzik. 

A számvevőszék a felterjesztett három számadást jóváhagyta. 
A hiányzó második példány és a tanítóegylet számadásának fel-
terjesztésére határidőül f. évi deczember l-jét tűzi ki. 

h) S z e p e s i város i egyházmegye közigazgatási, Hendl 
Klára-alapítvány és VII bányavárosi nyugdíjintézet számadásai 
hiányzanak. 

A kerületi számvevőszék az egyházmegye elnökségét fel-
hívja, hogy a hiányzó számadásokat f. évi decz. 1-jéig terjeszsze fel. 

i) Tátraalja. 1. Az egyházmegyei pénztár bevétele 6407 K. 
87 f., kiadása 6136 K. 20 f., maradvány 271 K. 67 f., vagyona 
11,145 K. 17 f. ( + 734 K. 73 f.). E pénztárnál kezeltetik az új-
tátrafüredi templomalap 1002 K. 88 f. ( + 25 K. 25 f.), az alsó-
lechnitzi leányegyház tőkéje 1120. K. 81 f. ( - 692 K. 72 f.), a 
tátralomniczi templomalap 4277 K. 01 f. ( + 81 K. 78 f.) és 
ugyanennek orgonaalapja 4479 K. 35 f. ( + 205 K. 40 f.). - 2. A 
két szepesi egyházmegye közös nyugdíjintézetének bevétele 3338 K. 

12 

« 
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49 f., kiadása 3266 K. 59 f., maradvány 71 K. 90 f., vagyona 
49,752 K. 44 f. (— 5 K. 40 f.). A nyugdíjasok legnagyobb része 
egyenként 140 K. nyugdíjat élvez. A számadás csak egy példány-
ban lett felterjesztve. 

A számadásokat a számvevőszék jóváhagyta, de felhívja az 
egyházmegyét, hogy a második példányt f. évi deczember 1-jéig 
terjeszsze fel. 

k) T i s z a v i d é k . l.A közigazgatási pénztár bevétele 21,714 K. 
99 f., kiadása 18,794 K. 36 f., maradvány 2920 K. 63 f., tiszta 
vagyona 10,876 K. 81 f. (-f 95 K. 39 f.). Helytelen könyvelés, 
hogy a postatakaréknál levő 2543 K. 26 f.-nyi összeg készpénz-
nek van elkönyvelve. — 2. A hegyaljai és tiszavidéki közös 
nyugdíjintézet első félévi bevétele és kiadása 3494 K. 83 f., 
vagyona 23,166 K. 21 f., teher (Bartholomaeidesz-alap) 232 K. 
67 f., tiszta vagyon 22,933 K. 54 f. ( + 122 K. 63 f.). A két 
egyházmegye között felosztatott. — 3. A hegyaljai egyházmegye 
nyugdíjintézetének félévi (július l-jétől decz. 31-ikéig) számadása. 
Bevétel 9612 K. 26 f., kiadás 9612 K. 26 f., vagyona 10,330 K. 
42 f. (-j- 85 K. 97 f.). — 4. A tiszavidéki egyházmegye nyug-
díjintézetének félévi számadása. Bevétel 9613 K. 74 f., kiadás 
9613 K. 74 f., vagyon 11,437 K. 91 f. ( - 1216 K. 99 f.). 

A számvevőszék az összes számadásokat jóváhagyta. 
/) E p e r j e s . A Koll. bekebelezett követeléseinél tetemes a 

kamathátralék: 7237 K. 10 f., a be nem kebelezett követelések-
nél (Szirmay András örökösei) 622 K. 22 f. tőke után 410 K. 
04 f. a kamathátralék. Takarékpénztári részvényekben 39,600 K. 
van elhelyezve. 12 drb temesvári részvény értékemelkedése a 
bevételek között van elszámolva, a mi nyerészkedő intézeteknél 
helyes lehet, de nem iskoláknál és egyházaknál. A kollégiumi 
számadás többi része és a konviktusi számadás ellen észrevétel 
nem tétetett. 

A számadást a számvevőszék jóváhagyta, de jónak látja a 
Kollégium figyelmét felhívni, hogy a több évi kamathátralék 
sürgős behajtásáról gondoskodjék. 

m) Ig ló . A számadás eredeti aláirás nélküli másolat, a 
melyről még a hitelesítési záradék is hiányzik. A számadásokhoz 
mellékletként csatolt számadási összesítés el van látva ugyan a 
pénztáros és egyházi elnökség aláírásával, de ez nem pótolja a 
számadáson hiányzó eredeti aláírásokat. A számadás 296 K. 77 f. 
hiánynyal zárul, a mi helytelen. Ez a hiány úgy áll elő, hogy a 
mellékelt számadási összesítés az egyháztól előző években előle-
gezett 3998 K. 18 f.-t egész összegében a kiadások közé veszi 
fel. Ámde a számadásban nincsen nyoma annak, hogy ez az 

i 
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összeg tényleg visszafizettetett volna az egyház pénztárának. A 
számadási zárlatban (összesítésben) hiányzik olyan 3 bevételi tétel, 
mely a számadásban benne van 575 K. 30 f. összegben. 

A felsorolt alaki és tartalmi hibák miatt a számadás helyes-
bítés végett a fenntartó-testületnek visszaadatik. 

rí) Késmárk. Úgy a nyomtatott, mint az írott számadás-
ban összeadási és leírási hibák fordulnak elő, mint minden évben. 

Ez okból a számvevőszék a számadást helyesbítés végett 
visszaadja azzal a felhívással, hogy jövőre nagyobb gondot for-
dítsanak a felterjesztendő számadásokra. 

o) N y í r e g y h á z a . A számadás egészében helyes, csopor-
tosításokban megfelelő, de lehetne részletesebb. 

A számvevőszék jóváhagyta, de fenntartja a mult évben 
kifejezett kívánságát. 

p) R i m a s z o m b a t . Sem a mult évben, sem a jelen évben 
számadást nem terjesztett fel. 

Ez okból az iskolai gondnokság felhívatik, hogy az 1911. és 
1912. évi számadásait a kerületi számvevőszékhez folyó évi 
deczember 1-jéig terjeszsze fel. 

q) R o z s n y ó . Számadása egészen más rendszer szerint lett 
összeállítva, de helyesnek találtatott, csak* a Hirth-féle háznál 
1911. évben kimutatott 245 K. 63 f. hátraléknak nem lehet az 
1912. évi számadásban nyomára jönni. 

Végül tárgyaltatott Petrovics Pál fűrészmezei lelkész felebbe-
zése a brassói esperességi számvevőszéknek azon határozata ellen, 
mely szerint az alszegi egyházg[pénztárába 1575 K. 50 f. vissza-
fizetésére köteleztetett. 

A kerületi számvevőszék a felebbezésnek helyt adott és 
Petrovics Pál lelkészt a visszafizetés kötelezettsége alól felmentette 

Miskolczon, 1913. szeptember 16. 
Materny Lajos 

számvevő. 

Í2 
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XII. melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi gyám-
intézet Miskolczon 1913. évi szeptember 16-ikán, Radvány 
István kir. tanácsos és Materny Lajos főesperes elnöklete 
alatt tartott közgyűlésében. 

Jelen voltak az egyházmegyei gyámintézetek elnök-
ségei és kiküldött képviselői. 

1. Világi elnök szeretettel üdvözli a közgyűlés meg-
jelent tagjait és utalva a lelkészek és egyházak súlyos 
helyzetére, ebben a nehéz időben, a mikor az elemek 
pusztításai az egyház belső életére is oly bénító hatással 
vannak, a szeretet kötelességeinek teljesítésében támoga-
tásukat és közreműködésüket kéri. A közgyűlést meg-
nyitódnak nyilvánítja. 

2. Egyházi elnök az alábbiakban terjeszti elő évi 
jelentését: 

Mélyen tisztelt gyámintézeti Közgyűlés! 
Világi elnökünk megnyitója után méltóztassék meg-

engedni, hogy a Közgyűlés figyelmébe ajánljam azt az 
igazán megszívlelésre méltó helyzetet, a melybe az elemi 
csapások és katasztrófák következtében különösen kerü-
letünk egy része jutott; méltóztassék odahatni, hogy csak-
ugyan vállvetett munkával mentőakcziót indítsunk ott, a 
hol arra igazán szükség van. Ezután méltóztassék meg-
engedni, hogy tekintettel sok mindenféle tárgyainkra, jelen-
tésemet egész rövidséggel adhassam elő. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! „A jócselekvésben meg ne 
restüljetek", már a keresztyénség őskorában szükségesnek 
látta a nagy apostol eme szavakat intézni a Krisztus 
követőihez, oly időben, a midőn a „szükséglet" és „fedezet" 
még ismeretlen fogalmak voltak és az egyházfentartás 
gondja még nem nehezedett az első keresztyének vállaira. 
Ma, a midőn a lét és nemlét kérdéséről van szó, a midőn 
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gondok nyomják az egyes egyházak vállait, a midőn 
sokszor azt sem tudja egyik-másik egyházközség, miként 
fedezze legnélkülözhetetlenebb szükségleteit, a melyek 
vállaira nehezednek: kétszeres, sőt háromszoros gonddal 
kell hangsúlyozni az apostol emez intését: „a jótéteiben 
meg ne restüljetek". 

A gyámintézet jelszava is tulajdonképpen nem egyéb, 
mint figyelmeztetés és intés arra, hogy a jótéteményben 
ne restüljünk meg, hogy elsősorban is gondoskodjunk 
azokról, a kik hozzánk legközelebb állanak; hogy azok-
nak terhét hordozzuk, a kik egymaguk a terhet elhordozni 
nem képesek. Ezek a mi gyenge, szükséggel, bajokkal, 

r 

gondokkal küzdő egyházaink. Es ha nézzük az egyes 
esperességi gyámintézetek által felterjesztett számadásokat, 
azt kell látnunk, hogy hol itt, hol amott egyáltalán nem 
törődnek azzal, hogy vájjon vannak-e a nélkülözés gond-
jaival küzdő egyházak, mert azok, a kik nem érzik a bajt, 
a terhet, a gondot, édeskeveset törődnek azokkal, a kik 
alatta összeroskadnak. Vannak egyházak, a melyek egy 

r 

fillért sem adtak a folyó évben; szomorú dolog! Es hogy 
mennyire nem érdeklődnek itt-ott a gyámintézet nemes, 
szép ügye iránt, igazolja a sárosi esperesség azon intéz-
kedése, hogy két lelkészszel szemben már alkalmaztak 
rendbüntetést, a midőn kimondotta, hogy 10—10 korona 
bírsággal sújtandók. Már a hegyaljai gyámintézet is szük-
ségesnek látta a közgyűlést figyelmeztetni arra, hogy az 
egyházmegyei elnökséget hívja fel, hogy azokkal szem-
ben, a kik a gyámintézet iránti kötelességüknek eleget 
tenni nem akarnak, vagy késlekednek, vagy félvállról veszik 
a nemes munkát, alkalmazzon rendbírságot. Ez ott, a hol 
a keresztyéni szeretetet kell gyakorolni, igazán elszomorító 
körülmény. 

Felemelő ezzel szemben, hogy egyes helyeken igazán 
vállvetett munkával törekszenek egyházak, lelkészek a gyám-
intézet ügyét előmozdítani, ezek közt elsősorban említeni 
kell azokat az egyházakat, a melyeknek gyűjtése a 100 kor.-t 
felülhaladja. Ezek: 
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Dobsina (Gömör) 158 K. 24 f. 
Rozsnyó „ 163 )i 45 n 
Kassa I. (Hegyalja) 444 H 61 a 
Miskolcz » 153 n 76 n 
Ózd „ 143 a 28 a 
Eperjes I. (Sáros) 126 n 08 n 
Gölniczbánya (Szepes) 125 •i 37 a 
Igló (Szepes) * 443 a 52 n 
Lőcse „ i  182 n 69 n 
Szepesbéla (Szepes) 147 n 41 a 
Késmárk (Tátraalja) 202 a 84 a 
Debreczen (Tiszavidék) 174 n 88 u 
Nyíregyháza „ 673 a 38 u 
Mindenhol lehet a gyámintézetet szolgálni, a gyer-

rnekek közt éppúgy, mint az ifjak és nők között, söt a 
gyermekek sokszor vállvetve igyekeznek minél nagyobb 
adományokat gyűjteni és épp ezért figyelmébe ajánlom a 
mélyen tisztelt Közgyűlésnek azt, hogy elsősorban magukra 
a kis gyermekekre igyekezzenek hatni, hiszen azokból lesz-
nek az egyház jövendő oszlopai. És ezzel szemben saj-
nálattal kell felemlíteni, hogy Kishontban mindössze három 
iskolában volt gyámintézeti gyűjtés. E mellett mégis ki 
kell emelnem, hogy Kishontban a tűzkár által sújtott 
Rimakokova volt az, a mely legtöbbet gyűjtött, tehát egy 
tűzkárosult falusi gyülekezet többet gyűjt, mint egy városi 
gyülekezet. Ebből ismét azt látjuk, hogy minden a lelkész 
munkásságán fordul meg. Ezért nem lehet eléggé hang-
súlyozni azt, hogy a lelkésztestvérek karolják fel már egy-
szer igaz szeretettel, buzgósággal a gyámintézet ügyét. 
Igazolja Liptó mult évi határozata, a melylyel kimondja, 
hogy évenként az esperességi közgyűlés alkalmával ünne-
pélyes Gusztáv Adolf-egyleti istenitisztelet tartassék, a mely 
alkalommal offertorium is tartandó, mert eddig Liptó egy-
általán a nagy szeretetadományra offertoriumot az esperes-
ségi közgyűlés alkalmával nem tartott. Egyet azonban nem 
értek: miért épp Gusztáv Adolf-egyleti istenitiszteletet, hiszen 
mi itt Magyarországon gyámintézet vagyunk. Nem a Gusztáv 
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Adolf emléke hangsúlyozandó, hanem a gyámintézet fel-
adata és hivatása, nagy és felelősséggel teljes munkás-
sága. Ha ezt fogjuk hangsúlyozni, nagyon természetesen 
fog bennük is ébredni a buzgóság, s tudni fogják azt, 
hogy nem a Gusztáv Adolf-egyletnek, hanem a Magyar-
országban küzdő, gyenge és Ínségben szenvedő egyházak-
nak tartoznak szolgálatot tenni. Azért a liptóiaknak figyel-
mébe ajánlom, hogy ne Gusztáv Adolf emlékére tartsák 
istenitiszteleteiket, hanem tartsanak igazi gyámintézeti, bel-
missiói istenitiszteletet, a melyen ismertessék a gyám-
intézet nemes hivatását, feladatát, azt a munkát is, a melyet 
a gyámintézet már 53 év óta végzett Magyarországon. 

Méltóztassék jelentésemet tudomásul venni. 

A közgyűlés hálás érzelemmel vesz tudomást a 
gyámintézet vezéreinek egyesztendei hűséges mun-
kásságáról s úgy az elnöki megnyitót, mint az évi 
jelentést jegyzőkönyvébe iktatja. 

Köszönettel és őszinte hálával adózik a gyám-
intézet jótevőinek s mindenrendű munkásainak, a kik 
fokozódó készséggel hozták meg ismét áldozataikat 
gyámintézetünk oltárára; 

az egyházmegyéket gyámintézeti istenitiszteletek 
tartására felhívja s Liptót utasítja, hogy ne Gusztáv A.-
egyleti, hanem gyámintézeti istenitiszteletet tartson. 
3. Bemutatja egyházi elnök a gyűjtés eredményéről 

egybeállított kimutatást, a mely szerint 
a) Bevétel. 

Egyház-
megyék 

M . é v i 
k é s z l e t 

Alapítvány Adományok Gyűjtések Össze-
sen Egyház-

megyék 
M . é v i 
k é s z l e t t ő k é r e k a m a t a p e r s e l y o f f e r t . a l k a l m i h á z a k n á l i s k o l á k -

b a n 

Össze-
sen Egyház-

megyék 
K f K f K f K f K f 1 K f K 1 f K | f K f 

Árva .. .. 
Brassó.. .. 
Gömör .. 
Hegyalja-
Kishont .. 
Liptó .. .. 
Sáros .. .. 
Szepesi v. 
Tátraalja.. 
Tiszavidék 

1 
10 

42 

38 
07 

11 

- — 

3 
1 

431 
223 

11 

24 
25 

65 
50 
46 
21 
74 

59 
19 

-

12 
21 
61 

106 
17 
23 
20 

266 
48 
78 

76 
50 
73 
76 
18 
95 
32 
10 
89 

31 
43 

160 
125 
76 
90 

105 
192 
99 

157 

70 
65 
44 
41 
99 
36 
12 
68 
36 
20 

28 

46 
14 
2 
4 
5 

84 

50 

98 
95 
74 
74 

54 
60 

92 

36 
99 

604 
471 
230 
170 
381 

1070 
491 
617 

49 
11 
32 
29 
96 
16 
61 
46 
70 

62 
20 
34 

137 
7 

83 
51 

169 
50 

571 

40 
99 
29 
80 
95 
85 
27 
22 
32 
76 

173 
188 

1338 
1080 
357 
372 
588 

1808 
689 

1518 

75 
37 
75 
59 
54 
35 
63 
62 
24 
58 

Összesen 53 56 721 34 657 19 1082 91 238 47 4173 10 1189 85 ,8116 42 
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b) Kiadás. 

Egyház-
megyék 

Árva .. 
Brassó.. 
Gömör 
Hegyalja 
Kishont 
Liptó .. 
Sáros .. 
Szepesi v 
Tátraalja. 
Tiszavidék 

S z a b a d Határozott czélokra | 
F o l y ó 

k ö l t s é g 
T ő k é -
s í t v e 

F e n n -
t a r t v a 

Ö s s z e -
s e n r e n d e l -

k e z é s r e í k ü l . 
c z é l o k 

k e r ü l e t i 
s z e r e t e t 

s z e r e t e t -
a d o m á n y 

O . A -
e g y l e t 

e g y l e -
t e k n e k 

e g y h á -
z a k n a k 

| 
F o l y ó 

k ö l t s é g 
T ő k é -
s í t v e 

F e n n -
t a r t v a 

Ö s s z e -
s e n 

K f K f K f 1 K f K f K f K f K f K f K f K f 

71 64 34 
I 

59 31 70 35 73 _ 09 173 75 
72 97 — — 23 29, 43 65 — — 32 32 9 40 — — 6 74 — — 188 37 

407 27 12 — 97 _ 161 99 26 29 — — 443 69 107 86 82 65 — _ 1338 75 
486 44 — 28 08 122 72 4 — 36 — 289 74 16 30 — — 97 31 1080 59 
152 91 — — 32 33 76 99 10 — — — 69 12 1 93 3 91 10 35 357 54 
168 — — — 16 50 90 36 — — — — 84 — — 20 — — 13 29 372 35 
247 — — — 9 — 108 92 16 — 4 — 106 22 98 41 41 33 32 588 63 
795 34 56 44 40 80 218 68 11 71 84 87 510 75 37 74 52 29 — — 1808 62 
242 55 — | 45 — 99 36 — — 106 59 135 95 32 89 26 90 1 — — 689 24 
680 66i 16 38 53 31 157 20 37 34 39 29 457 25 25 35 51 80 i — - 1518 58 

3324 78 84 82 379 90 1111 57 105 34 303 07 2141 63 ,245 34 265 70 154 27 8116 42 Összesen 

Az eredményből leszűrődő az a tanulság, hogy 
a hol az inség a legnagyobb volt, a gyűjtés a leg-
szebb sikerrel járt, megnyugtató tudomásul szolgál. 

4. Elnökség előterjeszti, hogy az egyházmegyei gyám-
intézetek gyűjtéséből rendelkezésünkre áll 3324 kor. 78 fill., 
a kamatokból 461 kor. 25 fill. A gyűjtés fele az egyetemes 
gyámintézethez felküldendő lévén, marad az egyházkerületi 
gyámintézet szabad rendelkezésére 1662 kor. 39 fill. A 
kamatokból levonásba jön 

a Hermán n-alapítvány kamata 90 kor. 
a Szentiványi a a 45 „ 
a missziói egyesület alapító-tagságára 30 „ 

Összesen 165 kor. 
A fenmaradó 296 kor. 25 fill.-bői az egyetemhez fel-

küldendő 96 kor. 25 fill. levonása után 200 kor.-val gya-
rapodik a szabad rendelkezésre álló összeg s ilyformán 
az 1862 kor. 39 fillért tesz ki. 
Ebből az elnököt illeti egyetemes 

gyámint. gyűlési útiköltség 
és irodaátalány czímén 120 kor. — fill. 
kerületi szeretetadomány ki-
egészítésére kell 40 
a G. A.-egyletnek 
jubiláris alapra ... 

40 
20 
20 

összesen ... 200 kor. 10 fill., 
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ennélfogva felosztásra kerül 1662 kor. 29 fill. 
Az egyetemhez felterjesztendő: 

1. szabad rendelkezésre 1810 „ 50 „ 
2. nagy szeretetadományra ... 1111 „ 57 „ 
3. G. A.-egylet részére 105 .. 34 „ 

összesen ... 3027 kor. 41 fill. 

5. Jelenti elnökség, hogy segélyezésért 37 egyház 
folyamodott s kérvényeik kivonatait bemutatja; ezek között 
a közgyűlés a gyámintézeti bizottság javaslata értelmében 
a rendelkezésre álló összeget olyképen osztja fel, hogy: 

f 

Kralován (Árva) kapja a 400 kor. kerületi szeretet-
adományt; 

160 kor.-t: Nagybánya (Tiszavidék); 
100—100 kor.-t: Sátoraljaújhely (Tiszavidék), Fancsal, 

Hernádvécse, Újcsanálos (Hegyalja), Fűrészmező (Brassó), 
Balogpádár (Gömör), Rimakokova (Kishont), Tarnócz 
(Liptó), Margonya (Sáros), Illésfalu, Keresztfalu (Szepesi v.), 
Alsólechnitz, Szentgyörgy (Tátraalja), Mikolcsány (Gömör), 
Máramarossziget (Tiszavidék); 

a Hermann-féle 90 kor.-t: Majorka (Szepes); 
a Szentiványi-féle 45 kor.-t: Pápocs (Gömör) kapja; 
a Roxer-alapítvány kétévi kamatából 100 kor.-t Nagy-

solymár (Szepesi v.), 100 kor.-t Cserencsény (Kishont) kap. 
A 800 kor.-ás kis szeretetadományra a közgyűlés 

Kölesét ajánlja az egyetemnek; ugyancsak Kölesét a 
Kaczián-féle alapítvány kamataira (800 kor.) is; a mennyiben 
azonban az egyetemes gyámintézeti közgyűlés ezt el nem 
fogadná, akkor az utóbbira a templomépítő Ungvárt ajánlja. 

A segélyezésben általában a folyó évi elemi csapások 
okozta pusztulás és inség enyhítése volt a gyámintézet 
szeretetmunkájának a czélja. 

Az egyetemes gyámintézethez segélyezésre ajánltatnak: 
Garamvölgy, Balogpádár, Abaújszántó, Újcsanálos, Hernád-
vécse, Liptószentandrás, Németporuba, Eperjes I., Csel-
falva, Keresztfalu, Szomolnok, Alsólechnitz, Busócz, Újhely, 
Szatmár és Szentgyörgy. 
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6. Elnökség bemutatja az 1912. évi gyámintézeti 
számadást azzal a jelentéssel, hogy miután az egyház-
kerületi pénzügyi bizottság nem vizsgálta meg, saját maga 
vizsgálta meg erre a czélra egybeállított bizottsággal. 
A számadás alább következik: 

B e v é t e l : 
Mult évi tőkemaradvány 8594 kor. 83 fill. 
Egyházmegyéktől: Árvából 117 kor. 

38 fill., Brassóból 160 kor. 65 fill., 
Gömörből 599 korona 39 fill., 
Hegyaljából 587 korona 62 fill., 
Kishontból 199 korona 10 fill., 
Liptóból 210 kor. 94 fill., Sáros-
ból 412 kor. 91 fill., Szepesi v.-ból 
1076 kor. 20 fill., Tátraaljából 
422 kor. 74 fill., Tiszavidékről 
1018 kor. 47 fill 4805 „ 40 „ 

Kamatokból 461 „ 25 „ 
Ifjúság iskolai gyűjtéséből 130 „ 28 „ 
Gyámint. istentiszteleti offertorium 

Ny iregy házán 150 „ 12 „ 
Roxer Illésné alapítványa 2000 u — „ 
Ennek kamatában 241 „ 69 „ 
Pauk-alapítványra gyűjtésből .. .. 698 „ 51 „ 
Jubiláris alapra 6 »> 40 „ 

17088 kor. 48 fill. 
K i a d á s : 

Egyetemes pénztárba .. K. 3037*02 
Segély egyházaknak: 

Rimakokova 400 kor., 
Hosszúszó, Busócz, 
Felsőpokorágy, Les-
tine, Boczabánya, 
Kölese, Sátoraljaúj-
hely, Svábfalva, Illés-
falva, Zsegnye, Új-
csanálos, Sajókaza, 
Bordárka, Eperjes I. á 
100 kor., Majorka 90 
kor., Turcsek 45 kor. K. 1935*— 

Elnöknek úti és irodai 
átalány „ 120 — 

Missiói egy.-nekl.részlet „ 30— 
Pauk-alapra egyetemes 

pénztárba „ 700* — 
Posta és vegyes .. .. 26*01 5848 kor. 03 fill. 
Egyenleg, mint tőkemaradvány .. 11240 „ 45 „ 
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Vagyonkimutatás 1912. évről: 
Készpénzben 169 kor. 94 fill. 
Nyíregyházi takarékpénztár-

egyesület 43,220. sz. btk. 9036 „ 08 „ 
Nyíregyházi takarékpénztár-

egyesület 44,060. sz. btk. 2034 „ 43 „ 
Összes vagyon ... 11240 kor. 45 fill. 

Nyíregyháza, 1912. deczember 31. Bányai Béla, 
egyházker. gyámint. pénztáros. 

A jelentés tudomásul szolgál s a pénztárosnak 
önzetlen fáradozásáért köszönetet mondva, a fel-
mentvényt részére, a szokásos fentartással, megadja. 

7. Elnökség jelenti, hogy az egyetemes gyámintézet-
től a mult évben az alábbi egyházak s intézetek nyertek 

r 

segélyt: Ujvásár 800 koronát, Nagybánya 800, Nagy-
solymár 200, rozsnyói leányiskola 400, eperjesi theol. 
Otthon 200, rozsnyói árvaház 300, Hernádvéese 100, 
Garamvölgy 100, Keresztfalu 100, Alsólechnitz 100, Szent-
andrás 100, Szatmár 100, Kölese 100, Paloncza 100, 
/ 

Ujcsanálos 100, Rimakokova 100, Hosszúfalu fűrészmező 
100 koronát, összesen 3800 koronát. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul s hálás 
köszönetet mond érte az egyetemes gyámintézetnek. 

8. Elnökség jelenti, hogy a mult évi közgyűlés óta a 
Gusztáv Adolf-egyesülettől az alábbi egyházak s intézetek 
részesültek segélyezésben: Alsókubin kapott 468 kor.-t, Csel-
falva 193-60, Debreczen 83070, Diósgyőr 456 99, Garam-
völgy 760 50, Kisszeben I. 994 50, Liptói misszió 994*50, 
Okolicsnó 63 76, Nyárasdomb 409 50, Rózsahegy 409'50, 
Paloncza 32175, Alsólechnitz 351, Tokaj 76050, Sátoralja-
újhely 468, Üjcsanálos 292*50, Ruszkin 152-10, Rimakokova 
574'05, Eperjes 5850, Kispalugya 8775, Kisszeben II. 
234, Riesdorf 97-11, Szomolnok 409*50, Sperndorf 128, 
Vizesrét 210-60, Kölese 351, Nagykároly 117, Újklenócz 
351, Ungvár 234, összesen 10,77991 koronát. 



- 296 -

Hálás köszönetét fejezi ki a közgyűlés az egyet, 
gyámintézet útján a Gusztáv Adolf-egyletnek a sze-
retet éltető s jóltevő munkái-ért. 

9. (D. E.) Elnökség előterjeszti, hogy a mult évi 
egyetemes gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvének 9. p. 
alatti határozata értelmében az e. e. e. gyámintézet egyházi 
elnöke, Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök elnöki 
tisztéről véglegesen lemondott, ennélfogva a választás ezen 
állás betöltése érdekében elrendeltetett; felhívja tehát a 
közgyűlést, hogy a maga részéről a szavazást az e. e. e. 
gyámintézet egyházi elnökére ejtse meg. 

A közgyűlés szavazatát egyhangúlag Bognár 
Endre e. gyámintézeti jegyzőre, lovászpatonai lelkészre 
adja, a ki munkában és érdemekben gazdag 25 évet 
töltött már az e. gyámintézet szolgálatában. 

10. Elnökség jelenti, hogy a tátraaljai egyházmegye 
gyámintézeti elnöksége: Lersch Kornél és a nyugalomba 
vonult Székely Gyula főesperes állásaikról lemondottak s 
indítványozza érdemeik jegyzőkönyvbe foglalását. 

A közgyűlés őszinte sajnálkozással fogadja a 
bejelentést és a két kiváló vezető egyéniségnek a 
gyámintézet munkamezejéről való távozása alkalmá-
val hálával gondolva ott kifejtett nemes és sikerek-
ben gazdag önzetlen munkásságukra, a távozóknak 
istenhozzádot mond és áldást kiván Isten kegyelmé-
ből életükre. Erről a lemondott elnökséget értesíteni 
rendeli. 

11. Indítvány tétetvén, hogy az egyet, gyámintézet 
egyházi elnöki állásában történő változás alkalmával a 
lelépő elnök érdemeit a közgyűlés megörökítse s a biza-
lom kifejezésével üdvözölje az új elnököt, 

a közgyűlés készséggel nyújtja a lelépő kiváló elnök-
nek, Scholcz Gusztáv bányakerületi püspök úrnak 
elismerése és hálája babérját, vezéri szerepében a 
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győzelmes szeretet szellemhatása alatt végzett nemes 
munkáiért, érdemeit feljegyezve nem muló emlékezetre, 
vesz tőle búcsút, Isten áldását kívánva reá. 

A mint búcsút mond a lelépő vezérnek, úgy 
köszönti szeretettel és bizalommal a vezérségre elhívott 
új férfiút, Bognár Endre lelkész urat, kinek 25-éves 
múltja a gyámintézet szolgálatában bőséges biztosí-
tékát és reményét nyújtja egy termékeny, alkotásokban 
gazdag jövendőnek. 

12. Elnökség előadja, hogy a mult évben tartott egyet, 
gyámint. központi bizottság azzal a kérdéssel foglalkozott, 
miként lehetne tagjait az egyetemes közgyűlés alkalmával 
mindenkor a gyámintézet pénztárának megterhelése nélkül 
összehívni s megállapodott abban, hogy az egyes egyház-
kerületek megkerestessenek, hogy a kerületi gyámintézeti 
elnököket küldjék ki mindenkor szavazati joggal az egyet, 
közgyűlésre. Indítványozza ennélfogva, hogy ilyen érte-
lemben keresse meg a gyámint. közgyűlés az egyház-
kerületi közgyűlést. 

Az indítványt a közgyűlés elfogadja s annak értel-
mében megkeresést intéz az egyházker. közgyűléshez. 

13. Elnökség előterjeszti, hogy ugyancsak a mult évi, 
Pápán tartott egyet, gyámintézeti bizottsági ülésen elhatá-
roztatott, hogy minden évben más két-két egyházkerületi 
gyámintézet egyh. elnöke vegyen részt a Gusztáv Adolf-
egyesület közgyűlésén az egyetemes gyámintézet képvise-
letében. Ezzel kapcsolatosan ismét kimondta, hogy az 
egyházkerületeket felkéri az ezen kiküldetéssel járó költsé-
gek elvállalására. Indítványozza tehát az elnökség, hogy 
a gyámintézeti közgyűlés ily értelemben az egyházkerületi 
közgyűlést keresse meg. 

A közgyűlés az indítványt helyeslőleg magáévá 
téve, az egyházkerületi közgyűlést megkeresi, hogy a 
kerületi gyámintézeti egyházi elnöknek minden máso-
dik évben visszatérő németországi kiküldetésével járó 
költségeket vállalja el az egyházkerület pénztára terhére. 
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14. Elnökség bemutatja az egyetemes gyámintézeti 
közgyűlésre szóló meghívót, a mely szerint a folyó évi 
közgyűlés Léván, október 4 —5-ikén fog megtartatni. 

Felhívatnak a közgyűlés tagjai, hogy az egyet, 
gyámintézet közgyűlésén minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek. 

15. Elnökség meleg szavakban mondván köszönetet 
a közgyűlés tagjainak, érdeklődő részvételükért és a tár-
gyalások során tanúsított jóindulatukért, a gyűlést bezárja. 

Materny Lajos, Radvány István, 
egyh. elnök. vil. elnök. 

Jegyzette: 

Dómján Elek, 
jegyző. 
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XII. melléklet a jegyzőkönyv 113. pontjához. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett a tiszai kerületi lelkészegyesületnek 1913. 
évi szeptember 17-ikén a miskolczi egyház tanácstermében 
tartott közgyűléséről. 

Jelen voltak: Paulik János, Simkovics János alelnökök, 
Homola István pénztáros, továbbá Hajsó Gusztáv, Hoznék 
Lajos, Chriastély Gyula, Vrablicza Béla, dr. Bella M. Metod, 
Jánoska György, Krcsméry Gyula, Csaba Gyula, Csobrda 
Vladimir, Szklenka Gusztáv, Holko Mihály, Fischl Tóbiás, 
Gura Jenő, Thern László, Frenyó Lajos, Francz Vilmos, 
Nemes Károly, Mayer Endre theol. akad. igazgató, Altmann 
Gusztáv, Korbély Géza, Kemény Lajos, Draskóczy Lajos, 
Kallath Károly, Vályi Gusztáv, Novák S. Pál, Peressényi 
Sámuel, Bartal Andor, Bortnyik György, Dómján Elek, 
Majba Vilmos, a Luther-Társaság titkára és Duszik Lajos jző. 

1. Paulik János alelnök, miután bejelenti, hogy Geduly 
Henrik püspök elnök másirányü elfoglaltsága miatt az 
egyesület közgyűlésén leendő elnökséget reá ruházta, a 
tagokat meleg, testvéri szeretettel üdvözölve s amaz élénk 
reményének adva hangot, hogy az egyesület a tagok buzgó 
érdeklődése folytán eredményes működésével fogja szol-
gálni a közös czélokat, a közgyűlést megnyitja s egyben 
a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Homola 
István és Nemes Károly tagokat kéri fel. 

2. Duszik Lajos jegyző felolvassa a mult évi köz-
gyűlés jegyzőkönyvét, mely hitelesnek nyilvám'ttatik. 

3. Duszik Lajos jegyző felolvassa a kerületi egy-
házmegyék lelkészegyesületeinek jelentősebb határozatait, 
melyeknek meghallgatása után elnök indítványára 

a napirendet akként állapítja meg a közgyűlés, hogy az 
ismertetett határozatok tárgyai közül a lelkészi fizetésre, 
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a reverzális-törvény megszüntetésére, a Luther-Társaság 
ügyére s egyházunk szervezetének reformjára vonat-
kozókat, mint legáltalánosabb érdekűeket tűzi ki a 
tárgyalás anyagául, a többi ismertetett határozatokat 
annyiban, a mennyiben az idő engedi, megbeszélés 
alá óhajtja bocsátani. 

4. A lelkészfizetés ügyében beérkezett egyházmegyei 
határozatok meghallgatása és többek felszólalása után lelkész-
egyesület 

magáévá teszi a Magyarhoni Evangélikus Lelkész-
egyesület választmányának az e tárgyban az egyetemes 
felügyelő őméltóságához intézett emlékiratában foglalt 
és megokolt ama jogos kívánságot, hogy a jelenlegi, 
immár szentesített törvény sérelmes és lealázó rendel-
kezései helyett oly törvény meghozása iránt indíttassák 
mozgalom, mely a lelkészek fizetését a tanárokéval 
teljesen egyenlően rendezze, e czélból egyfelől kívánja, 
hogy a Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület az 
Országos Református Lelkészegyesülettel együttesen 
tegyen lépéseket, közelebbről közös küldöttséget vezes-
sen a kormány- és házelnökhöz s e tárgyban felterjesz-
tést intéz az Országos Lelkészegyesülethez, másfelől 
kéri és várja ama világi hittestvérek segítő jóindulatát, 
kik a törvényhozás tagjai lévén, az ügy parlamenti 
tárgyalásánál szószólói lehetnek érdekeinknek. 

5. A reverzális-statisztika kedvezőtlen eredményeinek 
megszüntetése czéljából szükséges intézkedések megtevése 
tárgyában 

magáévá teszi mindazokat az egyházmegyei határo-
zatokat, melyek a felekezeti öntudatot megszilárdító bei-
missziói és lelkipásztori ténykedések foganatosítására 
vonatkoznak; egyben felkéri és megbízza Révész 
Jánost, hogy a felszólalásában megemlített jogi lehetet-
lenségek alapján megindítható reverzális-törvénytörlési 
mozgalom megalapozása czéljából készítsen tanul-
mányt a reverzális-törvényről s azt az egyei, lelkész-
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egyesülethez terjeszsze; elfogadja Nemes Károly indít-
ványát, mely szerint intézzen egyházegyetemünk 
átiratot a ref. conventhez az iránt, hogy a testvér-
egyházak között a reverzális és az áttérésre kény-
szerítés tilossága kimondassák. 

6. A Luther-Társaság támogatása ügyében elhatározza 
a Lelkészegyesület, hogy 

a nemes, egyházépítő Társaság ügyét támogatja, köze-
lebbről kivánja, hogy minden egyházközségben ifjú-
sági könyvtár állíttassák fel, a könyvtár-typusoknak 
és a népies iratkáknak összeállítására, illetve szerkesz-
tésére egyetemes könyvtár-bizottság szerveztessék ; 
továbbá kivánja, hogy az egyet, könyvtár-bizottság 
által megállapított typusok megszerzése az egyház-
községek kötelességévé tétessék. 

7. A szupplikáczió eltörlésére vonatkozó egyház-
megyei határozatokat magáévá teszi. 

8. Az evang. katonáknak r. kath. szertartásokra kény-
szerítése ellen tiltakozik s e törvényeinkbe ütköző 
eljárás megszüntetése czéljából hozott határozatnak 
sürgős foganatosítását kivánja. 

9. A prot. világszövetség eszméjéről tárgyalva, 
a nagy érdekeket, melyek az egyesülésre indítanak, teljes 
mértékben méltányolva, de másfelől a hitelvi, törté-
neti és geográfiái különbözőségek kiegyenlítése ellen fel-
merült újabb és újabb kedvezőtlen jelenségeket tekintve, 
ezidő szerint a nagy kérdést leveszí a napirendről. 

10. Az egyházunk szervezetének gyökeres reformjára 
vonatkozó tiszavidéki lelkészegyesületi határozatot, mely 
szerint az egyháztanács intézménye egyházközigazgatásunk 
valamennyi fokozatán kiépítendő, a püspöki székhely állandó-
sítandó, a püspöki II. lelkész jogköre a lelkészi hivatal egész 
terjedelmére kiszélesítendő, Budapesten egyetemes köz-
ponti iroda létesítendő s az egyetemes felügyelői méltóság 

13 
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esetről - esetre a rangidős kerületi felügyelőre ruházandó, 
a kellő előkészítés és fontolóra vevés czéljából fel-
terjeszti az egyetemes lelkészegyesülethez s annak 
révén valamennyi kerületi és egyházmegyei lelkész-
egyesülethez. 

Több tárgy nem lévén, elnök — felhíván a tagokat 
a buzgó, lelkes munkálkodásra — az egyesület közgyűlését 
berekeszti. 

Paulik Jáuos, 
alelnök. 

Hitelesítik: 

Jegyzette: 

Duszik Lajos, 
egyesületi jegyző. 

Nemes Károly. Homola István. 
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XIII. melléklet. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
tisztviselői és bizottságainak tagjai. 

I. Tisztviselők: 

Püspök: Geduly Henrik, nyíregyházi lelkész (1911. május 
16-ikától). 

Kerületi felügyelő: Szent-Iványi Árpád, országgyűlési kép-
viselő (1898. július 10-ikétől). 

Tiszteletbeli főjegyzők: Nemes Károly és dr. Szánthó Gyula 
(1911. jkv. 11. p.). 

Jegyzők, 1912-18. cyclusra (1912. jkv. 21. p.): Egyházi 
főjegyző: Korbély Géza, eperjesi lelkész. Világi főjegyző: dr. 
Zelenka Lajos, curiai tanácsjegyző. Egyházi jegyzők: Kemény 
Lajos, osgyáni lelkész és Dómján Elek, sátoraljaújhelyi lelkész. 
Világi jegyzők: dr. Mikler Károly, eperjesi jogakadémiai dékán-
tanár és Szent-Ivány József (gömöri) nagybirtokos. 

Pénztáros: 1912-18. cyclusra Bányai Béla (1912. jkv. 21. p.). 
Ellenőr: 1912-18. cyclusra Oberländer Zsigmond (1912. 

jkv. 21. p.). 
Számvevő 1908 —14-ig: Materny Lajos, debreczeni lelkész 

(1908. jkv. 17. p.). 
Püspöki iroáavezető és kerületi levéltáros: Hronyecz József, 

lelkész (1902. aug. 19-ikétől). 
Ügyészek: 1908 —14-ig dr. Meskó László, Szontágh József, 

dr. Brósz László, dr. Pósch József, dr. Lersch Kornél (1908. jkv. 
17. p.) és 1911-től dr. Prok Gyula (1911. jkv. 11. p.). 

II. Egyházkerületi bizottságok: 
1. Egyházkerületi törvényszék. 

Törvényszéki bírák: Világiak: dr. Hritz Lajos, Balla Jenő 
1915-ig (1912. jkv. 8. és 21. p.), dr Brósz László, Lavotta Kornél 
és dr. Pósch Gyula 1918-ig (1912. jkv. 21. p.). Lelkészek: Bar-
tholomaeidesz László, Szontágh Sándor 1915-ig (1912. jkv. 8. p.), 
Hoznék Lajos, Laczo János és Révész János 1918-ig (1912. jkv. 
21. p.). A tanárok vagy tanítók sorából: Ludmann Ottó 1915-ig 
(1912. jkv. 8. p.), Dobó Adolf 1918-ig (1912. jkv. 21. p.). 

Törvényszéki jegyző: dr. Belfi László (1911. jkv. 11. p.). 

2. Kollégiumi igazgató-választmány 1913 —19-ig (1913. jkv. 9. p.). 
Kollégiumi felügyelő: Tahy József, sárosi alispán. 
A kollégiumi igazgató-választmány egyházi elnöke: Korbély 

Géza, eperjesi lelkész, 
J3* 
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Választmányi tagok : dr. Brósz László, Czékus László, Francz 
Vilmos, Hajdú János, Kubinyi Géza, Materny Lajos, dr. Meskó 
László, Münnich Kálmán, Radvány István, Szlabey Mátyás, Terray 
Gyula és Tirscher István. 

Póttagok: Halmi Aladár, Szontágh Sándor, Lichtenstein 
László. 

3. Közigazgatási bizottság 1912 —18-ig (1912. jkv. 21. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 

Jegyzői: Hronyecz József és Balla Jenő. 
Tagjai: Fischer Miklós, Gyürky Pál, Lavotta Kornél, Materny 

Lajos, dr. Meskó László, Münnich Kálmán, Radvány István, 
Simkovics János, Terray Gyula és Korbély Géza. 

4 - J o g ü g y i bizottság 1908-14- ig (1908. jkv. 17. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzője: dr. Mikler Károly. 
Tagjai: Csengey Gusztáv, dr. Brósz László, Kubinyi Géza, 

Lavotta Kornél, dr. Meskó László, dr. Mikler Károly, Münnich 
Kálmán, dr. Zelenka Lajos. 

5. Pénzügyi bizottság 1911 —17-ig (1911. jkv. 11. p.). 
Világi elnök: dr. Meskó László, tiszavidéki egyházmegyei 

felügyelő. 
Egyházi elnök: Korbély Géza, eperjesi lelkész. 
Alelnök: Majerszky Béla, nyíregyházi polgármester. 
Tagjai: Meskó Elek, Somogyi Gyula, Pöppel Gyula, 

Lichtenstein László, Eltscher Simon, Leffler Sámuel, Varga Márton, 
Simkovics János, Martinyi József, Materny Imre, Paulik János és 
Dómján Elek. 

6. Számvevőszék 1908-1914-ig. 
Elnökei: dr. Meskó László és Bartholomaeidesz László. 
Tagjai: Radvány István, Münnich Kálmán, Banczik Sámuel, 

Jamriska Gyula, Balla Jenő, Handtl Vilmos, Loisch Ödön, Révész 
János (1908. jkv. 17. p.) és Francz Vilmos (1912. jkv. 21. p.). 

7. Nyugdíj intézeti bizottság 1908-14- ig (1908. jkv. 17. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzője: Hronyecz József. 
Tagjai: Csillaghy István, Gyürky Pál, Münnich Kálmán, 

Radvány István, Szontágh Andor. 

8. Iskolai bizottság 1912-18- ig (1912. jkv. 21. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnöksége. 
Jegyzője: Adorján Ferencz. 
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V 

Előadók: Reményik Lajos, Bencze Samu, Adorján Ferencz 
és dr. Szlávik Mátyás. 

Hivatalból tagjai: Az egyházkerületben fő- és középiskolák 
felügyelői és igazgatói. 

Választott tagjai: Adorján Ferencz, Balla Jenő, Banczik 
Samu, Bulyovszky Miklós, Bencze Samu, Hidasi Sándor, Kármán 
István, Kübecher Albert, Paulik János, Radvány István, dr. Szlávik 
Mátyás, dr. Zelenka Lajos, Dobó Adolf, Homola István és 
Druisner György. 

9. Tanítóképesítő vizsgáló-bizottság 1909—1915-ig. 
Kertscher Ede, Bellányi János (1909. jkv. 54. p.), Halmi 

Aladár (1912. jkv. 21. p.). 

10. Polgári leányiskolái bizottság 1908—1914-ig. 
Elnökei: báró Hámos László és Terray Gyula. 
Tagjai: Járossi Endre, Kubinyi Géza (1908. jkv. 17. p.), 

Hevessy Bertalan (1909. jkv. 62. p.) és Kozma Ferencz (1910. 
jkv. 61. p.). 

11. Árvaházi bizottság 1908—14-ig. 
Elnökei: Hevessy Bertalan és Terray Gyula. 
Tagjai: Bartholomaeidesz László, dr. Pósch Dezső, Sárkány 

Kálmán, Pósch Gyula, Weisz Antal (1908. jkv. 17. p.), Schmid 
István, Chalúpka János (1910. jkv. 72. p.), Adamis Gusztáv (1911. 
jkv. 54. p.), Pósch Gyula (1912. jkv. 51. p.), dr. Markó János 
(1913. jkv. 43. p.). 

12. Lelkészvizsgáló bizottság 1913-ra (1912. egyet. jkv. 19. p.). 
Elnökei: az egyházkerület elnökége. 
Tagjai: dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, Francz Vilmos, 

Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagok: 
Dómján Elek, Szlabey Mátyás, Szopkó Róbert és Korbély Géza. 
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